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Piaseczyńskie 
morsowanie
PIASECZNO Nie straszne im niskie temperatury. Przynaj-

mniej raz w tygodniu w okresie zimowym grupa miesz-

kańców spotyka się regularnie na Górkach Szymona w 

Zalesiu Dolnym żeby zanurzyć się w lodowatej wodzie. 

Piaseczyńskie morsy twierdzą przy tym zgodnie, że kto 

raz spróbuje, będzie do tego wracać

Coraz więcej włamań
LESZNOWOLA Na prze-

strzeni ostatnich dni 

doszło do kilku ko-

lejnych włamań do 

domów jednorodzin-

nych. Mieszkańcy pró-

bują na różne sposo-

by ochronić się przed 

włamywaczami



KRONIKA POLICYJNA
PIASECZNO

LESZNOWOLA

KONSTANCIN-JEZIORNA

URSYNÓW

Atak z użyciem śrubokręta

Działała metodą „na wózek”

Nastolatek zdewastował przystanek

Pobił ojca i został aresztowany

Kradną samochody. Także za granicą

Akt wandalizmu przy Sobieskiego

Wpadł z amfetaminą

Tankował paliwo bez płacenia

 Kilka dni temu rano do zaparkowanego przy ulicy Jana Pawła II suzu-
ki podszedł mężczyzna i porysował karoserię auta za pomocą śrubokrę-
ta. Siedząca w samochodzie pasażerka wszczęła alarm. Napastnik jed-
nak nie przestraszył się i zaczął grozić kobiecie. Na pomoc ruszył właści-
ciel pojazdu. Między mężczyznami wywiązała się bójka, w wyniku któ-
rej 44-letni kierowca został ranny w rękę. Po chwili na miejscu zjawili 
się policjanci, którzy zatrzymali agresywnego 25-latka. Zabezpieczono 
też znaleziony przy nim śrubokręt. Mężczyzna odpowie za uszkodzenie 
mienia, kierowanie gróźb karalnych oraz uszkodzenie ciała. 

 Policjanci zostali wezwani do jednego z supermarketów, gdzie pra-
cownicy ochrony zatrzymali na próbie kradzieży 28-latkę. Kobieta wy-
brała się na zakupy z małym dzieckiem. Skradzione artykuły usiłowała 
wywieźć ze sklepu w wózku. Jednak nie była to jej pierwsza wizyta w 
markecie – kilka dni wcześniej ukradła w ten sam sposób buty sporto-
we. Łączne straty oszacowano na około 1700 zł. Kobiecie grozi do 5 lat 
więzienia. O jej dalszym losie zdecyduje sąd.

 Przed tygodniem policjanci zatrzymali trzeciego już nastolatka, któ-
ry zdewastował przystanek komunikacji miejskiej. Chłopak powybijał 
we wiacie przystankowej szyby. Był to już kolejny taki incydent na prze-
strzeni ostatnich miesięcy. 14-latek stanie przed sądem rodzinnym.

 22-letni mężczyzna, mimo zakazu sądowego, odwiedził w warsztacie 
samochodowym swojego ojca, próbując wymusić od niego pieniądze 
na używki. Gdy ich nie dostał, pobił rodzica, grożąc mu pozbawieniem 
życia. 22-latkiem zajęli się policjanci. Mężczyzna został zatrzymany i tra-
fi ł na trzy miesiące do aresztu tymczasowego. Grozi mu do 5 lat pozba-
wienia wolności. 

 We Francji skradziono ciężarowego mana z przyczepą o wartości 370 
tys. zł, będącego własnością jednej z piaseczyńskich fi rm. Dochodzenie 
w tej sprawie, w ramach współpracy międzynarodowej, prowadzą lokal-
ni funkcjonariusze. Podobnie jest z jaguarem o wartości 170 tys. zł, który 
został skradziony na Litwie.

 Policjanci z Konstancina-Jeziorny zatrzymali w środku nocy 31-let-
niego mężczyznę, który wybił szybę w drzwiach wejściowych na klat-
kę schodową bloku przy ul. Sobieskiego i uszkodził fragment elewacji. 
31-latek odpowie za zniszczenie mienia. 

 W jednym z mieszkań przy al. KEN policjanci zatrzymali 24-latka po-
szukiwanego do odbycia kary pozbawienia wolności. Przy mężczyźnie 
znaleziono torebkę z amfetaminą. Mężczyzna trafi ł już do zakładu kar-
nego, gdzie spędzi najbliższe trzy miesiące. Za posiadanie narkotyków 
grożą mu kolejne trzy lata więzienia. 

 Nawet 10 lat może spędzić w więzieniu 40-letni obywatel Gruzji, po-
dejrzany o kradzież rozbójniczą. Mężczyzna kilkukrotnie podjeżdżał na 
stację, tankował paliwo i odjeżdżał. W końcu drogę zagrodził mu jeden 
z pracowników. Gruzin potrącił go i odjechał. Wkrótce potem został za-
trzymany przez policjantów i trafi ł do aresztu. Prokurator wystąpił do 
sądu z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie. 
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W środku nocy wypisali ze szpitala
PIASECZNO – Kiedy zadzwonili do mnie o pierwszej w nocy ze szpitala św. Anny w Pia-

secznie byłam przekonana, że mama nie żyje – nie kryje swego zdenerwowania pani 

Krystyna, mieszkanka Żabieńca. - Tymczasem okazało się, że o tej porze postanowili 

odwieźć chorą do domu...

 Opowiadając o zdarzeniach, któ-
re miały rozegrać się na początku 
roku w szpitalu św. Anny w Piasecz-
nie, pani Krystyna nie potrafi zapa-
nować nad swoimi emocjami. – Siód-
mego stycznia mama źle się poczu-
ła i wezwaliśmy do domu karetkę – mówi 
kobieta. – Ratownicy zdecydowali o prze-
wiezieniu mamy do szpitala. Na SO-
Rze przeszła badania. Wyniki były 
bardzo złe. Następnego dnia lekarze 
mieli zdecydować, czy mama zosta-
nie w szpitalu na dłużej.
 Tymczasem w środku nocy pa-
nią Krystynę obudził telefon. – Było 
kilka minut po pierwszej – relacjo-
nuje. - Dzwonili ze szpitala. Powie-
dzieli, że wypisują mamę do domu i 
zaraz przywiezie ją karetka. Mama 
była w kiepskim stanie, była też cała 
brudna, bo nawet nikt nie zmienił jej 
pampersa...
 Następnego dnia sytuacja po-
wtórzyła się. Lekarz który przyszedł 
do chorej z wizytą domową zdecy-
dował o przewiezieniu jej do szpi-
tala. Przyjechała karetka i zabra-
ła 88-latkę na SOR. Jednak wkrót-
ce szpital ponownie odesłał ją do 

domu. - Powiedziano nam, abyśmy 
nie prosili więcej lekarza rodzinnego 
o wypisywanie skierowań do szpita-
la – mówi pani Krystyna. – Sposób 
w jaki zostaliśmy potraktowani jest 
oburzający. 
 Poprosiliśmy szpital o ustosun-
kowanie się do zaistniałej sytuacji. 
Zapytaliśmy też, czy często pacjen-

ci odwożeni są do domu o tak dziw-
nych porach. - Ze względu na obo-
wiązujące przepisy o ochronie da-
nych osobowych szpital nie udzie-
li na państwa pytania odpowie-
dzi – poinformowała nas Katarzy-
na Chłapińska, Asystent Biura Za-
rządu. 

Tomasz Wojciuk

Coraz więcej włamań
LESZNOWOLA Na przestrzeni ostatnich dni doszło do kilku kolejnych włamań do domów jednorodzinnych. 

Mieszkańcy próbują na różne sposoby ochronić się przed włamywaczami

 W ubiegły piątek rano nieziden-
tyfikowani sprawcy włamali się do 
domu jednorodzinnego przy ul. Ma-
rii Świątkiewicz w Jabłonowie. Ich 
łupem padła m.in. biżuteria oraz 
gotówka. Do kolejnej, nieudanej tym 
razem próby włamania doszło tego 
samego dnia w Woli Gołkowskiej. 
Kilka dni później, w nocy z ponie-
działku na wtorek, przestępcy po-
nownie zaatakowali w tej samej lo-
kalizacji. Tym razem wtargnęli do 
budynku przy ul. Płaczącej Wierzby, 
kradnąc m.in. sprzęt RTV. Do kolej-
nego włamania doszło 20 stycznia 
w Lesznowoli, gdzie w ciągu dnia z 
domu przy ulicy Wilczej skradziono 
biżuterię. 
 Liczba włamań i kradzieży, do 
których doszło w ciągu kilku ostat-
nich miesięcy, naprawdę robi wra-
żenie. Nic więc dziwnego, że wielu 
mieszkańców odczuwa z tego powo-
du niepokój. W Łazach i Magdalen-
ce została powołana do życia Straż 
Sąsiedzka, w której działania zaan-
gażowało się około 50 mężczyzn. 
- Podzieliliśmy teren na 10 sektorów 
i każdego dnia je patrolujemy – mówi 

Łukasz Grochala, jeden ze strażni-
ków. - Przekazujemy sobie informa-
cje oraz gromadzimy dane o podej-
rzanych osobach i samochodach. 
Raz udało nam się schwytać zło-
dziei na gorącym uczynku i przeka-
zać ich policji. Kilka razy wystraszy-
liśmy też włamywaczy.
 Mieszkańcy Lesznowoli komuni-

kują się również za pośrednictwem in-
ternetu. Na jednym z portali społecz-
nościowych powstała grupa „Alarm! 
Lesznowola”, na której można zna-
leźć m.in. informacje o ostatnich wła-
maniach i ostrzeżenia dotyczące po-
dejrzanych pojazdów, na które warto 
zwrócić szczególną uwagę.

