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Wójt z zarzutami, ale na wolności
LESZNOWOLA W zeszły piątek Sąd Rejono-

wy dla Warszawy Mokotowa  nie przy-

chylił się do wniosku Prokuratury Okrę-

gowej o tymczasowe aresztowanie na 

trzy miesiące Marii Jolanty Batyckiej-

Wąsik. Wójt Lesznowoli wróciła do pra-

cy, ale prokuratura zakazała jej pełnie-

nia czynności służbowych oraz zapo-

wiedziała zażalenie na postanowienie 

sądu

PIASECZNO W niedzielę wieczorem w Zalesiu Dolnym przy ul. 

Kochanowskiego stanął w płomieniach budynek mieszkal-

ny. Dwie czeczeńskie rodziny straciły dach nad głową

Ogień pozbawił 
ich domu



KRONIKA POLICYJNA
PIASECZNO

LESZNOWOLA

URSYNÓW

Pijany wpadł na gorącym uczynku

Zginęło 10 kartonów z męską bielizną

Zatrzymano złodzieja rowerów

Handlował narkotykami

Odpowie za kradzież portfela

Parkując samochód straciła torebkę

Porwano buldoga francuskiego

Praca na pół etatu

 Jeden z mieszkańców poinformował policję, że na terenie Zalesia 
Górnego zauważył jadącego slalomem, zielonego citroena. Niedługo 
potem funkcjonariusze zatrzymali podejrzany pojazd do kontroli. Oka-
zało się, że siedzący za kierownicą 44-latek jest pijany. Mężczyzna miał w 
organizmie prawie 2 promile alkoholu. Stracił już prawo jazdy, a za swo-
je nieodpowiedzialne zachowanie stanie przed sądem. Grozi mu do 2 lat 
pozbawienia wolności. 

 W sobotę dokonano włamania do jednego z magazynów w Wólce 
Kosowskiej, z którego skradziono 10 kartonów z męską bielizną o war-
tości około 8 tys. zł. Kamery monitoringu zarejestrowały odjeżdżające-
go spod magazynu busa marki renault. Policja prosi o kontakt wszystkie 
osoby, które widziały moment kradzieży, wiedzą do kogo należy podej-
rzany samochód lub znają personalia złodziei. 

 Ursynowscy policjanci zatrzymali 40-latka podejrzanego o włamania 
do piwnic. Szczególnym zainteresowaniem mężczyzny cieszyły się rowe-
ry, które sprzedawał potem za 100 zł lub 200 zł przypadkowo spotkanym 
osobom. 40-latek usłyszał już zarzuty i stanie przed sądem. Za przestęp-
stwa, których się dopuścił, może grozić mu nawet do 10 lat pozbawienia 
wolności. 

 Funkcjonariusze z wydziału kryminalnego zatrzymali na ulicy Sło-
wiczej forda, którym podróżował 45-letni mieszkaniec Warszawy. W sa-
mochodzie znaleziono 78 porcji heroiny oraz amfetaminę. Zatrzymany 
usłyszał zarzut rozprowadzania środków odurzających za co grozi mu 
do 10 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy, a po-
licjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

 Kilka dni temu z zaparkowanej na posesji przy ul. Zielnej toyoty skra-
dziono portfel z dwoma tysiącami złotych, dokumentami oraz kartami 
płatniczymi. Sprawę zaczęli badać policjanci z wydziału kryminalnego, 
którzy zatrzymali na Czarnieckiego podejrzanego o dokonanie kradzie-
ży 35-latka. W jego miejscu zamieszkania ujawniono także porcję amfe-
taminy. O dalszym losie mężczyzny zdecyduje sąd. 

 Do zdarzenia doszło na parkingu przed jednym z marketów 13 lip-
ca około godz. 15. Z otwartego samochodu, przez okno, nieznany męż-
czyzna wyciągnął damską torebkę. Następnie wyjął z niej kartę i doko-
nał dwóch wypłat na łączną kwotę 1500 zł. Trwają poszukiwania złodzie-
ja. Policja uczula kierowców, aby zwracali uwagę na to, co zostawiają na 
siedzeniach, a cenne przedmioty starali się przewozić w bagażniku. 

 Do nietypowego zdarzenia doszło w sobotę około godz. 18.20 w rejonie 
posesji przy ul. Mickiewicza 30. Do osoby spacerującej z buldogiem francu-
skim podjechało czerwone renault clio. Nagle w aucie otworzyły się drzwi, 
a kierowca gwizdnął na psa, który podbiegł do samochodu, został złapany i 
porwany. Buldog był rasowy, a jego właściciel poinformował, że kosztował 6 
tys. zł. Policja prosi o kontakt osoby, które mają wiedzę na temat porwania. 

 Komendant powiatowy szuka osoby na stanowisko pracownika go-
spodarczego, która zostanie zatrudniona na pół etatu w posterunku po-
licji w Zalesiu Górnym. Dokumenty aplikacyjne można składać w Ko-
mendzie Powiatowej Policji w Piasecznie.
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Lokalne samorządy otrzymają
wsparcie z budżetu Mazowsza
POWIAT W poniedziałek w urzędzie gminy Piaseczno podpisano umowy na dofi nan-

sowanie zadań m.in. z zakresu ochrony jakości powietrza, aktywizacji sołectw oraz 

wsparcia OSP na terenie gmin powiatu piaseczyńskiego

 Na dofinansowanie różnego ro-
dzaju zadań na terenie sześciu gmin 
przeznaczono w sumie prawie 900 tys. 
zł. - Najciekawsza jest aktywizacja so-
łectw, bo dotyczy projektów ustala-
nych razem z mieszkańcami - podkre-
ślił Wiesław Raboszuk, wicemarsza-

łek województwa. - 10 tys. zł na sołec-
two to może nie jest duża kwota, ale 
da się zrealizować za nią najpilniej-
sze potrzeby. Ciekawostką jest też pro-
gram wsparcia działkowców. 
 W tym roku samorząd woje-
wództwa przeznaczył na działkow-
ców 40 tys. zł. Zostaną zrealizowa-
ne za to cztery zadania na terenie 
ogrodów działkowych w gminach 
Góra Kalwaria (remont budynku 
ROD Malinka), Konstancin-Jezior-
na (remont alei głównej ogrodu „Pa-
pirus 1”), Piaseczno (montaż dwóch 
wiat śmietnikowych przy ogródkach 
w Głoskowie) oraz Tarczyn (utwar-
dzenie i ogrodzenie terenu składo-
wania odpadów w ROD Brzozy). 
Gminy z terenu powiatu ubiegały się 
także o pieniądze na aktywizację so-

łectw – w sumie środki (po 10 tys. zł) 
otrzymają 22 sołectwa. Będą za to 
realizowane bardzo różne inwesty-
cje. Na przykład w Kotorydzu (gm. 
Tarczyn) zostanie kupione urządze-
nie linowe dla dzieci, w Uwielinach 
(gm. Prażmów) powstanie oświetle-
nie uliczne, zaś w Nowej Woli (gm. 
Lesznowola) pieniądze pójdą na wy-
posażenie placu zabaw i zewnętrz-
nej siłowni. Kolejna kwestia doty-

czyła ochrony jakości powietrza. Tu 
na dofinansowanie załapały się trzy 
gminy: Piaseczno, Góra Kalwaria 
oraz Tarczyn. Góra Kalwaria otrzy-
mała ponad 5 tys. zł na zakup sen-
sorów monitorujących jakość powie-
trza, zaś Piaseczno dostało prawie 
95 tys. zł na utworzenie terenu zie-
lonego przy Centrum Edukacyjno-
Multimedialnym. Niemal 240 tys. zł 
pójdzie też na dofinansowanie jed-
nostek OSP, w tym zakup samocho-
dów (po 100 tys. zł dofinansowania) 
dla OSP Góra Kalwaria i OSP Mro-
ków. - Cieszę się, że w budżecie wo-
jewództwa udało się wyasygnować 
środki, które zagwarantują realiza-
cję najpilniejszych potrzeb – mówi-
ła radna sejmiku Bożena Żelazow-
ska. Wtórował jej kolega z rady Piotr 
Kandyba, zasiadający także w radzie 
sołeckiej Żabieńca (gm. Piaseczno). 
- Dla sołectw każda złotówka jest 
bardzo cenna – podkreślił. - Dzięki 
tym pieniądzom będzie można akty-
wizować mieszkańców. Mam nadzie-
ję, że będą oni chętniej integrować się 
i częściej wychodzić z domów.

Tomasz Wojciuk

 Po podpisaniu dokumentów przedstawiciele samorządów 

pozowali do wspólnych zdjęć

„Chcemy, żeby w przyszłym 

roku wsparcie było jeszcze 

większe i objęło większą 

liczbę sołectw” 

Piotr Kandyba,
 radny sejmiku województwa mazowieckiego

Gmina Góra Kalwaria (na zdjęciu burmistrz Arkadiusz 

Strzyżewski i skarbnik Ewa Sobiepanek) otrzymała dotacje 

m.in. na zakup sensorów monitorujących jakość powietrza

Pociąg do gwiazd odjedzie 
dziś wieczorem
PIASECZNO W piątek o godz. 21 ze stacji kolejki wąskotorowej w centrum Piaseczna odje-

dzie w kierunku Złotokłosu Pociąg do gwiazd. Przewodnikiem po odległych galakty-

kach będzie popularyzator astronomii Karol Wójcicki

 Jest to kolejny pomysł 
na wzbogacenie oferty wą-
skotorówki, który naro-
dził się w ubiegłym roku i 
przyciągnął szerokie gro-
no miłośników nocne-
go nieba. Główne atrak-
cje zaplanowano trady-
cyjnie w Runowie, gdzie 
o gwiazdach będzie opo-
wiadał Karol Wójcicki. 
Tym razem jego prelekcja 
ma dotyczyć całkowitego 
zaćmienia słońca. Ale nie 
tylko. - Na miejscu usta-
wimy teleskopy, przez któ-
re będzie można obser-

wować Saturna i Jowisza 
– zdradza Michał Duraj, 
wiceprezes organizujące-
go przejazdy kolejką Pia-
seczyńsko-Grójeck iego 
Towarzystwa Kolei Wą-
skotorowej. - Zachęcam 
uczestników wycieczki do 
zabrania koców, własnych 
lornetek i leżaków. Będzie 
można wygodnie ułożyć 
się na trawie i wysłuchać 
niesamowitych opowieści 
o gwiazdach i odległych 
planetach.
 Po zakończeniu wykła-
du przewidziane jest ogni-

sko (najlepiej zabrać na 
nie własne kiełbaski). Po-
wrót pociągu do Piasecz-
na planowany jest po pół-
nocy. Bilety do nabycia na 

stacji kolejki lub przez in-
ternet (30 zł normalny, 20 
zł ulgowy). 

TW
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Czy przy Hugonówce powstanie spa?
KONSTANCIN-JEZIORNA Gmina nie zdecydowała się na nabycie od spółki Uzdrowisko Kon-

stancin Zdrój prawa do użytkowania wieczystego pięciu działek w rejonie Hugonówki, 

ponieważ były one obciążone hipoteką do kwoty 70 mln zł

 Temat działek o łącznej po-
wierzchni ponad 0,52 ha położonych 
między ulicami Mostową, Widok i 
Deptakiem im. Hugona Seydla był 
poruszany podczas czerwcowej sesji 
rady miejskiej. Najpierw do porządku 
obrad trafił projekt uchwały upoważ-
niającej burmistrza do nabycia użyt-
kowania wieczystego działek. - 5 lip-
ca ubiega termin wykupu tych dzia-
łek od Uzdrowiska – przypomniał 
burmistrz Kazimierz Jańczuk.