TW

Czy policja położy wreszcie kres fali włamań?

K O N D O L E N C J E R E K L A M A
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Błyszczące włosy
Dla tych pań, które mają problem z włosami zniszczonymi, przesuszony-

mi, łamliwymi i zmęczonymi zabiegami chemicznymi mamy świetny za-

bieg, który trwale podniesie jakość włosów 

Włosy nawilżone pełne blasku

 Dla włosów przesuszonych, które utraciły blask, są zmęczone codzien-

nym modelowaniem, prostowaniem, utrwalaniem  polecamy Magic 

Efect Botox firmy Tahe. Podstawowym celem zabiegu jest wyrównanie 

gospodarki wodnej wewnątrz włosa. Składnikami aktywnymi są natural-

ny 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 utrzy-

mania wody w ilości odpowiadającej tysiąc razy większej niż jego masa 

własna. 

Keratyna to składnik budulcowy – naprawia strukturę i ochronna war-

stwę włókien uszkodzonych chemicznie oraz przez czynniki fizyczne. 

Olej arganowy walczy z negatywnymi skutkami upływu czasu, wzmacnia 

i nabłyszcza włosy.

Cudowne nawilżenie

 Połączenie tych składników wyrównuje gospodarkę wodną we wnę-

trzu włosa. Za sprawą kolagenu i kwasu hialuronowego włos przez długi czas 

po zabiegu utrzymuje wilgoć, zupełnie inaczej niż wcześniej. Ma to ogrom-

ny wpływ na wszelkie czynności, które wykonujemy na włosach. Wszystkie 

zabiegi takie jak codzienna stylizacja suszarką, domowa pielęgnacja, farbo-

wanie włosów czy zabiegi regeneracyjne będą przynosić dużo lepsze rezul-

taty niż wcześniej.

Salon BB, 
ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej); Tel. 22 401 1234, bbsalon.pl

Czy mieszkańców czeka kolejna podwyżka?
LESZNOWOLA Od początku stycznia o 60 proc. zdrożała opłata marszałkowska. W efekcie 

fi rmy przerabiające odpady znacznie podniosły swoje ceny. - Ich wzrost jest wyższy niż 

się spodziewaliśmy – przyznaje Jarosław Perzyna, prezes fi rmy Jarper odbierającej od-

pady z terenu gminy Lesznowola

 Chyba wszyscy, którzy spodzie-
wali się szybkiej stabilizacji rynku 
odbioru i zagospodarowania odpa-
dów zaczynają rozumieć, że nie bę-
dzie to takie proste. Pewne sytuacje 
zaskakują nawet osoby związane z 
tą branżą od wielu lat. 
 – Jeszcze w ubiegłym roku za 
tonę odpadów zmieszanych in-
stalacja, z którą współpracowali-
śmy pobierała 590 zł – mówi Jaro-
sław Perzyna, prezes Jarpera. - Te-
raz jest to aż 850 zł. Spodziewaliśmy 
się podwyżki, ale nie takiej...
 W myśl obowiązującej umo-
wy Jarper ma odbierać śmieci z te-
renu gminy Lesznowola do koń-
ca tego roku. Dziś rodzi się pyta-
nie, czy bez podnoszenia cen będzie 
w stanie wywiązać się z tego zada-
nia. - To będzie trudne, ale postara-
my się zrobić wszystko, aby zbilan-
sować te niespodziewane wydatki w 
ramach obowiązującego kontraktu 
– podkreśla Perzyna. - Dlatego m.in. 
kupiliśmy wielokomorowe śmieciar-
ki z osobnymi pojemnikami na róż-
ne frakcje odpadów.
 Sytuacji nie polepsza fakt, że w 
Lesznowoli, jako jedynej gminie w 
okolicy, śmieci zmieszane odbierane 
są w zabudowie jednorodzinnej raz 
w tygodniu (standardem jest raz na 
dwa tygodnie). - To siłą rzeczy wy-
musza częstsze przejazdy śmiecia-
rek, co generuje dodatkowe koszty 

- dodaje prezes Jarpera. - Proble-
mem jest także to, że wielu mieszkań-
ców niechlujnie sortuje odpady. Oce-
niam, że 50 proc. śmieci jest niewła-

ściwie posegregowanych. Trzeba po-
pracować nad tym aspektem, bo to 
również przekłada się na cenę usługi.

TW

Jarosław Perzyna twierdzi, że sytuacja na rynku odbioru i zago-

spodarowania odpadów dynamicznie się zmienia. Niepokojący 

jest zwłaszcza wzrost cen za utylizację 

R E K L A M A

PIASECZNO

Sprawdzają drzewa
 Rozpoczęły się ekspertyzy dendrologiczne starych drzew, rosnących 
w Parku im. Książąt Mazowieckich w Piasecznie. Specjaliści ocieniają, w 
jakim stanie znajdują się drzewa, jaką mają wytrzymałość na złamanie i 
stabilność. Prace zakończą się wydaniem stosownych zaleceń. 

TW

P R O M O C J A
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Śmieci budzą emocje
LESZNOWOLA W Szkole Podstawowej w Nowej Iwicznej odbyła się debata dotycząca pod-

wyżek cen odbioru śmieci. Otwarte dla wszystkich spotkanie zatytułowane „Drogie 

śmieci. I co dalej?” zorganizowali miejscowi radni i Referat Gospodarki Odpadami Ko-

munalnymi

 Czwartkowa debata cieszyła się 
dużym zainteresowaniem mieszkań-
ców. Pierwszą kwestią, która pod-
niosła ciśnienie wielu jej uczestni-
ków była jednak nie sama tematyka, 
a... czas jej trwania. Okazało się bo-
wiem, że na śmieciowe kwestie or-
ganizatorzy przewidzieli jedynie go-
dzinę czasu, a o tym, że jest go fak-
tycznie niewiele przypominała kil-
kukrotnie Justyna Gawęda, radna 
gminy Lesznowola.
 Drastyczne podwyżki cen od-
bioru odpadów budzą w mieszkań-
cach negatywne emocje. - Do tej 
pory płaciłem za śmieci 52, a teraz 
140 złotych – denerwował się jeden 
z uczestników debaty. - Płacę za od-
pady o 40 proc. więcej niż w War-
szawie. Mam pytanie: w jaki spo-
sób gmina weryfikowała oferty w 
przetargu? - Przetarg jest przetar-
giem i wygrała go firma Jarper, a to 
nie radni wymyślili sobie tę ustawę 
– mówiła Justyna Gawęda. - My tyl-
ko wykonujemy to, co narzuca usta-
wodawca. To spotkanie jest po to 
żeby mogli się państwo dowiedzieć 
co my, jako samorząd, możemy wpi-
sać w przetargu żeby obniżyć koszty.

Czy system naliczania jest

sprawiedliwy?

 Kontrowersje, choć jest to zgod-
ne z ustawą, budzą zwłaszcza koszty 
naliczania opłaty za wywóz śmieci w 
zależności od ilości zużycia wody.
- Jakie jest średnie miesięczne zuży-
cie wody na jedną osobę? – dopyty-
wali się mieszkańcy. 
Choć w skali kraju wynosi ono prze-
ciętnie trzy metry sześcienne, to wie-
le osób w gminie Lesznowola zuży-
wa jej znacznie więcej (np. 20 me-
trów sześciennych – jak przyznał 
otwarcie jeden z uczestników deba-
ty), przez co ponosi odpowiednio 
wyższe opłaty. Co istotne, w cenie 
nie ma darmowych worków, które 
w Lesznowoli trzeba kupić samemu.
- Wybraliśmy ten system, bo u nas 
jest bardzo dużo mieszkańców nie-
zameldowanych – wyjaśniała Justy-
na Gawęda.
Ze stanowiskiem radnej nie zgodził 

się jednak Jacek Barcikowski z Oby-
watelskiego Think Tanku Leszno-
wola. - Meldunek nie ma tu nic do 
rzeczy – stwierdził mieszkaniec No-
wej Iwicznej. - Proszę zwrócić uwagę 
na to, że system opłat jest naliczany 
od deklaracji. Nawet gdyby miesz-
kańcy produkowali mniej śmieci, 
opłaty nie byłyby mniejsze, bo gmi-
na podpisała z Jarperem umowę o 
wynagrodzenie ryczałtowe. Umo-
wa została też podpisana bez roz-
różnienia struktury produkowanych 
śmieci. Nawet przy pełnej segrega-
cji ze strony mieszkańców gmina za-
płaci dokładnie tyle samo. Dlacze-
go ta umowa została w taki sposób 
skonstruowana?
 Mariusz Uljasz z Referatu Go-
spodarki Odpadami Komunalnymi 
podkreślił z kolei, że umowa z firmą 
Jarper będzie obowiązywać do koń-
ca bieżącego roku. - Musimy zorga-
nizować kolejny przetarg dużo wcze-
śniej – dodał. - Będzie on na pewno 
przeprowadzony w formie elektro-
nicznej, co da nam możliwość nego-
cjacji z firmami podczas przetargu.
Radni rozważają również zmniej-
szenie kosztów odbioru śmieci po-
przez podział gminy na sektory – np. 
mieszkańców w zabudowie wielo i 
jednorodzinnej.

Nie ma złotego środka

 Na debatę dotarła również rad-
na powiatu piaseczyńskiego Mag-

dalena Mika-Kosior. Wspomniała o 
spotkaniu przygotowanym przez ko-
misję gospodarczą rady powiatu dą-
żącym do powołania związku gmin 
i powiatów w celu wspólnego dzia-
łania na rzecz obniżenia kosztów 
opłat za śmieci. - Państwo powinni 
wiedzieć, że za przygotowanie prze-
targu odpowiada nie rada gminy, ale 
wójt, burmistrz czy prezydent mia-
sta – powiedziała Magdalena Mika-
Kosior. - Pan wójt nie odezwał się na 
tym spotkaniu ani razu.
 Na zakończenie wypowiedział się 
również Mirosław Wilusz, zastępca 
wójta gminy Lesznowola, który nie 
ukrywał tego, że ten system od po-
czątku skazany był na niepowodzenie.
- Wszystkie państwa opinie są jak 
najbardziej zasadne – skomentował. 
- Marzeniem samorządów nie było 
przejęcie gospodarki odpadami, to 
zostało scedowane na gminy. Sytu-
acja jest bardzo trudna, bo gmina 
Lesznowola jest gminą bardzo zróż-
nicowaną. Są tylko trzy metody nali-
czania kosztów (oprócz ilość zużytej 
wody Ustawa o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach dopusz-
cza również kryteria liczby miesz-
kańców zamieszkujących daną nie-
ruchomość oraz powierzchnię loka-
lu mieszkalnego – przyp. red) , któ-
re mogą być zastosowane i jeśli cho-
dzi o całą gminę to nie ma tu złote-
go środka.

Grzegorz Tylec

Ruszyły Czwartki bez prądu

Coraz bliżej przebudowy
ulicy w centrum miasta

PIASECZNO Wraz z początkiem roku w Bibliotece Głównej w Centrum 

Edukacyjno-Multimedialnym przy ulicy Jana Pawła II wystartował 

nowy cykl, który ma na celu promowanie spędzania wolnego czasu 

bez udziału komputerów i innych urządzeń elektronicznych

 - Cały czas mamy do czynienia z nowymi technologiami – zdradza gene-
zę Czwartków bez prądu Przemysław Kowalski, starszy bibliotekarz w CEM. 
- Są konsole, jest programowanie czy druk 3D i tego wszystkiego jest za dużo. 
Dlatego chcemy pokazać innym, że można spędzić czas inaczej - w gronie 
znajomych czy innych osób, grając z nimi w karty lub planszówki.
 Jak się okazało na spotkaniu inauguracyjnym, póki co największą popular-
nością cieszą się wśród uczestników gry karciane, wśród których niepodziel-
nie króluje klasyka gatunku - „Magic: The Gathering”. Zawiązała się również 
grupa fanów „Scythe” - strategicznej gry planszowej, w której gracz wciela się 
w przywódcę jednego z narodów Europy Wschodniej w alternatywnej rze-
czywistości lat 20. ubiegłego stulecia. - Będziemy również grać w gry turniejo-
we takie jak „Kakao”, „Carcassone”, „Wsiąść do pociągu” czy „Siedem cudów” - 
mówi Przemysław Kowalski. - Od godziny 12 do 16 rodziny z dziećmi także znaj-
dą u nas coś dla siebie, kiedy to królować będą prostsze gry w stylu „Grzybobra-
nia” czy „Monopoly”. Te bardziej skomplikowane będą z kolei od 16 do 20.
 Na Czwartki bez prądu nie obowiązują żadne zapisy i są one otwarte dla 
każdego. Jeżeli ktoś chciałby zagrać w swoją planszówkę, której nie ma jesz-
cze w bibliotece, nic nie stoi na przeszkodzi żeby ją ze sobą przyniósł. - Jeste-
śmy jak najbardziej otwarci na sugestie graczy – podsumowuje Przemysław 
Kowalski. - Nie narzucamy konkretnych tytułów i będziemy starać się kupo-
wać gry, których będą oni od nas oczekiwać.

Grzegorz Tylec

Póki co największym zainteresowaniem uczestników 

cieszy się gra „Magic: The Gathering”

R E K L A M A

PIASECZNO Już niedługo rozpocznie się modernizacja alei Róż, która 

zostanie poszerzona i zyska nowe miejsca parkingowe. Przymiarki do 

tej inwestycji trwały kilka lat

- Ulica Sikorskiego została przebudowana w ubiegłym roku, a w rejonie alei 
Róż nic się nie dzieje. Nie tak miało być. Wszyscy mieszkańcy z utęsknieniem 
oczekują tej inwestycji – mówi pan Szymon. 
 Aleja Róż miała zostać przebudowana w tym roku i nic się w tej kwestii nie 
zmieniło. W budżecie gminy zarezerwowano na tę inwestycję około 1,4 mln zł. 
- Mamy już koncepcję, a w lutym będziemy chcieli pokazać ją mieszkańcom i 
przeprowadzić konsultacje – zapewnia burmistrz Daniel Putkiewicz. Potem bę-
dzie kompletowana dokumentacja, zaś wczesną wiosną – w kwietniu lub maju - 
gmina chce ogłosić przetarg na wykonawcę zadania. Jeśli wszystko dobrze pój-
dzie droga zostanie przebudowana w wakacje (prace potrwają prawdopodob-
nie około 2-3 miesięcy). Jeszcze do końca nie wiadomo jaki ostateczny kształt 
będzie miała nowa aleja Róż, bo to w znacznej mierze zależy od mieszkańców. 
Na pewno przy drodze pojawią się nowe miejsca parkingowe. Dużo mówi się 
także o potrzebie podniesienia bezpieczeństwa pieszych, którzy przechodzą 
przez ulicę podążając do pobliskiego parku czy na plac zabaw.

TW

Aleja Róż zostanie prawdopodobnie przebudowana już 

w najbliższe wakacje
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Koniec z plastikowymi
jednorazówkami!
LESZNOWOLA Wójt Lesznowoli wydała zarządzenie, które ma chronić 

środowisko naturalne przed negatywnymi skutkami używania jed-

norazówek wykonanych z tworzyw sztucznych. Od tej pory w urzę-

dzie oraz na organizowanych przez gminę imprezach masowych nie 

będzie plastikowych opakowań, butelek, talerzyków, sztućców czy 

mieszadełek. Zastąpią je odpowiedniki ulegające kompostowaniu 

lub biodegradacji

 Akcję pozbycia się z 
urzędu plastikowych jed-
norazówek zainicjował 
pół roku temu ówczesny 
radny (dziś wicewójt) Mar-
cin Kania. Złożył on inter-
pelację w sprawie wpro-
wadzenia całkowitego za-
kazu używania zarówno w 
urzędzie jak i podczas im-
prez masowych kubecz-
ków, słomek, talerzyków, 
sztućców czy opakowań 
wykonanych z tworzywa 
sztucznego. - Ilość produ-
kowanych przez nas śmieci niszczy środowisko, trzeba położyć temu kres – ar-
gumentował wówczas Marcin Kania. Podobne proekologiczne zarządzenia 
wprowadziło już wcześniej wiele samorządów, jak choćby pobliskie Piaseczno 
(woda w urzędzie dostępna jest tylko w szklanych butelkach). Teraz do tej gru-
py dołącza także Lesznowola. Jednak zastąpienie plastików odpowiednikami 
wielokrotnego użytku lub ulegającymi biodegradacji to nie wszystko. Gmina 
ma promować także picie wody z kranu, kupować napoje w zwrotnych butel-
kach oraz używać do promocji i organizacji imprez materiałów, które pochodzą 
lub podlegają recyklingowi. Ma także preferować dostawców, którzy stosują 
dla swoich produktów opakowania inne niż z tworzyw sztucznych.
 Podobne zarządzenie zostało wprowadzone niedawno w Konstancinie-
Jeziornie. Tam zakaz używania plastikowych jednorazówek w urzędzie oraz 
na imprezach masowych obowiązuje od początku tego roku.

TW

Powstanie kolejny park?
PIASECZNO Gmina przedstawiła trzy koncepcje zagospodarowania działki u zbiegu ulic 

Jaremy i Okrężnej w Zalesiu Dolnym. Trudno jednak powiedzieć, czy spodobają się 

one mieszkańcom. Konsultacje na ten temat mają ruszyć w lutym

 Dziś gminna działka porośnię-
ta jest drzewami i krzakami. Teren 
jest częściowo podmokły. W trak-
cie oględzin okazało się, że nadmiar 
wilgoci powoduje obumieranie wielu 
roślin. Sporo drzew zagraża bezpie-
czeństwu, w związku z czym prędzej 
czy później będzie trzeba je usunąć.
 Na pomysł zagospodarowania 
terenu przed kilkoma laty wpadł 
radny powiatu Michał Grzesło, któ-
ry wystąpił do ówczesnego starosty 
Wojciecha Ołdakowskiego z koncep-
cją rewitalizacji tego obszaru. W tej 
sprawie odbyły się potem konsulta-
cje z mieszkańcami Zalesia Dolne-
go, Zalesinka i Kamionki. Niedaw-
no gmina przedstawiła mieszkań-
com trzy koncepcje zagospodaro-
wania nieruchomości u zbiegu ulic 
Jaremy i Okrężnej. Wszystkie pro-
ponują utworzenie w tym miejscu 
założenia parkowego o charakte-
rze rekreacyjno-wypoczynkowym 
dla osób w różnym wieku. Na dział-
ce miałyby powstać m.in. ogród za-
baw dla dzieci, alejki spacerowe, po-
desty umożliwiające obserwację fau-
ny i flory, elementy małej architek-
tury, miejsce na ognisko oraz plene-
rowa siłownia. Wszystkie koncep-
cje zakładają sporą ingerencję w za-
niedbany dziś teren, co nie do końca 
pasuje burmistrzowi Danielowi Put-
kiewiczowi. - Uważam, że powin-
niśmy zachować w tym miejscu jak 

największą ilość zieleni, bo uporząd-
kowane parki mamy w innych loka-
lizacjach – mówi. Podczas pierwsze-
go spotkania z mieszkańcami wiele 
osób życzyło sobie, aby teren zacho-
wał naturalny, nieco dziki charakter. 
Podobnego zdania jest radny Mi-
chał Rosa, który od początku pilo-
tuje projekt rewaloryzacji tego miej-
sca. - Wydaje mi się, że ścieżki i ław-
ki wystarczą - mówi. - Jednak po-
słuchajmy co na ten temat mają do 
powiedzenia najbardziej zaintereso-
wani.