 W myśl obowiązującego prawa 
gmina miała 30 dni na skorzystanie z 
prawa pierwokupu od powiadomie-
nia przez notariusza. Wartość nie-
ruchomości znajdujących się w są-
siedztwie Hugonówki została osza-
cowana na ponad 3,4 mln zł (rada 
miejska już wcześniej zarezerwowała 
na ten cel środki w tegorocznym bu-
dżecie). - Jeśli nie kupimy tych dzia-
łek, to podobno jest inwestor, który 
chce wybudować w tym miejscu spa 
z podziemnym garażem – poinfor-
mowała Agata Wilczek, przewodni-
cząca rady miejskiej. - Oznacza to, 
że istniejący w tamtym miejscu teren 
zielony przestanie istnieć.
 Zarówno burmistrz, jak i radni 
byli zgodni, że skorzystanie z prawa 
pierwokupu atrakcyjnie położonych 
działek jest dobrym pomysłem. Nie-
stety, problemem okazało się to, że 
księgi wieczyste nieruchomości były 
obciążone zabezpieczeniem hipo-
tecznym do kwoty 70 mln zł. Radni 
na wniosek burmistrza wyrazili więc 
zgodę na zakup pod warunkiem wy-

kreślenia z nich hipoteki do 4 lip-
ca, kiedy to miał zostać podpisany 
akt notarialny. Do tego czasu spółce 
Uzdrowisko Konstancin Zdrój nie 
udało się jednak usunąć z ksiąg pro-
blematycznych zapisów. - W związ-
ku z tym nie sfinalizowaliśmy trans-

akcji. Kupno tych działek wiązałoby 
się dla samorządu ze zbyt dużym ry-
zykiem – wyjaśnia burmistrz Kazi-
mierz Jańczuk. - Niestety, prawo nie 
przewidywało możliwości przedłu-
żenia upływającego 5 lipca terminu. 

Tomasz Wojciuk

Być może świetnie położoną nieruchomość przejmie teraz pry-

watny inwestor. Plan miejscowy dopuszcza na działkach zabu-

dowę usługową, pensjonatową, mieszkaniową jednorodzinną 

oraz zieleń publiczną

Użytkowanie wieczyste 

działek obowiązuje do roku 

2089. Gmina chciała odkupić 

je od Uzdrowiska i zwiększyć 

obszar Parku Zdrojowego

Obniżka cen 
za odbiór śmieci
PRAŻMÓW Od 1 września, przez sześć kolejnych miesięcy, śmieci z tere-

nu gminy Prażmów będzie odbierała fi rma Radkom. Za odpady segre-

gowane mieszkańcy zapłacą 26,5 zł, a za zmieszane – 53 zł

 W tej chwili mieszkańcy płacą za śmieci odpowiednio 29 i 58 zł. W lipcu i 
sierpniu odbiera je również Radkom. Wcześniej, do końca czerwca, usługą tę 
świadczyła fi rma Tonsmeier. - W ostatnim czasie odbyły się dwa przetargi na 
fi rmę odbierającą odpady – mówi wójt Jan Dąbek. - Obydwa unieważniliśmy. 
Uznaliśmy, że zaproponowane ceny są zbyt wysokie. Z naszych obliczeń wy-
szło, że za śmieci segregowane mieszkańcy musieliby płacić ponad 32 zł. 
 Dlatego gmina rozpoczęła negocjacje z Radkomem dotyczące odbioru 
odpadów od 1 września. Wójt Dąbek podkreśla, że zakończyły się one peł-
nym sukcesem, ponieważ obowiązujące obecnie stawki nie tylko nie wzro-
sną, jak ma to miejsce w większości okolicznych gmin, a zostaną nieco obni-
żone. - Jeszcze w tym miesiącu podpiszemy z Radkomem umowę – zapew-
nia wójt. - 9 sierpnia odbędzie się sesja rady gminy, podczas której zostaną 
uchwalone nowe stawki obowiązujące od 1 września. Kolejny przetarg za-
mierzamy ogłosić pod koniec roku, na przełomie października i listopada. 
Mam nadzieję, że do tego czasu sytuacja na rynku nieco się ustabilizuje. 
 Tymczasem decyzje wójta dotyczące polityki śmieciowej budzą niezado-
wolenie niektórych mieszkańców. - Wójt nie dodaje, że w ramach tej stawki 
zostanie odebrany w miesiącu tylko jeden worek odpadów zielonych – mówi 
pan Henryk. - Za każdy kolejny trzeba będzie dodatkowo płacić. Już widzę 
okoliczne rowy wypełnione po brzegi skoszoną trawą...
 - Konsultowaliśmy kwestię odbioru odpadów zielonych z sołtysami – wy-
jaśnia Jan Dąbek. - Byli oni zdania, że najbardziej sprawiedliwa będzie opłata 
uzależniona od liczby worków. Coraz więcej mieszkańców naszej gminy ko-
rzysta z kompostowników, które umożliwiają przetwarzanie bio-odpadów w 
nawóz dla roślin. Kto nie chce lub nie może skorzystać z takiego rozwiązania, 
może wystawić worki z trawą przed posesję (za odbiór jednego trzeba będzie 
zapłacić 9 zł) lub zawieźć je do PSZOK-a (5 zł). 

Tomasz Wojciuk

Od 1 września mieszkańcy Prażmowa będą 

płacili za śmieci nieco mniej niż do tej pory

KONSTANCIN-JEZIORNA

Tężnia Marzeń
 Już w najbliższy weekend 20 i 21 lipca w Parku Zdrojowym odbędzie 
się kolejna edycja Festiwalu Sztuki Opowiadania „Tężnia Marzeń”. Impre-
za ma rodzinny charakter, propaguje kreatywne spędzanie czasu i poka-
zuje jak czerpać inspirację z opowieści. Festiwal zacznie się w sobotę o 
godz. 20.30 od „Nocy Opowieści” w rejonie konstancińskiej tężni.

Tomasz Wojciuk
R E K L A M A
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Zamiast pomocy... miała kontrolę
PIASECZNO/POWIAT O problemie pani Barbary, mieszkającej przy niedawno wybudowa-

nym rondzie w Chylicach pisaliśmy kilka tygodni temu. Teraz mieszkanka, która w 

związku z zalewaniem spodziewała się pomocy urzędników, miała kontrolę PINB-u

 Przypomnijmy: przy posesji Bar-
bary Obary (skrzyżowanie Staro-
chylickiej i Sielskiej) powiat wybu-
dował rondo. Kobieta od początku 
twierdziła, że wyniesienie go w górę 
spowoduje, że jej posesja będzie za-

lewana przez wodę. - I rzeczywiście. 
Jak ostatnio popadało, na parkin-
gu miałam dużą kałużę, mimo że w 
starostwie twierdzili, że deszczówka 
zostanie odebrana przez kanalizację 
– mówi mieszkanka. - Czuję się po-
krzywdzona.
 Ostatnio na naszą czytelniczkę 
spadł jeszcze jeden cios. 
 - Spodziewałam się, że urzędni-
cy mimo wszystko jakoś mi pomo-
gą, ponieważ nie szukałam sensa-
cji tylko oczekiwałam polubowne-
go załatwienia tej sprawy – mówi 
pani Barbara. - Tymczasem otrzy-
małam informację, że zostanę skon-
trolowana przez Powiatowy Inspek-
torat Nadzoru Budowlanego. Zosta-
łam wezwana do złożenia wyjaśnień 
i przedstawienia dokumentów, m.in. 
decyzji o pozwoleniu na użytkowa-
nie nieruchomości  – mówi. 

 Kontrola odbyła się w środę 
rano. Nasza czytelniczka twier-
dzi, że do tej pory nie może się po 
niej otrząsnąć. - Urzędnicy próbo-
wali udowodnić mi, że nie odpro-
wadzam poza posesję wody, któ-
ra spływa z mojego dachu – opo-
wiada. - Twierdzili, że poinformu-
ją o tym Wody Polskie, które pew-
nie też przeprowadzą u mnie kon-
trolę. Tego że na mój teren spły-
wa woda z położonej wyżej drogi 
nikt nie brał pod uwagę. Oskarżo-

no mnie, że żądam od inwestora, 
aby na swój koszt robił na moim 
terenie odwodnienie. To jakaś pa-
ranoja. Oczekiwałam pomocy i 
propozycji rozwiązania problemu, 
a zamiast tego pojawiły się groźby 
i zarzuty pod moim adresem. Nie 
wiem, jak to się wszystko skończy, 
ale nie jestem dobrej myśli. Tym 
bardziej, że moja posesja znala-
zła się w dołku i problem z zalewa-
niem sam się nie rozwiąże.

TW

Barbara Obara twierdzi, że po każdym deszczu parking przed jej 

domem jest zalewany przez spływającą od strony drogi wodę

Mieszkanka twierdzi, 

że czuje się zastraszana 

W Zakątku zagościł jazz
PIASECZNO W Zakątku Kultury, w ramach VII Jazz Zdrój Festiwalu, wy-

stąpił HotsyTotsy Five - zwycięzca I Międzynarodowego Turnieju Jazzo-

wych Tradycjonalistów w Gliwicach

 Czeski zespół koncentruje się na autentycznej jazzowej interpretacji lat 
20-, 30-stych, a na swoim koncie ma udział w wielu festiwalach jazzowych, 
programach telewizyjnych i radiowych oraz współpracę z wieloma znanymi 
muzykami jazzowymi. W Piasecznie kwintet nie tylko zagrał, posługując się 
klasycznym jazzowym instrumentarium, ale również zaśpiewał – po czesku, 
po angielsku, a nawet i po polsku. Artyści, jak na Czechów przystało, wspo-
magali się co jakiś czas piwem, a ich koncert nie stronił również od, charakte-
rystycznego dla naszych południowych sąsiadów, poczucia humoru.

Grzegorz Tylec

Potańcówka dla każdego
PIASECZNO Pierwszy tegoroczny dancing międzypokoleniowy na Skwerze Kisiela cieszył 

się dużym zainteresowaniem mieszkańców, którzy przez kilka godzin pokazali, że po-

trafi ą się nie tylko świetnie, ale i kulturalnie bawić

 Skąd wziął się pomysł na zor-
ganizowanie tego rodzaju imprezy 
w Piasecznie? - Przede wszystkim z 
potrzeby seniorów, którzy są bardzo 
aktywną grupą w naszym mieście 
– mówi Krzysztof Kasprzycki, rad-
ny powiatowy i jednocześnie opie-
kun Piaseczyńskiej Grupy Seniorów. 
- Jednym z elementów tej aktywno-
ści są imprezy, które mają nie tyl-
ko walor rozrywkowy, ale przede 
wszystkim aktywizacyjny. 
 W zeszłym roku Urząd Miasta i 
Gminy Piaseczno, z inicjatywy Pia-
seczyńskiej Rady Seniorów, zorga-
nizował pierwszą taką potańców-
kę. Jak się okazało, cieszyła się ona 
tak wielkim powodzeniem, że w tym 
roku odbędą się już cztery podobne 
dancingi.
 - Jest to jedna z najprostszych w 
organizacji i jednocześnie najtań-
szych imprez, która zdobyła serca 
mieszkańców – podkreśla Krzysz-
tof Kasprzycki. - Oprócz muzyki 
serwowanej przez DJ-a staramy się 
również o to by mieszkańcy, którzy 
przychodzą na cztery godziny, mogli 
przynajmniej na chwileczkę usiąść, 
odsapnąć, napić się i poczęstować 
czymś słodkim.
 Początek imprezy był dość nie-
śmiały. Seniorzy, którzy przyszli na 
Skwer Kisiela, usiedli na ławkach 
pod namiotem i... zajęli się przede 
wszystkim konsumpcją słodkości. 
Kiedy jednak oficjalnego otwarcia 
potańcówki dokonali wspólnie wi-
ceburmistrz Piaseczna Hanna Ku-
łakowska-Michalak i Krzysztof Ka-
sprzycki, a z głośników zabrzmiały 
pierwsze takty „Bałkanicy” zespołu 
Piersi, błyskawicznie na Skwerze Ki-
siela pojawiły się pierwsze pary. 
 - Poloneza czas zacząć i mam 
nadzieję, że nie będzie to dzisiaj ta-