  Kolejne konsultacje mają od-
być się w lutym. - Mnie osobiście za-
leży, aby to miejsce zachowało funk-
cję retencjonowania wody – do-
daje burmistrz Putkiewicz. - O in-
nych kwestiach będziemy rozma-
wiać. Nie chcemy robić nic na siłę.
 W tym roku ma zostać przygoto-
wany projekt założenia, na co zostały 
już zarezerwowane pieniądze. Gmina 
zinwentaryzuje też i uporządkuje zie-
leń. Rewitalizacja terenu rozpocznie się 
prawdopodobnie w przyszłym roku. 

Tomasz Wojciuk

O ostatecznym kształcie gminnego terenu w Zalesiu Dolnym 

zdecydują sami mieszkańcy

R E K L A M A

R E K L A M A PIASECZNO

Wykład o zmianie klimatu
 W czwartek 30 stycznia w bibliotece CEM przy ul. Jana Pawła II 55 (I 
piętro) odbędzie się wykład dr hab. Jacka Pniewskiego z instytutu geofi -
zyki Uniwersytetu Warszawskiego zatytułowany „Zmiana klimatu: fakty 
i mity!”. Naukowiec omówi obecny stan naszej planety i przedstawi pro-
gnozy na przyszłość. Początek o godz. 18.

TW
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Szykują się zmiany w rejonie dworca. Będzie wygodniej i bezpieczniej
PIASECZNO Wiceburmistrz Robert Widz poinformował, że wkrótce zostanie wprowadzo-

na nowa organizacja ruchu przy dworcu PKP. - W tej chwili panuje tam chaos – dodał

 Dwa tygodnie temu przedstawi-
ciele gminy spotkali się z ZTM-em 
i Kolejami Mazowieckimi. - Rozma-
wialiśmy m.in. o rozkładzie jazdy 
pociągów i jakości taboru – relacjo-
nował podczas ostatniej sesji wice-
burmistrz. - Uzyskaliśmy zapewnie-
nie, że składy będą sukcesywnie wy-
mieniane na nowsze.
 Kilka dni później wprowadzono 
zmiany w kursowaniu linii „P”. Od 
11 stycznia linia P1 jeździ z dworca 
PKP w kierunku osiedla Słowicza, 
zaś P3 wozi pasażerów do centrum 
miasta, skręcając w ulicę Nadarzyń-
ską. - Chodziło nam o to, aby roz-
dzielić kierunki jazdy autobusów – 
mówi Bogdan Krawczyk z wydziału 
utrzymania infrastruktury i trans-

portu publicznego. - Teraz każdy z 
nich ma inną trasę przejazdu. Zmie-
niły się także rozkłady jazdy, które 
zostały dostosowane do rozkładu 
Kolei Mazowieckich. 

 Jednak to nie koniec modyfika-
cji, bo gmina przygotowuje się do 
zmiany organizacji ruchu w najbliż-
szym sąsiedztwie dworca. - Mamy 
już gotowy projekt – poinformo-
wał wiceburmistrz Widz. - Niedługo 

zgłosimy zaplanowane zmiany sta-
rostwu powiatowemu. Powinny one 
podnieść bezpieczeństwo i uspraw-
nić komunikację w rejonie dworca.
 O jakich zmianach mowa? Do-
wiedzieliśmy się, że gmina chce wy-
znaczyć dodatkowe przejście dla 
pieszych, a także inaczej zorgani-
zować ruch autobusów i taksówek, 
które dziś nie mają stałych miejsc 
postoju, tylko jeżdżą jak im pasu-
je. - Chcemy też zamontować wia-
tę oraz tablicę informacyjną dla po-
dróżnych – dodaje burmistrz Daniel 
Putkiewicz.  - Mam nadzieję, że na 
nasze pomysły przystaną zarówno 
starostwo, jak i ZTM.

Tomasz Wojciuk
Dziś na placu przed dworcem panuje chaos. 

Wkrótce ma to się jednak zmienić

Gmina robi wszystko, 

aby podnieść wygodę 

i zapewnić bezpieczeństwo 

mieszkańcom korzystającym 

z dworca PKP
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Więcej pieniędzy na rozbudowę
szkoły w Głoskowie
PIASECZNO Radni dołożyli ponad 300 tys. zł na rozbudowę Szkoły Podstawowej im. Tade-

usza Kościuszki w Głoskowie. Wkrótce powinna zostać wyłoniona fi rma, która dokoń-

czy tę inwestycję

 Przypomnijmy. Rozbudowa 
szkoły w Głoskowie, obejmująca 
m.in. dobudowanie dwóch sal przed-
szkolnych, pięciu sal lekcyjnych, sto-
łówki, szatni, przebieralni, miała za-
kończyć się do września ubiegłego 
roku. Niestety, jeszcze przed waka-
cjami prace zostały wstrzymane, a 
niedługo potem gmina rozwiązała 
umowę z wykonawcą. Zaczęto przy-
gotowywać się do przetargu mające-
go wyłonić firmę, która dokończy in-
westycję. Przetarg, na który wpłynę-
ły cztery oferty, został otwarty pod 
koniec grudnia. Za dokończenie prac 
wykonawcy zażyczyli sobie od 7,2 
mln do ponad 10,5 mln zł. Aby mieć 
pewność podpisania umowy z jedną 
z firm, trzeba było dołożyć  ponad 
300 tys. zł. Środki te zostały zagwa-
rantowane przez radnych podczas 
środowej sesji. Jak wszystko dobrze 
pójdzie, szkoła zostanie zmoderni-
zowana przed rozpoczęciem nowego 
roku szkolnego.
 O wiele szybciej, bo prawdopo-
dobnie jeszcze do końca stycznia 

tego roku, uda się zakończyć inną 
inwestycję, a mianowicie rozbudo-
wę Szkoły Podstawowej nr 3 w Goł-
kowie. Zyska ona przede wszystkim 
większą stołówkę i kuchnię. - Z roz-
budowanej szkoły uczniowie będą 
mogli korzystać już od nowego se-
mestru – zapewniła podczas se-
sji wiceburmistrz Hanna Kułakow-

ska-Michalak. Pani wiceburmistrz 
poinformowała także, że rozpoczęła 
się rozbudowa szkoły w Złotokłosie. 
Jeśli nie będzie żadnych opóźnień 
i komplikacji hala sportowa przy 
szkole powstanie do końca marca 
przyszłego roku.

Tomasz Wojciuk

Na dokończenie rozbudowy szkoły w Głoskowie wykonawca 

będzie miał 8 miesięcy od dnia podpisania umowy

Konstancińskie wille 
i pejzaże na wystawie Ewy Panasiuk
KONSTANCIN-JEZIORNA Do 15 lutego w Hugonówce można oglądać wystawę malarstwa Ewy Panasiuk. Wer-

nisaż odbył się w ostatnią sobotę

 Podczas wernisażu artystka opo-
wiedziała o swojej twórczości i pra-
cy w KDK. Była to także wyjątkowa 
okazja do spotkania z mieszkańca-
mi, którzy uczestniczyli w zajęciach 
prowadzonych przez panią Ewę. Na 
wystawie można oglądać prace ma-
larskie z różnych okresów twórczości 
artystki. Nie brakuje wśród nich tak-
że konstancińskich willi oraz pejza-
ży. Natomiast prezentowane fotogra-
fie są pamiątką spotkań z mieszkań-
cami Konstancina-Jeziorny podczas 
zajęć i wydarzeń organizowanych 
przez Konstanciński Dom Kultury. 
 Ewa Panasiuk jest absolwentką 
Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk 
Plastycznych w Poznaniu. Zajmu-
je się malarstwem, rysunkiem, foto-
grafią artystyczną i grafiką kompu-
terową. Brała udział w licznych wy-
stawach, plenerach i aukcjach sztu-
ki w kraju i zagranicą. Należy do 
ZPAP, Mazowieckiego Towarzystwa 
Kultury i licznych stowarzyszeń ar-
tystycznych. Jej prace znajdują się w 
zbiorach prywatnych w Polsce, Ja-

ponii, Australii, Francji, Niemczech 
i USA, m. in. w Autorskiej Galerii w 
Falls Church. 
 Wszystkich sympatyków twór-
czości konstancińskich artystów z 
pewnością ucieszy wyjątkowy, au-
torski kalendarz, który przygoto-
wał Konstanciński Dom Kultury. 
Oprócz prac Ewy Panasiuk zdobią 
go fotografie obrazów, m.in. Moni-

ki Żeromskiej, Juliana i Krzysztofa 
Heniszów, Witolda K, Aleksandra 
Ryszki, Anny Buczkowskiej, Marle-
ny i Artura Wąsowskich, Aleksandry 
Buczkowskiej-Przeździk oraz Pawła 
Korab Kowalskiego i Bartosza Bre-
mera. Wydawnictwo można kupić w 
Hugonówce.

TW

KONSTANCIN-JEZIORNA

Spotkanie autorskie z Heniem psem
 W młodości zaczął występować w teatrze. Wykazał też talent mu-
zyczny doceniony na festiwalu Musica Moderna. Wreszcie napisał książ-
kę, na podstawie której powstała sztuka. To osiągnięcia Henia - kundel-
ka adoptowanego przez pianistkę Lenę Ledoff  i aktora Przemysława Dą-
browskiego. W sobotę 25 stycznia o godz. 16 pies Henio, autor książki 
pt. „My, psy czyli czapka admirała Yamamoto”, przyjedzie do Hugonów-
ki. Będą z nim właściciele, którzy pomagali mu w pisaniu. Henio na po-
czątku pokaże swój talent estradowy, dając popis wokalny do akompa-
niamentu na pianinie. Potem ma być jeszcze ciekawiej. Wstęp na wyda-
rzenie jest bezpłatny (dla wszystkich w wieku powyżej 6 lat). Wejściówki 
można odbierać w recepcji KDK w dniu spotkania.