niec w deszczu – zażartowała wice-
burmistrz.
 Na szczęście, mimo czarnych 
chmur nad Piasecznem, opady desz-
czu były jedynie niewielkie i chwi-
lowe, a w razie potrzeby tańczono 
również...  z parasolkami.
 Prezentowana muzyka była tego 
wieczoru bardzo różnorodna – od 
muzyki cygańskiej i klasyków disco 
polo, aż po światowe hity.
 - Tak jak to mówili w pewnym 
filmie, ludzie najlepiej się bawią przy 
muzyce, którą znają - zdradził DJ 
Paweł Wiśniewski, prowadzący im-
prezę. - Dominuje tu, w zależności 
od kategorii wiekowej, muzyka po-
pularna.
 Wprawdzie na dancingu prze-
ważali seniorzy, ale nie brak było 

przedstawicieli młodszych pokoleń. 
Większość nie kryła swojego zado-
wolenia z tego, że udało się taką im-
prezę zorganizować.
 - To na pewno jest tu potrzeb-
ne – mówi pani Izabela, aktywna se-
niorka z Piaseczna. - Przecież ludzie 
nie mogą żyć tylko w domu, powin-
ni wychodzić i się bawić. Młody czy 
stary – każdy powinien się ruszać. 
W zeszłym roku nie byłam na po-
tańcówce, bo wybrałam się do Kon-
stancina. Tam jest wspaniale. Dla-
czego my tu nie mamy amfiteatru z 
prawdziwego zdarzenia? Dobrze, że 
są chociaż te cztery potańcówki.
 Kolejne dancingi odbędą się o 
godzinie 17 na Skwerze Kisiela w 
dniach 27 lipca oraz 10 i 24 sierpnia.

Grzegorz Tylec

R E K L A M A
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Błyszczące włosy latem
Dla tych pań, które mają problem z włosami zniszczonymi,  przesuszony-

mi, łamliwymi i zmęczonymi zabiegami chemiczni mamy świetny zabieg, 

który trwale podniesie jakość włosów 

Włosy nawilżone pełne blasku

 Dla włosów przesuszonych, które utraciły blask, są zmęczone codziennym 

modelowaniem, prostowaniem, utrwalaniem  polecamy Magic Efect Botox fir-

my Tahe. Podstawowym celem zabiegu jest wyrównanie gospodarki wodnej we-

wnątrz włosa. Składnikami aktywnymi są naturalny kolagen, kwas hialuronowy, 

keratyna oraz olej arganowy.

Naturalny kolagen nawilża i odżywia włosy oraz przywraca je do stanu dawnej 

świetności. 

Kwas hialuronowy, który głęboko nawilża, posiada zdolność do utrzymania 

wody w ilości odpowiadającej tysiąc razy większej niż jego masa własna. 

Keratyna to składnik budulcowy – naprawia strukturę i ochronna warstwę włó-

kien uszkodzonych chemicznie oraz przez czynniki fizyczne. 

Olej arganowy walczy z negatywnymi skutkami upływu czasu, wzmacnia i na-

błyszcza włosy.

Cudowne nawilżenie

 Połączenie tych składników wyrównuje gospodarkę wodną we wnętrzu 

włosa. Za sprawą kolagenu i kwasu hialuronowego włos przez długi czas po za-

biegu utrzymuje wilgoć, zupełnie inaczej niż wcześniej. Ma to ogromny wpływ na 

wszelkie czynności, które wykonujemy na włosach. Wszystkie zabiegi takie jak co-

dzienna stylizacja suszarką, domowa pielęgnacja, farbowanie włosów czy zabiegi 

regeneracyjne będą przynosić dużo lepsze rezultaty niż wcześniej.

Salon BB, 

ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej)

Tel. 22 401 1234, bbsalon.pl

Zmiana stawki za odbiór odpadów
Po zmianie opłaty będą się kształto-Po zmianie opłaty będą się kształto-
wały następująco:wały następująco:

•  dla nieruchomości zamieszka-
łych za odpady komunalne zbierane 
i odbierane w sposób SELEKTYW-SELEKTYW-
NYNY - 11,85 zł za 1 m3 zużytej wody;

• dla nieruchomości zamieszkałych 
za odpady komunalne zbierane i od-
bierane w sposób NIESELEKTYW-
NY - 23,70 zł za 1 m3 zużytej wody. 

 Za odpady segregowane opła-
ta wzrośnie o 7,85 zł/ m3   (dotych-
czasowa stawka 4,00 z/m3), zaś za 
odbiór odpadów niesegregowanych 

opłata wzrośnie o  15,70 zł/m3  (do-
tychczasowa stawka 8,00 zł/m3). 

 Wzrost cen jest spowodowany 
obowiązkiem zbilansowania docho-
dów i wydatków systemu gospoda-
rowania odpadami, co określa Usta-Usta-
wa o utrzymaniu czystości i porząd-wa o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminachku w gminach.  Oznacza to, że kosz-
ty ponoszone na odbiór i zagospo-
darowanie odpadów komunalnych 
muszą być pokrywane wyłącznie 
z opłat wnoszonych przez Miesz-
kańców i Gmina nie może dopłacać 
z budżetu do tego systemu.

 Miesięczny koszt odbioru i za-
gospodarowania odpadów komu-
nalnych z terenu Gminy Lesznowola 
wzrósł już w kwietniu br. roku z  486 
395 zł brutto do kwoty 700 000 zł 
brutto, kiedy to Gmina Lesznowola 
w celu zabezpieczenia ciągłości od-
bioru i zagospodarowania odpadów 
z terenu Gminy zawarła porozumie-
nie i podpisała aneks do umowy Nr 
RZP.272.5.05.14.2017. W związku z 
podpisanym aneksem, okres obo-
wiązywania umowy został skrócony 
do 31 lipca 2019 r. i został ogłoszo-
ny  przetarg na odbiór i zagospoda-

rowanie odpadów komunalnych  z te-
renu Gminy. W odpowiedzi na ogło-
szenie o przetargu wpłynęły 4 oferty. 
Wśród złożonych ofert, najniższa za-
oferowana cena okazała się  wyższa o 
482 114 zł/ miesięcznie brutto w sto-
sunku do ceny wynikającej z aneksu 
do obowiązującej obecnie umowy. 

 Wysokie ceny za odbiór odpa-
dów to bolączka wielu samorządów 
w całym kraju. Ceny proponowa-
ne przez zajmujące się tą usługą fir-
my wynikają m.in. z  lawinowo ro-
snących kosztów  zagospodarowa-

nia odpadów w Regionalnych In-
stalacjach Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych oraz wzrostem opłaty 
marszałkowskiej za składowanie od-
padów ze 170 zł/t w roku bieżącym 
do 270 zł/t w 2020 r. 
Zawiadomienia o nowej wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi Mieszkańcy otrzy-
mają listem poleconym. W związku 
z wprowadzeniem nowych stawek 
nie ma konieczności składania no-
wych deklaracji. 

Iwona Pajewska-Iszczyńska

Zastępca Wójta Gminy Lesznowola

Zgodnie z podjętą 11 lipca br. uchwałą, w Gminie Lesznowola od 1 września 2019 r. zmieni się 

wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Fundusze na place zabaw i nowy sprzęt dla OSP
 Gmina Lesznowola otrzymała z budżetu województwa  mazowieckiego 
dofi nansowanie do modernizacji czterech placów zabaw oraz budowy 

nowego obiektu. Fundusze zostały przyznane w ramach „Mazowieckiego 

Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. Marszałek przyznał 
gminie również dotację  w wysokości 100 tys. zł ze środków programu OSP-

2019 na dofi nansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśni-
czego dla OSP Mroków. 

 Umowy na dofi nansowanie podpisano 15 lipca w Urzędzie Miasta i Gminy 
Piaseczno. Urząd Marszałkowski reprezentował Wicemarszałek  Wiesław Ra-

boszuk oraz Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiej-
skich Radosław Rybicki, zaś Gminę Lesznowola Iwona Pajewska-Iszczyńska 
Zastępca Wójta Gminy oraz Skarbnik Elżbieta Obłuska. Spotkanie miało bar-

dzo uroczysty charakter – oprócz Lesznowoli umowy podpisali przedstawi-
ciele pięciu innych gmin. 

Podpisanie umów na dofinansowanie w UMiG Piaseczno,  od lewej: skarbnik Elżbieta Obłuska, 

wicewójt Iwona Pajewska-Iszczyńska, wicemarszałek Wiesław Raboszuk i dyrektor Radosław Rybicki

R E K L A M A



Będzie więcej miejsc 
parkingowych przy basenie!
PIASECZNO Przed tygodniem rozpoczął się remont ulicy Sikorskiego, którą dojeżdża się 

do miejskiego basenu. Prace mają potrwać do końca sierpnia i kosztować około 1,2 mln zł

 O remoncie ulicy Sikorskiego 
mówiło się od dawna. Pierwszy od-
cinek drogi od ul. Powstańców War-
szawy do alei Róż został zamknię-
ty w czwartek 11 lipca. W tej chwili 
trwają tam intensywne prace. Wyko-
nawcy będą przebudowywali stop-
niowo całą ulicę wraz z chodnika-

mi. Zostaną też uporządkowane miej-
sca parkingowe. - Tych miejsc pojawi 
się więcej w bezpośrednim sąsiedztwie 
GOSiR-u – informuje radny Piotr Ob-
łoza. - Mimo to zamierzam zawniosko-
wać do burmistrza, aby przeanalizował 
pomysł objęcia tego terenu strefą płatne-
go parkowania. W tej chwili przed GO-
SiR-em często parkują mieszkańcy po-
bliskich bloków, a nam zależy na tym, 
aby były to osoby korzystające z oferty 
ośrodka sportu. 
 Ulica Sikorskiego zyska też nową 
nawierzchnię bitumiczną. Pojawią się 
na niej zatoki postojowe, a po bokach 
zostanie posadzona nowa zieleń. - Na 
odcinku od GOSiR-u do Wojska Pol-
skiego położymy nową nakładkę, bo 

na inne przeróbki nie wyrazili zgody 
mieszkańcy – dodaje Piotr Obłoza. - 
Ze względów bezpieczeństwa przejście 
dla pieszych przy skrzyżowaniu Sikor-
skiego z al. Róż zostanie wyniesione. 
Nie zapomnimy też o podnoszących 
bezpieczeństwo spowalniaczach. 
 Być może w przyszłym roku zo-
stanie wyremontowana także pro-
stopadła do Sikorskiego aleja Róż. 
Według koncepcji droga zostanie 
poszerzona o około pół metra tak, 

aby po jej obydwu stronach było 
można parkować (pod skosem). 
Dzięki temu zabiegowi uda się stwo-
rzyć około 50 nowych miejsc posto-
jowych. - Remont drogi będzie kosz-
tował około 1,5 mln zł – dodaje Piotr 
Obłoza.  - Mam nadzieję, że uda się 
na to wygospodarować środki w 
przyszłorocznym budżecie. 

Tomasz Wojciuk

Na razie remontowany jest pierwszy odcinek ul. Sikorskiego 

od strony Powstańców Warszawy

Ulica Sikorskiego ma być 

bardziej przyjazna zarówno 

dla okolicznych mieszkań-

ców, jak i klientów GOSiR-u

Kilkunastu mieszkańców otrzymało
gigantyczne rachunki za gaz!
LESZNOWOLA Do mieszkańców Mrokowa zaczęły przychodzić niezwykle wysokie, opiewające na kil-

ka tysięcy złotych rachunki za gaz. - Specjalista od pieca powiedział nam, że technicznie nie byliby-

śmy w stanie zużyć tak dużej ilości paliwa w ciągu okresu rozliczeniowego – mówi Michał Małecki
 Państwo Małeccy z Mrokowa 
przecierali oczy ze zdumienia, gdy 
zauważyli kwotę, jaką muszą zapła-
cić za dwa miesiące korzystania z 
gazu. W okresie od 29 kwietnia do 
30 czerwca gazownia wyliczyła, że 
zużyli 1873 m sześć. paliwa, wysta-
wiając im rachunek na ponad 3300 
zł (z opłatami abonamentowymi). - 

Normalnie, w okresie zimowym, pła-
cimy rachunki w wysokości około 800 
zł, bo mamy dobrze wyizolowany dom 
i nowy piec – mówi Michalina Małec-
ka. - Początkowo myśleliśmy, że to ja-
kieś wyrównanie, ale na fakturze wy-
raźnie jest napisane, ile gazu zużyli-
śmy przez dwa miesiące. Powiem krót-
ko: tak duże zużycie jest niemożliwe. 
 Inni okoliczni mieszkańcy przeżyli 
podobne zaskoczenie. - Do mnie też przy-
szedł ostatnio rachunek na prawie 3400 
zł – mówi Barbara Rosik. - Normalnie nie 
płacę więcej niż 1000 zł. Już napisałam re-
klamację. Osób, które zostały w ten spo-
sób pokrzywdzone jest kilkanaście.
 Reklamację do PGNiG Ob-
rót Detaliczny napisali też państwo 
Małeccy, kwestionując widniejącą 
na rachunku ilość zużytego paliwa. 
- Stan gazomierza został zawyżo-
ny – uważa Michał Małecki. - Wie-
rzymy, że nasze odwołanie zostanie 
rozpatrzone pozytywnie, a zagadka 
znajdzie racjonalne wytłumaczenie. 

Tomasz Wojciuk

Michalina Małecka pokazuje rachunki za gaz, 

opiewające na kilka tysięcy złotych

 Mieszkańcy liczą, że cała 

sytuacja wkrótce się wyjaśni 

i zawyżone rachunki zostaną 

skorygowane
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W głąb oceanu, kosmosu, człowieka
TARCZYN Pod koniec lipca w Gminnym Ośrodku Kultury będzie moż-

na zmniejszyć się do rozmiarów owada i przelecieć przez główkę igły. 

Wszystko dzięki seansom w kinie z ekranem 360 stopni

 W kopule kina sferycznego w 
ośrodku kultury będzie można zo-
baczyć łącznie cztery filmy. Orga-
nizatorzy informują, że wszystkie 
zapewnią nie tylko czystą rozryw-
kę, ale również niezbędną dawkę 
wiedzy. Wirtualna podróż do wnę-
trza człowieka, tajemnice drzew, 
lot balonem i szybowcem oraz sy-
mulator mikroskopu - filmowe 

atrakcje czekają na wszystkich bez 
względu na wiek. Okazja, by połą-
czyć miłe z pożytecznym nadarzy 
się już 30 lipca o godz. 14.
 Udział w seansie jest bezpłat-
ny, obowiązuje jedynie wcześniej-
sza rejestracja: osobiście w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Tarczynie 
lub pod telefonem (22) 715 79 62.

NB
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Wójt z zarzutami, ale na wolności
LESZNOWOLA W zeszły piątek Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa nie przychylił się do 

wniosku Prokuratury Okręgowej o tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące Marii Jo-

lanty Batyckiej-Wąsik. Wójt Lesznowoli wróciła do pracy, ale prokuratura zakazała jej 

pełnienia czynności służbowych oraz zapowiedziała zażalenie na postanowienie sądu

 Przed postanowieniem sądu wójt 
była pogodna i uśmiechnięta, wy-
raźnie pokrzepiona wsparciem ja-
kie otrzymała od przybyłych osób. 
Niespodziewane zatrzymanie i dwie 
noce spędzone w izbie zatrzymań z 
pewnością należały do najgorszych 
chwil w jej życiu. Mimo wszystko nie 
straciła właściwego dla siebie opty-
mizmu i pogody ducha.

Serdeczne powitanie urzędników

 Wójt oficjalnie nie chciała się wy-
powiadać do prasy, ale chętnie dzie-
liła się swoimi przeżyciami z gronem 
znajomych i przyjaciół. Dziękowała 
za wsparcie oraz wszystkie gesty so-
lidarności i sympatii, które okazy-
wano jej w tym trudnym czasie.
 Dziękowała także urzędnikom, 
którzy w poniedziałkowe przedpołu-
dnie zgotowali jej huczne powitanie 
przed urzędem gminy. Nie zabra-
kło kwiatów, uścisków, pocałunków 
i burzy oklasków.
 – Jestem z was bardzo dum-
na, jesteście najlepszym zespołem 
urzędników w Polsce i tego nic nie 
zmieni – mówiła wójt Maria Jolan-
ta-Batycka-Wąsik. – Dziękuję za 
państwa wsparcie, wiarę i empatię. 
Proszę normalnie pracować i czuć 
się komfortowo.
 Powitanie wójt odbiło się gło-
śnych echem w mediach ogólnopol-
skich. W TVP 1 otwarcie szydzono z 

atmosfery w lesznowolskim samo-
rządzie, zestawiając naszą relację 
filmową z powitania wójt Leszno-
woli ze sceną z komedii „Miś” Sta-
nisława Barei.  

Prokuratura wciąż 

domaga się aresztu  

 Czy wójt na zarzuty prokuratu-
ry będzie odpowiadać z wolnej stopy? 
Sąd nie tylko  nie uwzględnił wniosku 
prokuratury o tymczasowy areszt, ale 
także nie zastosował żadnych innych 
środków zapobiegawczych. - Nie zga-
dzając się z decyzją sądu, prokurator 
złoży zażalenie na powyższe posta-
nowienie – zapowiedział Łukasz Łap-
czyński, Rzecznik Prasowy Prokura-
tury Okręgowej w Warszawie.
 Przypomnijmy. Wójt Lesznowo-
li, Maria Jolanta Batycka-Wąsik 
usłyszała 6 zarzutów, w tym karal-
nej niegospodarności i wyrządze-
nia zarządzanej przez nią gminie 
szkody majątkowej w wielkich roz-
miarach (ponad 1,3 mln zł) oraz 
przekroczenia uprawnień służbo-
wych w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych przez podmioty na 
rzecz których wydawano zdaniem 
prokuratury niekorzystne z punktu 
widzenia interesów gminy decyzje 
podatkowe. W tym ostatnim przy-

padku zarzuty dotyczą wydania 
kilkunastu – jak ocenia prokuratu-
ra – niezasadnych decyzji o umo-
rzeniu zaległości podatkowych na 
łączną kwotę ponad 2,5 mln zł na 
rzecz spółek działających na tere-
nie gminy.

Wójt z zakazem wykonywania

czynności służbowych

 Wczoraj na stronie internetowej 
urzędu gminy wójt Maria Jolan-
ta Batycka-Wąsik poinformowała, 
że w poniedziałek 15 lipca funk-
cjonariusze CBA wręczyli jej po-
stanowienie prokuratury dotyczą-
ce zakazu wykonywania czynności 
służbowych
 – Oznacza to, że nadal pełnię 
funkcję wójta gminy Lesznowola, 
gdyż to Mieszkańcy zdecydowali o 
moim wyborze, jednakże nie mogę 
między innymi podpisywać decy-
zji administracyjnych czy też innych 
pism – wyjaśnia wójt Maria Jolanta 
Batycka-Wąsik. – Zadania te realizuje 
moja Zastępczyni Pani Iwona Pajew-
ska-Iszczyńska. Aktualnie przygoto-
wywane jest zażalenie na postanowie-
nie Prokuratury w tej sprawie – dodaje 
wójt Lesznowoli.

Adam Braciszewski

R E K L A M A

R E K L A M A

Wolne miejsca w
szkołach średnich

Z Uwielin do USA

POWIAT Ogłoszono wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i 

ponadgimnazjalnych. Największą pulę wolnych miejsc w powiecie pia-

seczyńskim można znaleźć przede wszystkim w szkołach branżowych

PRAŻMÓW Harcerze z Uwielin wezmą udział w World Scott Jamboree – 

jednym z największych zlotów skautowych na świecie. Już wczoraj wy-

lecieli do Stanów Zjednoczonych, gdzie spędzą ponad dwa tygodnie

 Wtorkowe wyniki rekrutacji zasadniczej „podwójnego rocznika” do lice-
ów, techników i szkół branżowych w powiecie piaseczyńskim w opinii staro-
stwa powiatowego są zadowalające. Szkoły powiatowe wciąż dysponują oko-
ło 250 wolnymi miejscami. Dla absolwentów gimnazjów pozostało 186 wol-
nych miejsc, a dla kandydatów ze szkół podstawowych - 60. Wśród lokalnych 
szkół średnich najwięcej miejsc można znaleźć w placówkach w Górze Kal-
warii, Konstancinie-Jeziornie i Tarczynie. Ostateczne wyniki rekrutacji zosta-
ną ogłoszone 25 lipca, po złożeniu przez uczniów kompletu dokumentów.
 Szczegółową listę szkół i odpowiednich profi li zawodowych wraz z liczbą 
wolnych miejsc znaleźć można na ofi cjalnej stronie powiatu piaseczyńskiego 
www.piaseczno.pl.

NB

 Wśród 400 reprezentantów z Polski znaleźli się członkowie 21. Drużyny 
Harcerskiej im. Marii Konopnickiej w Uwielinach. W Wirginii Zachodniej będą 
reprezentować gminę Prażmów i promować jej lokalne atrakcje na najważ-
niejszym wydarzeniu w świecie skautów. Harcerzy wsparli przedstawiciele 
gminy. Otrzymali od wójta Jana Dąbka list okolicznościowy wraz z materia-
łami promującymi region „Zamieszkaj w Gminie Prażmów”, przygotowanymi 
przez dział pomocji, w których znalazły się m.in. kubki, koszulki i torby eko-
logiczne z motywami charakterystycznymi dla sołectwa. Harcerze odegrają 
rolę „ambasadorów rodzimej kultury, tradycji i historii gminy Prażmów” – czy-
tamy w liście skierowanym do młodych wychowanków harcerstwa.
 Organizowane przez Światową Organizację Ruchu Skautowego święto 
skautingu przyciąga rokrocznie kilkadziesiąt tysięcy członków hufców z całe-
go świata. Tegoroczna edycja odbędzie się po raz 24 i trwać będzie od 22 lip-
ca do 2 sierpnia.