TW

Dotacja na wymianę pieców
 W urzędzie gminy, a konkretnie w wydziale ochrony środowiska i go-
spodarki rolnej można składać wnioski o dotacje na wymianę pieców 
węglowych na gazowe, elektryczne lub olejowe. Można uzyskać zwrot 
nawet 50 proc. poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4000 zł. 

TW
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Skradziony czas 
Małgorzaty Chojnackiej
PIASECZNO Do końca stycznia w Kawiarni Fryderyk w Przystanku Kul-

tura oglądać będzie można wystawę 14 obrazów Małgorzaty Chojnac-

kiej zatytułowaną „Mój skradziony czas”

 Członkini malarskiej Grupy Piaseczno maluje i rysuje wprawdzie od dzie-
ciństwa, ale – jak sama mówi - z prawdziwą sztuką spotkała się na studiach ar-
tystycznych.  
 - Martwa natura była moja pasją, tworzyłam własne kompozycje i tak po-
wstawało wiele obrazów – zdradza Małgorzata Chojnacka. - Inspiracje czer-
pałam z dzieł impresjonistów, ale przede wszystkim z otoczenia.  Od wielu lat 
robię dużo zdjęć, które potem wykorzystuje do swych prac. Nadal są to jed-
nak moje tematy i własny styl malowania. Maluje szpachelką, co nie znaczy, 
że pędzel jest mi obcy. Szpachelka wyzwala ekspresję przy mocnych impa-
stach, a przy drobnych wyrabia cierpliwość. Czas kradziony szarej rzeczywi-
stości to moje lekarstwo dla duszy.  
 Malowaniu artystki towarzyszy zawsze muzyka – w zależności od nastro-
ju najczęściej  operetkowa, relaksacyjna i fi lmowa. Pasją Małgorzaty Chojnac-
kiej jest również ogród przydomowy, który dostarcza jej wielu inspiracji. 
 - Moje ulubione tematy to drzewa, rozlewiska z nenufarami i kadry kwia-
tów ogrodowych - podkreśla. - Obrazy w większości maluje na zamówienia, 
dla siebie tylko plenerowe lub abstrakcyjne.

Grzegorz Tylec

Kolędy z Con Fuoco

PIASECZNO

 W niedzielę 26 stycznia w Kościele w Żabieńcu odbędzie się koncert 
kolęd w wykonaniu Chóru Con Fuoco pod dyrekcją Andrzeja Sochockie-
go. W programie: kolędy różnych krajów i kultur w opracowaniach chó-
ralnych. Początek o godzinie 18.

Tyl

GÓRA KALWARIA

Spotkanie z „babką od śmieci”
 W czwartek 30 stycznia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Górze Kalwa-
rii odbędzie się spotkanie z Julią Wizowską, która będzie promowała swoją 
najnowszą książkę „Nie śmieci”. Dla znajomych Julia Wizowska to „babka od 
śmieci”, bo edukuje w zakresie odpadów i pokazuje jak dawać drugie życie 
niepotrzebnym rzeczom, by jak najmniej z nich trafi ało do kosza. Od 2015 
roku prowadzi blog Na nowo śmieci, poświęcony ekologii i drugiemu życiu 
rzeczy. Na blogu pisze o ekologii, rozwiewa mity na temat recyklingu, uczy 
prawidłowej segregacji odpadów, publikuje przepisy na upcyklingowe prze-
róbki, pokazuje jak starym i nadającym się już do wyrzucenia rzeczom dać 
drugie życie. Upcykling i ekologiczny styl życia promuje w mediach, na kon-
ferencjach branżowych i na imprezach masowych. Od 2017 prowadzi warsz-
taty zero waste i upcyklingu, współtworzy ekologiczną pracownię Cztery 
Razy Trzy w Warszawie. Początek o godzinie 18. Bezpłatne zaproszenia do 
odbioru w bibliotece.

TW
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AKTUALNOŚCI

Spór o halę 
sportową
PIASECZNO Mariusz Bolek twierdzi, że dyrektor Szkoły Podstawowej im. 

Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym odmawia mu wynajęcia hali sporto-

wej do gry w piłkę nożną. - Jakiś czas temu wykonano tam wentylację, 

która ograniczyła funkcjonalność obiektu – uważa mieszkaniec

 Pan Mariusz twierdzi, że na hali sportowej przy ulicy Sarenki grał w piłkę 
od dziecka. Wszystko zmieniło się po przeprowadzeniu tam jakieś trzy lata 
temu modernizacji. Remont objął wykonanie wentylacji, czego widocznym 
śladem jest biegnąca wzdłuż wewnętrznych ścian rura o dużej średnicy. - Od 
tego momentu dyrekcja zakazała tu gry w piłkę – mówi mieszkaniec. - Po mo-
ich licznych staraniach otrzymałem informację, że mogę korzystać z hali na 
własną odpowiedzialność. Jeśli dojdzie do uszkodzenia rury po przypadko-
wym strzale, będę musiał za to zapła-
cić. Nie wiem ile, może nawet kilka-
dziesiąt tysięcy złotych...
 Pan Mariusz nie zamierzał się na 
to zgodzić i wystąpił o możliwość 
wniesienia swoich uwag do umowy 
najmu, na co z kolei nie chce przystać 
dyrektorka szkoły. - Znajdująca się w hali instalacja wentylacyjna jest narażo-
na na uszkodzenia – argumentuje mieszkaniec. - W mojej opinii to gmina po-
winna zadbać, aby można było korzystać z tego obiektu bez ryzyka uszko-
dzenia czegokolwiek. Ta instalacja zmniejsza użyteczność hali, nie wiem kto 
wykonał i zrealizował ten projekt...?
 Radny Łukasz Kamiński zna całą sprawę i uważa, że kwestia umowy leży 
w gestii mieszkańca oraz dyrektor szkoły Marty Blauth, która zarządza halą. 
- Gmina nie zakazuje grania tam w piłkę – mówi Kamiński. - Co do remontu, 
hala jest konstrukcją przenośną. To tak naprawdę hangar bez murowanych 
ścian, dlatego wentylacji nie można było poprowadzić w inny sposób. 
 A co na to Marta Blauth? - Wielu dorosłych korzysta z tej hali – przekonu-
je pani dyrektor. - Problem polega na tym, że ten pan nie chce zaakcepto-
wać odgórnej umowy, którą podpisują wszyscy zainteresowani, tylko chce 
przeforsować swoją wersję z dodatkowymi zapisami. Z drugiej strony jeśli 
ktoś podczas korzystania z tego obiektu coś uszkodzi, powinien mieć świa-
domość, że będzie musiał za to zapłacić. Mamy wielu chętnych na wynajem 
tej hali. Ale na terenie gminy są też przecież inne, nowocześniejsze obiekty, w 
których takie ograniczenia jak u nas nie występują.

TW

Hala jest konstrukcją przenośną, dlatego wentylacji 

nie można było ukryć w ścianach

Zarówno dyrektor szkoły, jak 

i wynajmujący boją się uszko-

dzenia zamontowanej w hali 

instalacji wentylacyjnej

Piaseczyńskie morsowanie
PIASECZNO Nie straszne im niskie temperatury. Przynajmniej raz w tygodniu w okresie zi-

mowym grupa mieszkańców spotyka się regularnie na Górkach Szymona w Zalesiu 

Dolnym żeby zanurzyć się w lodowatej wodzie. Piaseczyńskie morsy twierdzą przy 

tym zgodnie, że kto raz spróbuje, będzie do tego wracać

 Nieformalne spotkania celem 
zażycia zimowej kąpieli odbywa-
ją się już od ponad czterech lat. Co 
niedzielę (choć wejścia do wody od-
bywają się również i w środowe wie-
czory) o 9 rano na Górki Szymona 
przychodzi od około 20 do 70 osób. 
W sympatycznej i koleżeńskiej at-
mosferze zaczynają od rozgrzew-
ki, której często towarzyszy muzyka. 
Następnie wchodzą do wody – jedni 
tylko na minutę, inni na nieco dłu-
żej (np. 10 minut). Wiek morsów jest 
przy tym bardzo różny – od sześcio-
latków, aż po osoby będące już na 
emeryturze. Na Górkach Szymona 
często pojawiają się całe rodziny z 
dziećmi, a grono morsujących stop-
niowo się powiększa.

Zimna woda dodaje energii

 Temperatura wody jest zawsze 
podobna – wynosi od około jedne-
go do trzech stopni. Większe znacze-
nie ma w tym przypadku tempera-
tura powietrza. Paradoksalnie – im 
zimniej na dworze, tym doznania są 
przyjemniejsze. Jak dotąd nie było 
jeszcze takiej pogody, która by pia-
seczyńskim morsom nie odpowia-
dała, choć nie da się ukryć, że – póki 
co – zima jest dla nich w tym roku 
wyjątkowo łagodna. - Gdy tempera-
tura na zewnątrz wynosi minus 15 
stopni, nie czuje się w ogóle chłodu 
– przyznaje Piotr Sędziak, jeden z 
bardziej aktywnych piaseczyńskich 
morsów, a na co dzień gminny rad-
ny. - Można stać, rozmawiać i... na-
gle czuje się, że twardnieją zamarza-
jące majtki i... trzeba się ubrać.
 Do grona amatorów zimowych 
kąpieli pod chmurką dołączył rów-
nież Piotr Kandyba, radny sejmiku 
województwa mazowieckiego. - Na-
mawiali mnie do tego przez dwa lata 
– nie kryje Piotr Kandyba. - W koń-
cu się zdecydowałem. Zaliczyłem 
morsowanie w Piasecznie już sześć 
razy, a dodatkowo jeszcze jedno w 
Kołobrzegu. A jaki był mój pierwszy 
raz? Przyznaję, że miałem dużego 
stracha i najgorsze było zanurzenie 
do połowy. Żeby jednak nie myśleć 
o zimnie, wszyscy sobie żartowa-
li – wytrzymałem wtedy z pięć, sześć 
minut. Zasada jest taka, że kiedy za-
czyna być nieprzyjemnie, to trzeba 
wychodzić. Po wszystkim człowiek 
czuje się jednak znakomicie. Pole-
cam wszystkim!
 Ewelina Pawlak morsuje z ko-
lei w Piasecznie już czwarty sezon. 
- Wszystko zaczęło się od dwóch na-
szych kolegów, którzy po raz pierw-
szy weszli tu zimą do wody – Macie-

ja Węcłasia i Sebastiana Matuszew-
skiego - wspomina Ewelina Pawlak. 
- Jesteśmy bardzo otwarci, a nasza 
grupa na Facebooku liczy już po-
nad 1100 osób i cały czas dochodzą 
nowe. Dlaczego warto spróbować? 
Zimna woda dodaje dużo energii i 
po wejściu do niej człowiek czuje się 
zdecydowanie lepiej.
 A jakie są korzyści płynące z sa-
mego morsowania? Jak się okazu-
je, sprzyja ono np. utracie zbędnych 
kilogramów. Przez pięć minut spę-
dzonych w lodowatej wodzie traci 
się bowiem tyle kalorii co podczas 
15 minut biegu. Jego inne zalety są 
również trudne do przecenienia. Zi-
mowe kąpiele poprawiają krążenie 
krwi, ujędrniają skórę i zwalczają cel-
lulit. Wielu morsów chwali również 
sobie widoczną poprawę odporności 
organizmu i zdecydowanie mniejszą, 
dzięki temu, liczbę infekcji. - Znam 
bardzo mało osób, które spróbowa-
ły morsowania i nie wróciły do niego 
– mówi Piotr Sędziak. - Najtrudniej 
jest zacząć, bo wszystko jest w głowie. 
Jest przy tym takie fajne przysłowie, 
że „morsowanie nie zaliczone jak cyc-
ki nie zamoczone”. Gdy pierwszy raz 
wchodziłem, to wszedłem do pasa. 
Podstawą w morsowaniu są buty. Za-

pewniam jednak, że nie ma się czego 
bać – jeśli przerobi się ten temat w gło-
wie, to się po prostu wchodzi do wody.
 
Morsują i pomagają

 Od listopada ubiegłego roku 
Morsy z Piassecziussets są stowa-
rzyszeniem, bo poza hartowaniem 
organizmów angażują się również 
chętnie w akcje charytatywne. Wszyst-
ko zaczęło się od imprezy dla Alicji, 
kiedy to morsy wycięły dla niej lodo-
we serce. - Trzeba pomagać - wyjaśnia 
Piotr Sędziak. - Żeby było nam łatwiej 
cokolwiek organizować, stwierdziliśmy 
że musimy powołać stowarzyszenie. 
Już 2 lutego o godzinie 10 na Górkach 
Szymona robimy imprezę dla Jaśka 
Faliszewskiego (chorego na artrogry-
pozę) – chcemy promować sport, zdro-
wy tryb życia i pomoc dzieciakom. Jest 
potrzeba, to jesteśmy. Niech ludzie zo-
baczą, że morsy to nie tylko zabawa z 
zimną wodą, ale i pomoc.
 Ostatnio morsowanie na Gór-
kach Szymona stało się jeszcze 
atrakcyjniejsze za sprawą obecności 
przenośnej sauny firmy Bania Par-
ty, na której wynajem składają się 
wspólnie (po 10-20 złotych) osoby 
chcące z niej skorzystać.

Grzegorz Tylec

KONSTANCIN-JEZIORNA

Czarownica z Piaseczna w Hugonówce
 W niedzielę 26 stycznia o godz. 19 na deskach sceny teatralnej Kon-
stancińskiego Domu Kultury  zostanie wystawiony spektakl „Czarowni-
ca z Piaseczna”. Przedstawienie grupy „Teatr Po 20-tej” powstało z okazji 
jubileuszu 590-lecia miasta Piaseczna. Sztuka osnuta jest wokół praw-
dziwej historii, która wydarzyła się w osiemnastowiecznym Piasecznie. 
Do  miasteczka przybywa wędrowna trupa komediantów, wraz ze swo-
ją świtą zjeżdża na polowanie król August III, a w lochu czeka na spale-
nie oskarżona o czary młodziutka Honoratka… Wstęp wolny, bezpłatne 
wejściówki do odbioru w recepcji KDK w dniu spektaklu.

TW
R E K L A M A

KONSTANCIN-JEZIORNA

Klub Francuski zaprasza
 W czwartek 30 stycznia o godz. 18.30 w Hugonówce odbędzie się 
pierwsze w tym roku spotkanie Klubu Miłośników Kultury Francuskiej. 
Gościem specjalnym będzie Frédéric Constant, bibliotekarz zamieszka-
ły w Polsce od prawie dwudziestu lat, kierownik Mediateki w Instytucie 
Francuskim w Warszawie. Odpowiada za politykę wydawniczą Amba-
sady Francji w Polsce, współpracę francusko-polską w dziedzinie książ-
ki i literatury, a zwłaszcza za program translatorski im. Tadeusza Boya-
Żeleńskiego. Co roku śledzi realizację kilkudziesięciu tłumaczeń spośród 
650 tytułów francuskich wydawanych w Polsce. Wstęp wolny.

TW
GÓRA KALWARIA

Spotkanie z „babką od śmieci”
 W czwartek 30 stycznia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Górze Kal-
warii odbędzie się spotkanie z Julią Wizowską, która będzie promowała 
swoją najnowszą książkę „Nie śmieci”. Dla znajomych Julia Wizowska to 
„babka od śmieci”, bo edukuje w zakresie odpadów i pokazuje jak dawać 
drugie życie niepotrzebnym rzeczom, by jak najmniej z nich trafi ało do 
kosza. Od 2015 roku prowadzi blog Na nowo śmieci, poświęcony ekolo-
gii i drugiemu życiu rzeczy. Początek o godzinie 18. Bezpłatne zaprosze-
nia do odbioru w bibliotece.

Tyl.
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Karate rozwija ciało i charakter
KARATE Z Antoniną Żurawską, 14-letnią mieszkanką Piaseczna, która w ubiegłym roku 

zdobyła trzecie miejsce w kadetach w największej międzynarodowej polskiej imprezie 

Karate WKF, rozmawia Grzegorz Tylec

Jak doszło do tego, że zaczęłaś tre-

nować karate?

 Na zajęcia karate zapisałam się z 
ciekawości. Zachęcił mnie tata, któ-
ry jest fanem sztuk walki.

Co fascynuje cię w tym sporcie i dla-

czego warto go trenować?

 W karate fascynuje mnie nie-
przewidywalność. Chodzi o to, że 
losy walki zależą nie tylko od cie-
bie, ale także od przeciwnika, z 
którym walczysz. Podoba mi się 
też możliwość ciągłego rozwoju i 
to, że jako zawodniczka mam co-
raz więcej możliwości. Wraz z 
wiekiem rośnie moja świadomość.  
Warto trenować karate, ponieważ 
uczy pokory i szacunku do prze-
ciwnika oraz rozwija nie tylko cia-
ło, ale i charakter.

Jakie są twoje najmocniejsze stro-

ny jako zawodniczki, a co jeszcze 

musisz poprawić?

 Wydaję mi się, że moją najmoc-
niejszą stroną jest szybkość. Braku-
je mi jednak doświadczenia w więk-
szych turniejach oraz strategii pod-
czas walki.

Kto jest twoim trenerem i jak oce-

niasz współpracę z nim?

 Moim trenerem jest Krzysztof 
Magdziarz, współpracujemy razem 
już dziewięć lat i uważam, że bar-
dzo dobrze się dogadujemy. Mam 
olbrzymie wsparcie z jego strony. 
Dużo też pracuję z tatą, który daje 
mi cenne wskazówki.

A jak wyglądają treningi w klubie? 

Kiedy, gdzie i jak często trenujesz? 

 Na co dzień trenuję w UKS 5 
FUNADO Piaseczno. Treningi 
mam cztery razy w tygodniu w Szko-
le Podstawowej nr 5 oraz w Ochotni-
czej Straży Pożarnej. Warunki mam 

bardzo dobre, ponieważ mój trener 
stara się o jak najlepszy sprzęt do 
ćwiczeń. W treningach pomagają mi 
również przyjaciele z klubu, bo bez 
dobrych sparingpartnerów niewiele 
się zdziała. Ponadto biorę udział w 
wielu stażach i seminariach.

Jak wspominasz swój największy 

dotychczasowy sukces – brązowy 

medal w kadetach?

 Wspominam go bardzo miło. 

Fajnie jest wracać myślami do ta-
kich momentów.
Jakie są twoje sportowe marzenia i 

czy swoją przyszłość wiążesz dalej 

z karate?

 Moim największym marzeniem 
jest zakwalifikowanie się na Mi-
strzostwa Świata. Bardzo chciała-
bym, aby moja przyszłość była zwią-
zana z karate, jednak nigdy nic nie 
wiadomo.