NB

- W poniedziałek wróciłam szczęśliwa do pracy. Jednak moja ra-

dość nie trwała długo - napisała w oświadczeniu skierowanym 

do mieszkańców wojt Lesznowoli Maria Jolanta Batycka-Wąsik



8 nr 26 (773)/2019/W1AKTUALNOŚCI

KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Ogień pozbawił ich domu
PIASECZNO W niedzielę wieczorem w Zalesiu Dolnym przy ul. Kochanowskiego stanął w 

płomieniach budynek mieszkalny. Dwie czeczeńskie rodziny straciły dach nad głową

 Pożar wybuchł wieczorem, 
ok. godz. 21. Straż pożarna zare-
agowała błyskawicznie, na miej-
sce przyjechało łącznie 7 zastę-
pów, a w akcji wzięło udział aż 
31 ratowników. Płomienie objęły 
poddasze i dach trzykondygna-
cyjnego budynku mieszkalnego. 
Odłączono energię elektryczną i 
przystąpiono do akcji gaśniczej.
 - Pożar udało się opanować w 
ciągu 15 minut od chwili przyby-
cia staży – mówi mł. bryg. Łukasz 
Darmofalski, rzecznik prasowy z 
Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Piasecznie.
 Na miejsce przyjechał także 
podnośnik, ale okazało się, że przy 
płonącym budynku jest zbyt mało 
miejsca, by można go było rozsta-
wić. Z pierwszych informacji, któ-
re dotarły do strażaków wynikało, 
że budynek przed ich przybyciem 
opuściły trzy osoby. Wkrótce jed-
nak okazało się, że był zamieszka-
ły przez 13 lokatorów.
 - Żadna z osób nie zgłosiła się, 
by zasygnalizować potrzebę pomocy 
- mówi mł. bryg. Łukasz Darmofal-
ski. - Na szczęście obyło się bez po-
szkodowanych.
 Strażacy zakończyli działania o 
godzinie 23.15. - Spłonęła drewnia-
na konstrukcja i poszycie dachu o 
powierzchni ok. 120 m kw. - infor-
muje rzecznik prasowy piaseczyń-
skich strażaków. - Ucierpiało tak-
że wyposażenie lokali znajdujących 

się na poddaszu. Po ugaszeniu po-
żaru wszystkie przedmioty przelano 
wodą, by nie dopuścić do ponowne-
go zaprószenia ognia.
 Oprócz straży pożarnej, policji i 
pogotowia energetycznego na miej-
sce pożaru przyjechała także wice-
burmistrz Hanna Kułakowska-Mi-
chalak, by koordynować bieżącą 
pomoc dla pogorzelców. - Gmi-
na zajęła się dwiema czeczeński-
mi rodzinami, które wynajmowa-
ły lokale w budynku – mówi wice-

burmistrz Hanna Kułakowska-Mi-
chalak. - Rodzinie z szóstką dzie-
ci oraz drugiej rodzinie – ojcu z sy-
nem, zapewniliśmy schronienie w 
hotelu. Dalsze działania będzie-
my podejmować w zależności od 
rozwoju sytuacji. Jedna z rodzin 
już dwa lata temu złożyła wniosek 
o przydział lokalu komunalnego, 
analizujemy więc możliwości doce-
lowej pomocy.

Kamil Staniszek

R E K L A M A

Bezpieczny senior 
na drodze
PIASECZNO Badania wzroku i refl eksu, przegląd techniczny 

roweru, doposażenie jednośladów w światła i elemen-

ty odblaskowe oraz możliwość ich oznakowania to tyl-

ko niektóre atrakcje jakie będą czekały na uczestników 

warsztatów, które odbędą się w najbliższy poniedziałek 

22 lipca w urzędzie gminy

 Celem akcji jest uświadomienie kierowcom, rowerzystom oraz pieszym, 
jak zgodnie z zasadami poruszać się po drodze oraz w jaki sposób stoso-
wać elementy odblaskowe. Seniorzy dowiedzą się, jak sprawność psycho-
fi zyczna, która z wiekiem jest coraz słabsza,  wpływa na zdolność kierowa-
nia m.in. autem i rowerem.
 Uczestnicy warsztatów będą mogli zostawić swoje rowery w serwisie, 
gdzie wykonany zostanie bezpłatny, podstawowy przegląd techniczny 
oraz  doposażyć je w obowiązkowe elementy poprawiające bezpieczeń-
stwo. Każdy goszczący na zajęciach senior będzie mógł zweryfi kować stan 
swojego wzroku oraz refl eks, korzystając z przygotowanych przyrządów. 
Początek warsztatów o godz. 15.

TW

Zagra Francis Tuan
 W najbliższą sobotę na Skwerze Kisiela wystąpi Francis Tuan – arty-
sta o polsko-wietnamskich korzeniach, który łączy elektryczny, niezależ-
ny pop z orientalnymi brzmieniami. Początek o godzinie 19.30.

Tyl.

PIASECZNO

Bajkowy Zakątek
 W środę 24 lipca w Zakątku Kultury przy ul. Kościuszki (skwer pomię-
dzy Urzędem Miasta i Gminy a Przystankiem Kultura) wystąpi Krakow-
skie Biuro Promocji Kultury ze swoim spektaklem „Wycieczka do tajem-
niczej krainy”. Początek o godzinie 19. Wstęp wolny.

Tyl.
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Wybieramy do domu okna
Lato to idealny czas na wymianę lub montaż w budynku mieszkalnym okien. Wielu in-

westorów zadaje sobie pytanie na co zwracać uwagę przy ich zakupie. Przybliżamy ro-

dzaje okien i stosowane przez producentów rozwiązania

 Okna można podzielić na drew-
niane lub wykonane z PVC, czyli po-
lichlorku winylu. Z drewna wytwa-
rzane są głównie okna jednoramo-
we, składające się z ramy i pojedyn-
czego skrzydła. Ich profile wykony-
wane są warstwowo i klejone, aby nie 
odkształcały się pod wpływem nie-
korzystnych warunków atmosferycz-
nych. Ramę często wykonuje się na 
tzw. mikrowczepy, dzięki czemu jest 
mocniejsza. Elementy drewniane wy-
korzystywane do produkcji okien są 
suszone i odpowiednio impregno-
wane, co zapewnia im odporność na 
grzyby i szkodniki. Na końcu okna są 
malowane, przeważnie preparatami 
na bazie akrylu, które są paroprze-
puszczalne, odporne na działanie 
promieni UV i dłużej zachowują ela-
styczność. Do produkcji okien drew-
nianych wykorzystuje się takie ga-
tunki drewna jak sosna, świerk, mo-
drzew, dąb, ewentualnie mahoń, któ-
ry  jest jednak sporo droższy. Drewno 
jest materiałem naturalnym, eleganc-
kim i pasuje tak naprawdę do wszyst-
kiego. Jego największą wadą jest na-
tomiast to, że wymaga okresowych 
zabiegów pielęgnacyjnych. 
 Nieco tańsze od okien drewnia-
nych są okna z PVC. Ich profile skła-
dają się z kilku komór – im jest ich 
więcej, tym konstrukcja jest sztyw-
niejsza i ma lepsze parametry, o 
czym będzie mowa za chwilę. Ko-
mory nie są jednakowe - różnią się 
kształtem i grubością ścianek. Pro-
file usztywnia się w środku kształ-
townikami wzmacniającymi, wyko-
nanymi najczęściej z blachy. To one 
sprawiają, że nawet w ekstremalnych 
warunkach okno nie odkształca się. 

Okucia ważna rzecz 

 Na kulturę pracy okna i jego 
funkcjonalność w znacznej mierze 

wpływają zastosowane w konstruk-
cji okucia obwiedniowe, które znaj-
dują się na obwodzie ramy. Na sys-
tem składają się zawiasy i mecha-
nizm ryglujący, wprawiany w ruch 
obrotem klamki. Liczba punktów 
blokowania skrzydła w ościeżni-
cy jest uzależniona od wielkości 
okna. Oczywiście okucia nie tyl-
ko utrzymują skrzydło w oścież-
nicy, umożliwiając jego otwieranie 

się, ale, w zależności od zaawan-
sowania systemu, mogą pełnić tak-
że funkcje dodatkowe. Dzięki nim 
możliwe jest m.in. rozszczelnie-
nie okna, jego uchylenie czy ogra-
niczenie otwarcia. Niektóre mają 
także specjalne trzpienie ryglują-
ce, stanowiące dodatkowe zabez-
pieczenie przed wyważeniem okna. 
Kupując okna z okuciami o zwięk-
szonej odporności na włamanie, 
dobrze jest zapytać, czy pozosta-
łe elementy konstrukcji także speł-
niają określone wymogi, czy mają 
wzmocnione profile i szyby. 

Ochrona przed zimnem i hałasem

 Sercem okna są wkłady szybo-
we składające się z dwóch, a coraz 
częściej trzech tafli szkła o średniej 
grubości około 4 mm, oddzielonych 
przestrzenią wypełnioną powie-
trzem lub ciężkim gazem szlachet-
nym: argonem, ksenonem lub kryp-
tonem. Między szybami producenci 
umieszczają standardowo aluminio-
wą ramkę dystansową o szerokości 

od 12 mm do 16 mm. Dokonując wy-
boru okien zawsze warto pytać o pa-
rametry szyb, które mogą mieć różną 
klasę odporności na włamanie. 

Na co jeszcze zwracać 

uwagę przy zakupie okien?

 Od rodzaju, grubości i sposo-
bu mocowania szyb w głównej mie-
rze zależy także przypisany do okna 
współczynnik izolacyjności termicz-
nej. Współczynnik przenikania cie-
pła U określa, jaka jego ilość bę-
dzie „uciekała” z domu przez okna. 
Im więc wartość U jest mniejsza, 
tym więcej zaoszczędzimy na ogrze-
waniu. W myśl obecnie obowią-
zujących przepisów wartość U dla 
okien nie może być wyższa niż 1,1 
W/(m2K), ale od 2021 roku będzie 
to już nie więcej niż 0,9. Warto do-
dać, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu 
jednoszybowe, uszczelniane kitem 
okna miały U na poziomie 5 W/
(m2K)! Kupując okna warto zwró-
cić uwagę na to, czy współczynnik 
przenikania ciepła podany jest dla 
samych szyb, czy dla całych okien 
(będzie wówczas wyższy). Jest to o 
tyle istotne, że producenci mogą sto-
sować różne oznaczenia, w związku 
z czym łatwo o pomyłkę. 
 Wybierając okna warto zwrócić 
uwagę także na to, jaką mają zdol-
ność tłumienia dochodzących z ze-
wnątrz dźwięków. Jeśli nasz dom 
znajduje się przy ruchliwej drodze, 
szkole lub w sąsiedztwie lotniska, 
wybierajmy okna o podwyższonej 
izolacyjności akustycznej od 35 dB 
do 50 dB (o tyle redukują poziom 
napływającego z zewnątrz hałasu). 
Spadek natężenia dźwięku o 10 dB 
odbierany jest przez ludzkie ucho 
jako redukcja hałasu o połowę.

TW

Dokonując wyboru okien 

zawsze warto pytać 

o parametry szyb, 

które mogą mieć różną klasę 

odporności na włamanie

R E K L A M A

R E K L A M A
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Nakręcili teledysk w parku
PIASECZNO Jeszcze stosunkowo niedawno grali w zespole Kabanos, który skutecznie rozsła-

wiał Piaseczno w całym kraju. Kręcone w mieście teledyski do piosenek „Buraki” i „Zupa 

kalafi orowa” mają na Youtube ponad 6,5 miliona odsłon. Dziś Lodzia, Wicia i Fons tworzą 

grupę Ereles i nakręcili niedawno kolejny lokalny teledysk. Tym razem w parku miejskim

 Teledysk nakręcony w Piasecznie 
będzie ostatnim klipem promującym 
pierwszą płytę zespołu. Po muzycz-
nych ilustracjach do piosenek „Ra-
czej na dobre”, „W tę noc”, „Podróż” 
i „Krok odwagi” zdecydowano się na 
utwór „Prawo łaski”. 
 - Pomysł na klip wymyślił Michał 
Sikora, operator kamery – mówi Ar-
kadiusz „Lodzia” Grochowski, wo-
kalista i gitarzysta Ereles. - Mieliśmy 
z nim spotkanie i zaproponował nam 
taką opcję na Master Shot. 
 Koncepcja opierała się na nakrę-
ceniu całości w jednym ujęciu – po-
dobnie jak choćby słynnej „Bałkani-
cy” zespołu Piersi. Wprawdzie mniej 
jest przy tym później pracy związa-
nej z montażem, ale za to najmniej-
sza wpadka kogokolwiek na planie 
skutkowała... nagrywaniem kolejne-
go dubla. Jednym słowem – wszyst-
ko musiało się zgadzać.
 Dość szybko wybrano do tego 
przedsięwzięcia odpowiednie miej-
sce. - Park w Piasecznie to był mój 
pomysł – zdradza „Lodzia”. - Jak 
już wiedzieliśmy, że trzeba zrobić 
klip na jednym, długim ujęciu, to od 
razu pomyślałem, żeby to nagrać w 
parku. Plusów takiego rozwiązania 
było kilka – mamy do niego blisko, 
można było ogarnąć znajomych, no 
i też park jest po remoncie. Może 
więc byłaby to też jakaś promocja 
dla miasta?
 Po uzyskaniu zgody na filmowa-
nie od wiceburmistrz Piaseczna Han-
ny Kułakowskiej-Michalak i straży 
miejskiej rozpoczęło się poszukiwa-
nie wolontariuszy chętnych do zagra-
nia w teledysku. Do obsadzenia było 
kilka ról, między innymi zakochanej 
pary siedzącej na ławce w parku, oso-
by grającej w piłkę, rzucającej kamie-
niem, kwiaciarki czy wreszcie staty-
stów przechadzających się parkiem. 
Na szczęście Ereles mógł liczyć na 
swoich wiernych fanów. Jedna para 
wsiadła nawet do pociągu o trzeciej 
nad ranem żeby – prosto ze Śląska 
– pojawić się nad ranem na planie w 
Piasecznie. Swoją rolę dostał również 
niezwykle sympatyczny pies imieniem 
Panda, który – wraz z właścicielką – 
przyjechał z Warszawy.

 Pomimo pewnych problemów 
technicznych z kamerą całość uda-
ło się ukończyć w ciągu kilku go-
dzin. Tekst, do utrzymanego w roc-
kowej stylistyce utworu „Prawo 
Łaski”, powstał w 2017 roku, kiedy 
wokalista Ereles przeszedł na we-
getarianizm i w zamyśle miał doty-
czyć traktowania zwierząt. 
 - W trakcie pisania tego tek-
stu temat zaczął nabierać szersze-
go pola widzenia i inspiracją sta-
ły się tak naprawdę wszystkie isto-
ty żyjące, dlatego też treść celowo 
nie wskazuje na konkretny gatunek 

– tłumaczy Arkadiusz Grochowski. 
- To manifest o złym traktowaniu 
zarówno zwierząt, dzieci, jak i nas 
samych. Premiera teledysku za-
planowana jest jeszcze w wakacje. 
Wszystko zależy od tego, ile czasu 
potrwa montaż i dodatki w posta-
ci kilku efektów komputerowych. 
Liczymy na premierę w sierpniu.
 Ereles będzie można również 
posłuchać na żywo 22 września w 
parku w Józefosławiu, gdzie zagra-
ją przed Maleo Reggae Rockers.

Grzegorz Tylec

 Zespół Ereles w piaseczyńskim parku i wszystkie osoby 

zaangażowane w powstanie teledysku

Co dalej z wielopoziomowym
parkingiem przy dworcu?
PIASECZNO Podczas wycieczki po Centrum Edukacyjno-Multimedialnym 

można było obejrzeć plansze z planowanymi przez gminę inwestycjami, 

w tym wielopoziomowym parkingiem przy ul. Dworcowej. Zapytaliśmy 

burmistrza, kiedy koncepcja budowy parkingu doczeka się realizacji

 - Na razie gmina nie posiada własności gruntu pod tę inwestycję – po-
informowała nas Małgorzata Idaczek z gminnego biura promocji. Burmistrz 
Daniel Putkiewicz twierdzi, że gmina koncentruje się obecnie na pozyskaniu 
terenów pod parkingi jednopoziomowe. Chodzi m.in. o miejsca parkingowe 
wzdłuż ulicy Towarowej. - Oczywiście plany budowy parkingu wielopozio-
mowego nadal są aktualne, nie rezygnujemy z tego pomysłu – zapewnia Da-
niel Putkiewicz. - Jednak może to być dłuższy proces. Najpierw na tym grun-
cie musi uwłaszczyć się PKP. Potem musi podzielić działkę, a dopiero następ-
nie zaoferować wydzieloną z niej część gminie. To może trochę potrwać. 
 Wszystko wskazuje więc na to, że póki co gmina będzie starała się two-
rzyć miejsca parkingowe w innych lokalizacjach. Oprócz Towarowej cały czas 
trwają uzgodnienia dotyczące ulicy Dworcowej. Plac przed dworcem PKP ma 
zostać wkrótce przebudowany, pojawią się tam też nowe miejsca parkingo-
we. Gmina chce także uporządkować obszar po drugiej stronie torów (w rejo-
nie ulic Chełmońskiego i Reja), gdzie również będzie można parkować samo-
chody. - Koncentrujemy się na tym, aby zrobić to jak najszybciej – podkreśla 
burmistrz Putkiewicz.

TW

Mieszkańcy mogli obejrzeć na planszach koncepcje inwestycji, 

które albo na razie nie będą realizowane, albo zostaną sfinalizo-

wane w nieco innym kształcie

PIASECZNO

10 leżaków za niemal 25 tys. zł
 W parku przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu, w rejonie stawu obok 
Górek Szymona oraz w parku miejskim przy ul. Chyliczkowskiej ustawio-
no łącznie 10 masywnych leżaków, które mają sprzyjać wypoczynkowi i 
relaksowi na świeżym powietrzu. Koszt zakupu i montażu leżaków wy-
niósł 24,5 tys. zł. 

TW

PIASECZNO

Adoptuj psa
 W niedzielę 21 lipca w parku miejskim w Piasecznie odbędzie się kolejna 
edycja akcji „Adoptuj Warszawiaka”. Tego dnia będzie można poznać kilka-
naście psów ze schroniska „Na Paluchu”, które tym razem będą szukały no-
wego domu w naszej okolicy. Akcja rozpocznie się o godz. 13 do 15.30.

TWURSYNÓW

Targ zdrowej żywności
 W niedzielę 21 lipca odbędzie się Niedzielny Targ Zdrowej Żywności. W 
godzinach od 9 do 14 na parkingu przy urzędzie dzielnicy Ursynów (metro 
Imielin) będzie można kupić świeże warzywa i owoce, a także dobrej jakości 
wędliny, ryby, pieczywo i wiele innych ekologicznych produktów. 

TW
R E K L A M A
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Lekarz na Czarnym Lądzie
PIASECZNO Afryka to inny świat – ciekawy i piękny, ale czasami też niebezpieczny i prze-

rażający. Jolanta Powałowska, znana przez wiele osób jako sołtys Orzeszyna i Pilawy, 

na Czarnym Lądzie spędziła 18 lat, pracując jako lekarz. Swoje fascynujące wspomnie-

nia spisała w niedawno wydanej książce

 W 1985 roku Jolanta Powałow-
ska pojechała do Zambii do pracy w 
szpitalu, gdzie objęła oddziały inter-
nistyczne oraz oddział gruźliczy.
 - W pierwszą sobotę wybra-
łam się na basen – wspomina. - W 
pewnym momencie zorientowałam 
się, że oprócz mnie nikt nie pływa, 
a oczy wszystkich obecnych zwró-
ciły się ku mnie. Zapytałam pewną 
Angielkę, dlaczego wszyscy na mnie 
patrzą i nikt się nie kąpie. Usłysza-
łam, że jest po prostu za zimno, bo 
czerwiec i lipiec to najchłodniejsze 
miesiące w Zambii.Praca w miejsco-
wym szpitalu była bardzo trudna.
 - Brakowało lekarzy – wspomi-
na nasza rozmówczyni. - W sumie 
razem miałam ponad 200 chorych, 
a do pomocy trzech lekarzy, którzy 
właśnie skończyli studia i przyjecha-
li na trzymiesięczny staż. Byłam na 
dyżurze 24 godziny, bywało że wzy-
wano mnie dwa razy tej samej nocy.
 Chorych było dużo więcej niż łó-
żek, zajmowano więc także miejsca 

między nimi, a bywało, że na pod-
łodze rozkładało się koc, by chorego 
zmieścić...pod łóżkiem.  
 Czy da się w kilku zdaniach opi-
sać Afrykę? Zdaniem autorki książ-
ki „Przygody lekarza na Czarnym 
Lądzie” nie sposób tego dokonać.
 - To bardzo zróżnicowany konty-
nent, poznałam wszystkie kraje leżą-
ce poniżej równika i muszę przyznać, 
że różnice między nimi są ogromne – 
mówi  Jolanta Powałowska. - Nami-
bia, Tanzania, Demokratyczna Repu-
blika Konga, Zambia. Te kraje są od-
mienne. W Zambii ludzie są życzli-
wi, pogodni i pomocni. Natomiast w 
Kongo było niebezpiecznie. Zdarzyła 
się nawet historia, która do dziś wy-
wołuje mrowienie na karku.
 Pani Jolanta pewnej nocy usłysza-
ła serię z karabinu maszynowego bar-
dzo blisko domu, w którym mieszkała. 
Kolejne przybliżające się strzały wska-
zywały na to, że budynek jest otacza-
ny. Jej pies zachowywał się bardzo ner-
wowo, a na domiar złego ochroniarz, 

który miał czuwać nad bezpieczeń-
stwem, zniknął z miejsca posterun-
ku. - Wreszcie zauważyłam, że idzie od 
strony basenu. Uchyliłam okno i zapy-
tałam, gdzie był w czasie strzelaniny, a 
on mi odpowiedział, że tak się bał, że 
czmychnął na drzewo – wspomina ze 
śmiechem  autorka książki.
 „Przygody lekarza na Czarnym Lą-
dzie” to zwięźle napisana książka, po-
dzielona na krótkie rozdziały i uroz-
maicona bogatym materiałem foto-
graficznym. Autorka dzieli się swoimi 
doświadczeniami z pracy lekarza, ale 
także opisuje miejsca, które zwiedzi-
ła. Niezwykłe doświadczenia z 18-let-
niego pobytu w Afryce zaowocowały 
historiami, których nie znajdziemy w 
przewodnikach czy innych książkach 
poświęconych temu kontynentowi. Po-
zycja jest dostępna w piaseczyńskiej 
księgarni „Bzyk” przy ul. Warszawskiej 
5 oraz w „Księgarni Szkolnej” przy ul. 
Pijarskiej 12 w Górze Kalwarii.

Adam Braciszewski

R E K L A M A

PIASECZNO

Spacer nad Jeziorką
 W niedzielę 21 lipca odbędzie się kolejny miejski spacer historyczny 
z przewodnikiem – tym razem w okolicach Jeziorki. Zbiórka: Aleja Kalin 
30 (dawne Gimnazjum nr 2), zakończenie: Górki Szymona. Początek spa-
ceru o godzinie 10.