Nie zagrają o awans
KOSZYKÓWKA, III LIGA, MUKS PIASECZNO - HUTNIK WARSZAWA 95:66 (28:14, 17:21, 25:14, 25:17) Pewna wy-

grana z warszawskim Hutnikiem nie zaowocowała awansem do grupy walczącej o awans do drugiej ligi. 

Choć MUKS zajął ostatecznie drugie miejsce w grupie A, to jednak miał gorsze bezpośrednie bilanse me-

czów ze swoimi rywalami – Politechniką i Siedlcami

 W spotkaniu z Hutni-
kiem świetne zawody ro-
zegrał przede wszystkim 
Tomasz Wójcikowski. Do-
świadczony zawodnik, 
kiedy tylko przebywał na 
parkiecie sprawiał, że cały 
zespół funkcjonował le-
piej. Pierwsza, część dru-
giej i trzeciej kwarty wy-
starczyły mu do zdobycia 
26 punktów i odnotowa-
nia kilku ważnych asyst i 
zbiórek. Zmiennicy radzili 
sobie już nieco gorzej, ale 
i tak wypracowana przez 
pierwszą piątkę przewaga 
wystarczyła do odniesie-
nia pewnego zwycięstwa. 
Gorąco zrobiło się jed-
nak pod sam koniec me-
czu, kiedy to – niezado-
wolony z pracy arbitrów 
trener gości Marek Ole-
siewicz – określił sędzie-
go słowem opisującym 
jedną z części roweru i 
został usunięty z sali.

 MUKS Piaseczno za-
gra teraz o miejsca 7-14. 
Wielka szkoda, bo awans 
do czołowej szóstki był na-
prawdę o krok.
- Wiedziałem, że w tym 
meczu nie będzie tak ła-
two – mówi o meczu z 
Hutnikiem Cezary Dą-
browski, trener MUKS 
Piaseczno. - W pierwszej 
kwarcie graliśmy bardzo 
dobrze, ale nie jesteśmy 
jeszcze na tym etapie żeby 
utrzymać przez 40 mi-
nut ten poziom. Na szczę-
ście w drugiej połowie był 
już większy spokój, a prze-
ciwnik zaczął się dener-
wować. Brak awansu to na 
pewno duże rozczarowa-
nie, bo uważam, że choć 
przegraliśmy z Politech-
niką dwa razy, to jeste-
śmy od nich lepszym ze-
społem.

Tyl.

Końcowa tabela grupy A
1. UKS Trójka Żyrardów
24 12 12 - 0 6 - 0 6 - 0 1082 - 745 
2. MUKS Piaseczno

19 12 7 - 5 4 - 2 3 - 3 978 - 879 

3. AZS PW
19 12 7 - 5 4 - 2 3 - 3 952 - 871 
4. UKS Basket Siedlce
19 12 7 - 5 5 - 1 2 - 4 845 - 800 
5. Hutnik Warszawa
15 11 4 - 7 3 - 3 1 - 4 814 - 884 
6. Polonia Warszawa
14 12 2 - 10 1 - 5 1 - 5 786 - 1107 
7. WGR TEAM Grójec
12 11 2 - 9 1 - 4 1 - 5 776 - 947

Zatrzymane 
w ćwierćfinale
PIŁKA NOŻNA Trampkarki Gosirek Piaseczno wzięły udział w Halowych 

Mistrzostwach Mazowsza U-15. I choć przeszły przez swoją grupę jak 

burza, odpadły niestety w fazie pucharowej

 W pierwszym meczu w grupie GOSiRki wygrały 2:1 z Polonezem Warsza-
wa po dwóch golach Oliwii Samoraj. Warto podkreślić, że decydująca o zwy-
cięstwie bramka padła w ostatniej minucie meczu. Kolejnym spotkaniem była 
wygrana z drugim zespołem Pragi Warszawa, gdzie bramki zdobyły Zuzia Wi-
śniakowska i Oliwia Samoraj (dwie). Swojego ostatniego gola w turnieju Sa-
moraj dorzuciła z kolei w spotkaniu z Diamonds Academy (1:0).
 Pomimo awansu z pierwszego miejsca w ćwierćfi nale lepsze były już jed-
nak rywali – Ząbkovia Ząbki, które pokonały Gosirki 2:0.
 W ostatnią niedzielę na tym samym poziomie zakończyły zmagania Gosir-
ki z U17, które również odpadły w ćwierćfi nale.

Tyl.

Kids Master Cup
KICKBOXING W najbliższą sobotę 25 stycznia w sali na Stadionie Miej-

skim w Piasecznie (ul. 1-go Maja 16) odbędzie się kolejny turniej z cy-

klu Pucharu Kadetów i dzieci KS X FIGHT

 Najmłodsi zmierzą się na pałki piankowe, natomiast ich starsi koledzy 
walczyć będą w formułach Pointfi ghting i Light contact. Patronem tytular-
nym imprezy jest fi rma Sport Masters. Od godziny 11 zacznie się turniej dzie-
ci młodszych (roczniki 2014, 2013, 2012) kat. -120 cm, -125 cm, +125 cm, od go-
dziny 13 - turniej dzieci starszych (roczniki 2011, 2010, 2009) kat. -135 cm, -142 
cm, +142 cm, a od godziny 15 - turniej pointfi ghting (roczniki 2011-2007) oraz 
walki sparingowe.

Tyl.

Świetne wyniki 
w Grand Prix Mazowsza
TENIS STOŁOWY W rozegranych w ostatni weekend zawodach Młodzi-

ków, Kadetów i Skrzatów ze znakomitej strony pokazali się zawodnicy 

klubu UKS Return Piaseczno

 Wśród młodziczek 
bezkonkurencyjna była 
Patrycja Borowska, któ-
ra wygrała turniej woje-
wódzki już po raz dru-
gi z rzędu. Z kolei wśród 
skrzatek trzecie kolej-
ne zwycięstwo odnio-
sła Oliwia Wiencek, a na 
trzecim miejscu uplaso-
wała się Hania Kosińska. 
Mniej szczęścia w kade-
tach miał tym razem Bo-
rys Massalski, który w 
półfi nale musiał uznać 
wyższość Mikołaja Gie-
reło i ostatecznie zakoń-
czył turniej na czwartym 
miejscu.

Tyl.

PIŁKA NOŻNA

XVIII Memoriał Walentego Kazubka
 W najbliższy weekend w hali GOSiR-u w Piasecznie zostanie rozegra-
na osiemnasta edycja Memoriału Walentego Kazubka. W sobotę (od go-
dziny 8.45) zmierzą się ze sobą oldboye, a w niedzielę (od 8.30) - senio-
rzy. Finał turnieju seniorów zaplanowany jest na 18.15.

Tyl.
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DAM PRACĘ

Pracownik do przeprowadzek, tel. 602 226 147

Zatrudnię w sklepie spożywczym, dobre warunki, 
Nowa Wola, Baniocha lub Łoś tel. 505 760 600

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

Pracownik na plac w składzie budowlanym, z obsługą 
wózka widłowego, Chyliczki, tel. 600 284 250

Firma sprzątająca zatrudni operatora maszyny myjącej 
oraz mężczyzn do sprzątania w Wólce Kosowskiej k. 
Mrokowa, tel. 504 246 180

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

Do kwiaciarni w Konstancinie, tel. 606 10 59 22

Bistro w Górze Kalwarii zatrudni pomoc kuchni. 
Tel. 571 422 482

Od zaraz poszukuję emerytowanego nauczyciela 
dla cudzoziemca anglojęzycznego z Góry Kalwarii 
i okolic. Tel. 604 825 888

Praca na myjni ręcznej w Konstancinie-Jeziornie. 
Tel. 798 667 788

Masarnia zatrudni:pracownika rozbiorowego i pracow-
nika produkcyjnego. Piaseczno tel. 22 756 79 82

Zatrudnię mężczyznę - magazynier/kierowca. Wyma-
gane prawo jazdy, mile widziane uprawnienia na wózek 
widłowy, Piaseczno, tel. 506 948 308

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 atmosfe-
ra, wolne wszystkie niedziele.,tel. 604 072 877

Firma Hal Sp. z o.o. w Baniosze zatrudni osoby 
do pakowania produktów, praca na akord. Kontakt 
tel.: 22 736 68 23

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ KAT C+E, PRZEWÓZ KRAJO-
WY, TEL. 663 454 090

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

Elektromontera i pomocnika, tel. 601 26 79 41

Opiekun grupy żłobkowej/nauczyciel w przedszkolu 
k/Piaseczna, tel. 501 423 413

Panią do sprzątania klatek schodowych na 1/4 etatu, 
tel. 537 756 942

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego. 
Jeziórko, przy stacji „PKP Ustanówek”, tel. 602 512 677

Sklep Lewiatan w Gołkowie zatrudni na stanowisko 
sprzedawca/kasjer, tel. 519 831 770

Zatrudnię krawcową, poprawki krawieckie, Mysiadło,
tel. 501 201 455

Krawcowa do pracowni krawieckiej, Konstancin, 
tel. 605 081 740

Do sprzątania w hotelu pracowniczym w Nowej Woli, 
na stałe, tel. 505 044 521

Piekarza piecowego i stołowego, osobę do krojenia 
i pakowania pieczywa, tel. 22 756 90 01 663 044 036

Do piekarni kierowcę – handlowca, tel. 663 044 036

Handlowcowi branży rozrywkowej, tel. 607 651 623

Firma zatrudni do sprzątania sklepu odzieżowego, Janki, 
ul. Mszczonowska (na terenie C.H.Janki) tel. 882 350 634 

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie 
poszukuje opiekunów, fizjoterapeuty i neurologopedy, 
tel. 607 241 707, e-mail: tabita@luxmed.pl 