Tyl.
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Srebrna Sparta
PIŁKA NOŻNA Sparta Jazgarzew 2005 zdobyła srebrny medal na Międzynarodowym

Turnieju Wrocław Trophy
 Przygotowania do wyjazdu do 
Wrocławia zespół z Jazgarzewa roz-
począł z dużym wyprzedzeniem. 
 - Ze strony sportowej chcieli-
śmy zmierzyć się z innymi dru-
żynami spoza Mazowsza, a tak-
że podsumować tym występem 
bardzo udany sezon - mówi Ma-
ciej Sałuda, trener Sparty Jazga-
rzew 2005. 
 Oprócz widocznych postępów 
jakie poczyniła drużyna, awansu 
do drugiej ligi okręgowej, mło-
dzi piłkarze mieli przyjemność 
zmierzyć się z topowymi druży-
nami z Ekstraligi i pierwszej ligi 
wojewódzkiej, a wiec najwyż-
szych lig dla tego rocznika.
 - Turniej traktowaliśmy jako na-
ukę i nowe doświadczenie w poje-
dynkach z nieznanymi, również za-
granicznymi drużynami – podkreśla 
trener. - Podeszliśmy jednak do nie-
go bardzo serio.
 W grupie Sparta nie poniosła 
żadnej porażki, pokonując 4:0 WKS 
Śląsk Wrocław i 1:0 PPJ Helsinki 
oraz dwukrotnie remisując - z UKS 

Football Academy Złotów (1:1) i Fo-
rza Wrocław (0:0).
 - W dwóch ostatnich meczach 
w grupie zabrakło skuteczności, 
gdyż mogliśmy wygrać oba mecze 
bardzo wysoko – podkreśla Maciej 
Sałuda. - Wyjście z grupy na dru-

gim miejscu spowodowało, że tra-
filiśmy w półfinale na Akademię 
Piłkarską Śląska Wrocław.
 Właśnie w walce o finał Sparta 
zagrała jednak swoje najlepsze na 
tym turnieju zawody, dość nieocze-
kiwanie zwyciężając gospodarzy 3:1. 
Niestety, w meczu o pierwsze miej-
sce zabrakło już nieco sił i ostatecz-
nie trzeba było uznać wyższość PPJ 
Helsinki – tego samego zespołu, 
który jako jedyni nasi piłkarze zdo-
łali ograć w fazie grupowej.
 - Jestem dumny z postawy dru-
żyny – podsumowuje trener. - Po-
został naturalnie lekki niedosyt po 
finale, bo chłopcy chcieli to wy-
grać, ale i tak zrobiliśmy bardzo do-
bre wrażenie. Zabrakło niewiele, ale 
zdobyte doświadczenie na pewno 
zaprocentuje w przyszłości na kolej-
nych turniejach tej rangi. Specjalne 
wyrazy podziękowania dla trenera 
Filipa Kołpaka oraz rodziców, któ-
rzy wspierali nas na miejscu super 
dopingiem.

Grzegorz Tylec

Gosirki zostają w lidze!
PIŁKA NOŻNA, II LIGA KOBIET Po nie-

łatwym sezonie, w którym 

nie brakowało poważnych 

problemów kadrowych, KS 

Gosirki Piaseczno zdołały 

ostatecznie zrealizować swój 

cel i utrzymać się w lidze

 Los naszych zawodniczek po-
zostawał niepewny w zasadzie do 
ostatniej kolejki. Tylko wyjazdowe 
zwycięstwo ze zdegradowanym już 
zespołem Wilgi Garwolin dawało 
pewne utrzymanie. 
 Zaczęło się nieźle, bo w pierwszej 
połowie wynik otworzyła – strza-
łem z rzutu karnego – Oliwia Male-
sa. Potem jednak zrobiło się nerwo-
wo – najpierw gospodynie wyrów-
nały, a w drugiej połowie wyszły na-
wet na prowadzenie. Szybko odpo-
wiedziała jednak trafieniem Patry-
cja Rurka, a potem w przeciągu jed-
nej minuty Gosirki zdołały odwrócić 
losy pojedynku – strzelając dwie ko-
lejne bramki autorstwa Rurki i Mag-
daleny Dudek. W doliczonym czasie 
gry kropkę nad i postawiła jeszcze 
Ania Kuczyńska, dzięki czemu Go-
sirki wygrały 5:2 i mogły już święto-
wać pozostanie w lidze.

Grzegorz Tylec

Po ostatnim meczu Gosirki mogły świętować utrzymanie

Amelia Baranowska 

zawodniczka KS Gosirki Piaseczno

 Byłyśmy bardzo zmotywowane, aby wygrać ten mecz, 
ponieważ zależała od tego nasza przyszłość w drugiej li-
dze. W mojej opinii dobrze zagrałyśmy, choć pogoda nie 
była sprzyjająca. Efekty naszej ciężkiej pracy włożone w 
treningi, wraz z odrobiną szczęścia, poskutkowały.

Druga w Pucharze Polski
LEKKOATLETYKA Po niezbyt udanym starcie na Memoriale im. Sławomi-

ra Rosłona zawodniczka Stowarzyszenia Kondycja Aleksandra Płociń-

ska pokazała zwyżkę formy na Mistrzostwach Polski do lat 23, o czym 

pisaliśmy w zeszłym tygodniu. Mało kto spodziewał się jednak jej aż 

tak znakomitego startu w Pucharze Polski na Mityngu o Różę Kutna

  Aleksandra Płocińska zajęła drugą lokatę na dystansie 1500 metrów, usta-
nawiając swój rekord sezonu (4:29;47) i tylko o włos przegrywając walkę o 
pierwsze miejsce na podium.
 - Po usłyszeniu wyniku nie miało już dla mnie żadnego znaczenia miejsce 
– przyznaje Aleksandra Płocińska. - Pojechałam tam przede wszystkim po do-
bry czas, który dałby mi możliwość startu na Mistrzostwach Polski Seniorów, 
no i oczywiście żeby udowodnić sobie, że stać mnie na więcej. Początek bie-
gu był wolny, więc tym bardziej cieszy wynik końcowy.
 Nasza zawodniczka zrealizowała w pełni postawiony przed mityngiem cel 
i teraz może w spokoju przygotowywać się do Mistrzostw Polski, które odbę-
dą się w dniach 23-25 sierpnia w Radomiu.

Grzegorz Tylec

Drugie miejsce Aleksandry Płocińskiej 

było pozytywnym zaskoczeniem

Piaseczno 
nie zwalnia tempa
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA Wiele wskazuje na to, że biało-niebiescy staną 

się w przerwie letniej królami transferowego polowania w powiecie 

piaseczyńskim

 Po sprowadzeniu do zespołu Michała Janowskiego, Kamila Gałązki i Mar-
cina Grunta do MKS Piaseczno trafi ł 18-letni bramkarz Jakub Trojanowski, któ-
ry w poprzednim sezonie występował w trzecioligowym Ursusie Warszawa. 
Oprócz tego kolejnymi znaczącymi wzmocnieniami zespołu powinny być dwa 
powroty z wypożyczeń - skrzydłowego Łukasza Krupnika (z Victorii Sulejówek) 
i obrońcy Roberta Majewskiego (z Motoru Lublin). Obaj pograli w trzeciej lidze, 
a zdobyte tam doświadczenie z pewnością przyda się teraz ekipie z Piaseczna.

Tyl.

LEKKOATLETYKA

PIŁKA NOŻNA

Ruszyły zapisy na Frog Race

Turniej piłki nożnej w Piasecznie

 W sobotę 7 września w Żabieńcu odbędzie się jedenasta edycja bie-
gu Frog Race. Uczestnicy (od dzieci do seniorów) pobiegną na dystan-
sach od 200 metrów do jednego kilometra oraz w biegu głównym na 5 
(także Nordic Walking) i 10 kilometrów. Zapisy na stronie internetowej 
www.kondycja.com.pl.

Tyl.

 W niedzielę 28 lipca w godzinach od 12 do 20 na boisku typu „Orlik” 
oraz zadaszonym boisku (Stadion Miejski GOSiR, ul. 1 Maja 16), odbędzie 
się turniej piłki nożnej organizowany przez Młodzieżową Radę Gminy Pia-
seczno. To jeden z projektów MRG, który ma za zadanie pobudzić do inte-
gracji i aktywności. Event polega na szybkich spotkaniach drużyn, na czte-
rech wydzielonych boiskach w zależności od grupy wiekowej, więc zapisać 
się może każdy. Składy drużyn są siedmioosobowe. W  sprawie informacji o 
zapisach i innych pytań: tel: 603 991 288, mail: mrgpiaseczno@gmail.com.

Tyl.



Jak szybko znaleźć pracę?
Dobra koniunktura gospodarcza sprawia, że średni czas poszukiwania pracy skrócił się 

do 2,5 miesiąca, podczas gdy jeszcze kilka lat temu wynosił 3,5 miesiąca

 Krótszy czas poszukiwania pracy 
wynika przede wszystkim z ogrom-
nego zapotrzebowania na pracow-
ników w różnych branżach. W okre-
sie letnim bardzo poszukiwani są 
pracownicy sezonowi, którzy chcie-
liby podjąć pracę w rolnictwie lub 
ogrodnictwie. Oprócz tego cały czas 
brakuje handlowców, a także specja-
listów od bankowości, szeroko rozu-
mianej produkcji oraz IT. Jak podaje 
portal pracuj.pl, te branże w pierw-
szym półroczu tego roku najczęściej 
rekrutowały nowych pracowników. 
 Tak naprawdę długość procesu 
rekrutacji w znacznej mierze zale-
ży od stanowiska, na jakie aplikuje-
my. Rekrutacja do prostych prac, nie 
wymagających wysokich kwalifika-
cji przebiega z reguły bardzo szybko, 
podczas gdy na stanowiska specjali-
styczne często jest procesem wielo-
etapowym, trwającym tygodniami, 
a często nawet miesiącami. Aby do-
wiedzieć się z ilu etapów składa się 
proces rekrutacyjny, najlepiej zapy-
tać o to podczas rozmowy kwalifi-
kacyjnej. W trakcie rozmowy warto 
zapytać także o warunki płacowe. 
Jeśli nie będą one dla nas satysfak-
cjonujące, zaoszczędzimy czas za-
równo swój, jak i rekrutera. 
 Oczywiście starając się o pracę w 
jakiejś firmie możemy jednocześnie 
aplikować na inne stanowiska oraz 
uczestniczyć w innych procesach re-

krutacyjnych. Dzięki temu nie tyl-
ko skrócimy czas poszukiwania pra-
cy, ale także stworzymy sobie dodat-

kowe możliwości, z których finalnie 
wybierzemy tę najlepszą. 

TW

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA 

Inspektora 

R E K L A M A

R E K L A M A

Już za tydzień 
kolejny 
dodatek
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Carscy żołnierze spoczęli 
na cmentarzu komunalnym
PIASECZNO W czwartek na cmentarzu komunalnym przy ulicy Julianowskiej od-

był się uroczysty pogrzeb 30 ekshumowanych żołnierzy, poległych w rejonie 

Piaseczna w październiku 1914 roku

 Szczątki żołnierzy trafiły do 
sześciu sosnowych skrzyń, które 
zostały umieszczone w grobie opa-
trzonym sentencją „Polegli na zie-
mi piaseczyńskiej w czasie I wojny 
światowej”. Na uroczystości byli 
obecni m.in. przedstawiciele IPN
-u, delegacja z ambasady Federa-
cji Rosyjskiej oraz przedstawiciele 
władz samorządowych. - Dzięku-
ję wszystkim za przybycie – mówił 
po złożeniu szczątków do grobu 
burmistrz Piaseczna Daniel Put-
kiewicz. - Deklaruję, że będziemy 
dbać o to miejsce. 

Nietypowe odkrycie podczas 

budowy magazynu

 Na kości żołnierzy, spoczywają-
ce przy ul. Julianowskiej, natrafili 
kilka tygodni temu robotnicy budu-
jący hale magazynowe. Ekshumację 
w pierwszej połowie czerwca prze-
prowadził Instytut Pamięci Narodo-
wej, a konkretnie wyspecjalizowana 
w takich działaniach firma działa-
jąca pod nadzorem Biura Upamięt-
niania Walk i Męczeństwa. Znale-
ziono szczątki należące do 30 żoł-
nierzy carskich. - Jest duże prawdo-
podobieństwo, że wśród pochowa-
nych tam mężczyzn byli także Po-
lacy, którzy szli do armii carskiej z 
poboru – mówi Stanisław Hofman, 
lokalny historyk. - Należy pamiętać, 
że w 1914 roku w rejonie Piasecz-
na stał front, a armie rosyjska i nie-
miecka prowadziły regularne walki. 
Dlatego jest tu tak wiele cmentarzy z 
okresu I wojny światowej.

To był ich drugi grób

 Wśród szczątków żołnierzy zna-
leziono również elementy wyposa-
żenia, w tym fragmenty mundurów, 
czapek z daszkiem, butów, pasów, 
a także manierki, szklanki, kubki, 
gwizdek oficerski, saperkę, scyzory-
ki, odznaki strzeleckie, zegarek. 
 A czy można powiedzieć coś 
więcej o samych żołnierzach? - Mie-
li od 16 do 50 lat, należeli do 3. Puł-

ku Wschodniosyberyjskiego – mówi  
Piotr Kędziora-Babiński z IPN-u. 
- Część z nich miało prawosławne 
krzyżyki, większość była szeregow-
cami. Na wielu kościach znaleźli-
śmy rany postrzałowe. Odkopali-
śmy głównie długie kości i czaszki, 

co wskazuje na to, że była to mogiła 
wtórna. Ci żołnierze zostali tu prze-
niesieni. Nie wiadomo jednak skąd i 
kiedy. Odkopaliśmy także sporo sta-
rej amunicji, która została zabezpie-
czona przez policję. 

Tomasz Wojciuk

Żołnierze spoczęli w kwaterze C5, rząd 7, grób 2

LESZNOWOLA

Rusza Malarska Niedziela
 W najbliższą niedzielę w Mysiadle nad stawem (ul. Osiedlowa), w go-
dzinach od 16 do 18 odbędzie się Malarska Niedziela z muzyką na żywo 
w wykonaniu duetu Ojciec i Syn. „Malarskie niedziele” są skierowane do 
mieszkańców z całej gminy Lesznowola - do dzieci, młodzieży i do osób 
dorosłych. Rodzice malujących dzieci mogą np. rozłożyć sobie kocyki i 
urządzić w tym czasie mały piknik z przyniesionymi z domu koszyczka-
mi ze smakołykami i miło spędzić niedzielne popołudnie. Mogą również 
sami stanąć przy sztalugach, słuchać muzyki oraz razem z wykonawca-
mi zaśpiewać. Zarówno dorosłymi, jak i dziećmi profesjonalnie zajmą się  
instruktorzy–plastycy, pomagając w tworzeniu niepowtarzalnych ple-
nerowych dzieł i dziełek sztuki.  Organizatorzy zapewniają materiały pla-
styczne (farby wodne, pędzle, papier i sztalugi) i dużo dobrej zabawy. 
Wstęp wolny.  Osoby malujące na płótnach proszone są o zabranie ma-
teriałów własnych. W razie deszczu wydarzenie odbędzie się w fi lii GOK 
Lesznowola w Mysiadle przy ul. Topolowej 2.

Tyl.



DAM PRACĘ

Dyrektor Zespołu Szkół RCKU w Piasecznie 
ul. Chyliczkowska 20,zatrudni intendenta na stołówkę 
w wymiarze 3/4 etatu. tel.22 756 73 54 ; 509 291 780

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

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

Pracownik biurowy w Domu Opieki. Wymagania: wy-
kształcenie średnie, prawo jazdy kat.B tel. 512 979 897

Szukamy kelnerki do restauracji sushi. Tel. 668 669 242

Zatrudnię mężczyzn i kobiety na stałe i do prac dodat-
kowych, sprzątanie, w Wólce Kosowskiej k. Mrokowa , 
tel. 504 246 180

Pracownika ochrony w szkole w okolicach  Piaseczna, 
praca w godz. 7.30-16.00; tel. 725 725 633,  603 454 131

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

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

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

Agenta ochrony Konstancin, Piaseczno, tel. 506 158 658

Kasjer na Stacji Paliw w Tarczynie; tel. 536 193 442

Poszukujemy pomocy nauczyciela/opiekunki do 
przedszkola w Łazach, osoby sumiennej, pracowi-
tej i lubiącej pracę z dziećmi. Kontakt tel. 506 125 282, 
CV przedszkolefantazja@interia.pl

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

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie 
poszukuje opiekunów medycznych. Tel. 607 241 707,
e-mail: tabita@luxmed.pl

Dekarza i pomocnika, stawka od 17-25 zł/h,
 tel. 692 194 998

Pracowników do remontów i wykończeń,
tel. 601 304 250

Do produkcji i montażu okien aluminiowych, 
tel. 600 446 225

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 

Panią do prowadzenia domu, tel. 604 559 182

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

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

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

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

Zatrudnię absolwenta technikum reklamy, Piaseczno, 
tel. 601 213 555

Zatrudnię na cały etat kierowcę z kat. B i C do składu 
budowlanego, pon-sob. Piaseczno tel. 609 115 711 

Docieplanie i malowanie budynków, tel. 604 938 861

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

Zatrudnię pracowników ogólnobudowlanych,  
tel. 504 100 418

SZUKAM PRACY 

Opiekunka do dziecka, referencje, podejmie pracę 
od września, tel. 693 549 265

Sprzątanie, tel. 788 44 12 14

Sprzątanie dużych powierzchni, tel. 788 124 024

Emeryt – chałupniczej, tel. 662 185 160

Sprzątanie, gotowanie, opieka, tel. 602 430 799

KUPIĘ

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

RZD w Żabieńcu zakupi zboże do karmienia ryb (pszenżyto, 
jęczmień, pszenica). Kontakt: rzdzabieniec@rzdzabieniec.pl, 
22 756 20 87

Piłę krajzegę na 220 V, tel. 509 447 601

SPRZEDAM

Ciągnik Władimirec, 78 r. tel. 669 499 574,

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

Stół biesiadny + 2 ławy, tel. 502 200 221

Wagę towarową, tel. 502 200 221

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

Drewno kominkowe, tel. 730 767 493

Łuparkę do drzewa i inne sprzęty, tel. 608 303 093

Ursus C-355, tel. 887 747 133

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

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

Fordy Mondeo benzynowe 2.0,sedan r. 2001, 265 000, 6,5 
tys. zł  i Kombi 2006 r., 165 000, 13 tys. zł , tel. 503 439 185

MB 300 TD, 98r i VW Polo 1000cm, 91r, tel. 502 200 221

Nissan Primera, 2004 r, tel. 723 706 295

AUTO - MOTO  KUPIĘ

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

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

Skup aut, tel. 793 304 091

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

Działkę budowlaną media Ławki gm. Prażmów 1200 m kw. 
tel.733 545 200

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

Działki budowlane Uwieliny gm. Prażmów tel. 603 862 559

Sprzedam działkę w Bobrowcu, tel. 602 340 549

Do sprzedania działka w Słomczynie k/Konstancina, 
tel. 604 624 875

Sprzedam działki budowlane w Łazach, tel. 501 610 072

Ładna, budowlana w pełni uzbrojona działka 
w Siedliskach, tel. 602 340 549

Konstancin mieszkanie 28 m kw. Tel. 508 914 406

Działkę 1800 m kw., Łęg k. Konstancina, 
tel. 782 090 900

Chyliczki Gmina Piaseczno, działka 5 600 m kw. ogrodzo-
na, wspaniała na dom z ogrodem lub lokatę kapitału, cena 
300 zł/ m kw., tel. 502 580 355

Działkę rolną 1,7 ha z warunkami zabudowy, Kawęczyn 
– gmina Konstancin, tel. 606 466 390

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

Działki budowlane Prażmów, tel. 602 770 361

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Lokal po salonie fryzjerskim 72 m kw.,  na dużym 
osiedlu w Konstancinie, tel. 509 085 540

Samodzielny pokój, Gołków tel. 530 095 682

Kawalerka umeblowana, po remoncie (1300 zł z czynszem) 
Konstancin-Jeziorna, tel. 609 517 110

Dom jednorodzinny, 169 m kw., spokojna okolica, Gołków 
– Letnisko, tel. 665 98 56 33

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

Lokal biurowy, 31 m kw., I piętro, Piaseczno, ul. Jana  
Pawła, tel. 505 82 82 14

Pokój  ul. Kusocińskiego, Piaseczno, tel. 517 711 770, 
660 435 641

Kawalerka w Piasecznie, tel. 513 524 074

Prosperujące delikatesy w Józefosławiu, tel. 660 950 975

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

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

Kwatery, tel. 728 899 673

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

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

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

Elektryk, tel. 666 890 886

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

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

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

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Dachy papą termozgrzewalną, obróbki, tel. 502 473 605

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

Remonty, wykończenia, pełny zakres, elewacje, 
ogrodzenia, tel. 601 304 250

Hydraulik, tel. 608 030 808

Glazura, gres, remonty, tel. 601 219 482

Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU 
TEL. 501 129 679

KOSIMY DZIAŁKI ZAROŚNIĘTE WYSOKĄ TRAWĄ, 
CHWASTAMI, ZAROŚLA, SAMOSIEJE, tel. 500 51 66 77

USUWANIE OWADÓW LATAJĄCYCH, Tel. 503 471 422

Mycie dachów, tel. 503 540 456

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

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

Docieplanie i malowanie budynków, tel. 604 938 861

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

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439

Dachy, naprawy, tel. 798 836 860

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

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

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

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

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

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

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Budowa domów, rozbudowy, tel. 730 358 998

Moskitiery, rolety, plisy, tel. 888 168 057

Budowa domów, elewacje, tel. 694 401 711

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

Koszenie terenów, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

Tynki maszynowe, tel. 533 125 444 

 RÓŻNE 

ZŁOM ODBIERZEMY (ALE RÓWNIEŻ USZKODZONE: NA-
RZĘDZIA, WIERTŁA ITP.; SILNIKI, ARMATURĘ, BATERIE 
ŁAZIENKOWE, STARE PIECE NA PALIWA STAŁE, PIECE 
I PODGRZEWACZE GAZOWE, BOJLERY, KALORYFERY, 
AKUMULATORY), TEL. 502 898 418

Szukam miejsca na utylizację gałęzi tel. 519 874 891

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

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

NAUKA 

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

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
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Zatrudnię pracownika do montażu bram, 
tel. 601 211 870, 603 862 227

Bramę wjazdową samonośną  4,0 x 1,45 cm, 
tel. 601 211 870, 603 862 227

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

OKAZJA! Dom siedmiopokojowy w Słupsku 
+2 budynki, tel. 601 79 68 20

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

Poszukuję magazynu o pow. 60 - 80 m ogrzewanego 
w okolicach Zalesinka, Gołkowa, Bobrowca, 
tel. 607 602 936

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

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

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

Wywozimy stare metalowe przęsła, siatki, bramy, 
słupki, tel. 502 898 418

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

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

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

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

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

Zaopiekuję się dzieckiem w wieku szkolnym, zajęcie 
rozwojowe i zabawy, tel. 571 373 118  

DO OCHRONY W PIASECZNIE, TEL.22 834 34 00

Serwis sprzątający zatrudni osobę do sprzątania terenu 
zewnętrznego wspólnot mieszkaniowych, praca na te-
renie Piaseczna, tel. 503 514 774

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

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

Piekarnia zatrudni piecowego, kierowców i osoby 
do krojenia i pakowania pieczywa, tel. 22 756 90 01, 
663 044 036

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

www.kurierpoludniowy.pl/ogloszenia
Zamieść ogłoszenie drobne przez internet

największy nakład 
największa

 skuteczność 

w każdy piątek

cena od 3 zł za słowo

Zamów 
ogłoszenie drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2

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