Do hotelu do kuchni i sprzątania, Konstancin, tel. 663 193 191

Przedszkole Zaczarowana Pozytywka zatrudni sprzątacz-
kę, tel. 601 778 504

Pracowników na dachy (30zł/h), tel. 692 194 998

Panią do sprzątania, Piaseczno, tel. 601 38 49 51

Zatrudnię do zakładu szklarskiego kobietę lub 
mężczyznę, mile widziane prawo jazdy, tel. 509 920 854

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

Agenta ochrony Konstancin, Piaseczno, tel. 506 158 658

Kierowcy C+E po kraju dobre warunki, tel. 692 427 517

Zatrudnię osobę do pracy w sklepie spożywczym w Co-
niewie. Umowa o pracę, pełny etat. Praca na dwie zmiany. 
Zapraszamy, tel. 600 158 455

Fryzjer lub osoba po szkole do przyuczenia. Gabryelin, 
tel. 507 507 470

Zatrudnię krawcową. Praca w Piasecznie. Tel. 698 430 781

Zatrudnię montera płyt GK szpachlarza , glazurnika tyn-
karz , pracownika ogólnobudowlanego Atrakcyjne zarob-
ki praca stała, tel. 604 618 743 

Szukam dekarza, pomocnika dekarza, praca na stałe 
tel. 601 306 853

Pielęgniarka, opiekunka, w stacjonarnym ośrodku 
opiekuńczym, Zalesie Dolne, tel. 607 081 930

Dom opieki w Konstancinie zatrudni osoby do dystrybucji 
posiłków, praca od zaraz, tel. 882 787 809

Dom opieki w Konstancinie zatrudni osoby do sprzątania, 
praca od zaraz, tel. 882 787 809

Dom opieki w Konstancinie zatrudni opiekunów osób 
starszych (444zł/dyżur), praca od zaraz, tel. 602 795 596, 
608 321 675

Osoba do delikatesów mięsnych "z innej Wsi" Józefosław. 
Niedziele wolne, 15zł/h, cały lub część etatu. Tel. 606 949 956

Sklep spożywczy w Konstancinie zatrudni ekspedientkę, 
tel. 602 126 840

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

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

Blacharzy, dekarzy. Praca stała, możliwość zakwaterowa-
nia na miejscu, tel.22 756 84 89

Do przyuczenia w zawodzie blacharz, dekarz. Praca stała, 
możliwość zakwaterowania tel.22 756 84 89

Zatrudnię absolwenta szkoły elektr. lub mech. na pełny 
etat w Piasecznie, tel. 609 077 030

Zatrudnimy - okolice Piaseczna: ślusarzy, operatora pra-
sy krawędziowej CNC, osobę ze znajomością środowiska 
CAD tel. 602 253 180, jozefmalecki@wp.pl

Przyjmę fryzjerkę, tel. 501 143 827

Sprzątanie klatek schodowych, Piaseczno, tel. 504 804 378

Zatrudnię Ślusarza, Prażmów, tel. 693 653 165

SZUKAM PRACY 

Opieka, prace domowe, tel. 731 129 311

KUPIĘ

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

Drzewo, drewno, okazyjnie przyjmę/kupię z wycinki, 
albo suche, tel. 668 172 777

Firmę – Każda opcja, tel. 502 222 555

SPRZEDAM

Waga samochodowa, 20T, podest betonowy, głęboka, 
3000 zł, tel. 502 429 565

Kondensacyjny ogrzewacz wody Termet, po półrocznym 
użytkowaniu, wraz z osprzętem do podłączenia, tel. 602 
108 306

Futro z czarnych karakułów, tanio, tel.. 666 115 707

Deski dębowe, 5 cm, długość 2,3 m, miejscowość 
Potworów, tel. 663 399 052

Stemple budowlane, tel. 500 274 350

Sprzęt rolny, tel. 515 486 338

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Citroen C4 Picasso 1,6 e-HDi 115 Intense 2014, 
tel. 609 206 930

Honda Accord LX 2.2 benzyna, 1994r., tel. 728 758 738

Skoda Octavia 1,9 diesel 2008r. czarna, dobrze utrzyma-
na, tel. 603 770 561

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Każde, uszkodzone, całe, tel. 789 432 021

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Działki, o powierzchni 1189 m kw. I 1000 m kw., 95 
zł/m kw., Krzaki Czaplinkowskie, koło Góry Kalwarii, 
tel. 604 530 693

Sprzedam pawilon 16 m kw. ul J. Pawła II w Piasecznie, 
cena 17 000 zł, do negocjacji, tel. 693 912 089

Piaseczno, 450/1700 m kw., wszystkie media, tel. 728 758 738

3p, Warszawa – Kabaty, metro, basen, ochrona, 
tel. 728 758 738

Działkę budowlaną 6000 m kw, Dąbrówka, 600 zł/mkw., 
w całości lub podzielę lub wydzierżawię, tel. 667 797 094

Działka 9500 m kw., Szczęsna k. Grójca, tel. 661 553 697

Sprzedam mieszkanie 4 - pokojowe (57 m kw.) w Górze 
Kalwarii. Tel. 602 768 938

Działki budowlane Prażmów, tel. 602 77 03 61

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

WYNAJMĘ POMIESZCZENIA W CENTRUM PIASECZNA: 
74 M KW., 10 M KW, 9,3 M KW., TEL. 22 756 72 88

Dom 6 sypialni Łazy, tel. 60 222 888 7

Pokoje w domu jednorodzinnym dla jednej lub dwóch 
osób, Konstancin, tel. 503 690 260

1ka-480, 2ka – 350/ os+opł, tel. 577 886 988

PESEL, meldunek, tel. 720 90 80 80 

Podnajmę stanowisko Manicure, Piaseczno, 
cena do uzgodnienia, tel. 797 550 797

Wynajmę aneks kuchenny, dla 2 osób, Góra Kalwaria, 
tel. 509 952 583

Mieszkanie 50 m kw., w domu jednorodzinnym, Łoziska, 
700 zł, tel. 697 327 449

Lokale: 25 m kw. (pawilon 5) i 50 m kw. (pawilon 6), 
po remoncie, „Pod Kopułą”, pod zakład fryzjerski lub 
inne usługi, Piaseczno, ul. Szkolna 13c, tel. 604 55 15 01

Wynajmę mieszkanie 3 - pokojowe, dla 2 osób, Koński Jar, 
Ursynów, blisko metra, tel. 506 890 768

Kwatery, tel. 728 899 673

Tanio lokal usługowy 25 m kw, Piaseczno – ul. Puławska, 
tel. 506 551 616

Podnajmę lokal użytkowy, Chyliczki, tel. 509 310 592

Kwatery pracownicze, Chyliczki, tel. 509 310 592

Wynajmę – sprzedam, pawilon handlowo-usługowy 
w Piasecznie, tel. 501 955 245

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

Kwatery, Chylice, tel. 513 626 068

Pokój, Chylice, tel. 516 228 558

Pokój w Gołkowie, tel. 696 542 216

Pokój 500 zł, Dąbrówka, tel. 667 797 094

Wynajmę budynek 250 m kw. pod działalność gospodarczą 
przy drodze 79 z widokiem z drogi, Czersk, tel. 606 259 458

Do wynajęcia 15 m kw. w lokalu usługowym, Ursynów, 
tel. 501 143 827

Wynajmę pomieszczenia na nieuciążliwą działalność, ok 
36 m + pomieszczenia socjalne (łazienka z kuchnią), w 
Baszkówce, tel.  502 561 394

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Kupię działkę w okolicach Piaseczna o pow. około 3000 
m kw., przeznaczoną w MPZP pod działalność gospo-
darczą. Tel. 512 223 702

Kupię mieszkanie w Piasecznie za gotówkę do remontu/za-
dłużone, tel. 669 996 856

USŁUGI

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. Tel. 504 008 309

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895

Glazura, łazienki, ocieplenia, tel. 601 304 250

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

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

Elektryk, tel. 666 890 886

Murarz – tynkarz podejmie pracę, tel. 505 877 194

Dachy, rynny, tel. 798 836 860

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

Złom. Porządki? Remont? Uprzątniemy, wywieziemy, 
tel. 502 898 418

Remonty mieszkań i domów – malowanie, gładzie gip-
sowe, glazura, terakota, zabudowy k/g – solidnie, tel. 
504 786 100

Glazura, gres, remonty, tel. 601 21 94 82

Przeprowadzki, przewóz rzeczy, tel. 514 269 909

Hydraulik, tel. 608 030 808 

Remonty i wykończenia, tel. 503 141 591

BRUKARSTWO, TEL. 698 698 839

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

PODDASZA K/G, TEL. 728 890 101

REMONTY MIESZKAŃ, TEL. 728 890 101

MALOWANIE, GIPSY, TEL. 728 890 101

KOSIMY ZAROŚLA I WYCINAMY SAMOSIEJE, 
tel. 500 51 66 77

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

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

Koszenie, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

Mycie i malowanie elewacji,  tel. 505 591 721

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Hydraulik, tel. 501 180 812

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Glazura, terakota, remonty, tel. 600 604 547

Kominy, wkłady kwasowe, tel. 798 836 860

Dachy, podbitki, naprawy, tel. 798 836 860

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

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01

Malarskie, tel. 696 120 208

Układanie kostki brukowej, tel. 509 069 235

Minikoparka, kompleksowe usługi, tel. 781 694 389

Oczyszczanie  działek, wywóz  gałęzi, tel. 519 874 891 

Tynki maszynowe, tel. 533 125 444

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

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Malowanie, tel. 505 58 67 28

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

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

Budowa domów, tel. 730 358 998

Elewacje, ocieplenia, tel. 730 358 998

Tynki gipsowe, tel. 730 358 998

Dekarskie, blachodachówki, papa termozgrzewalna, 
rynny, obróbki blacharskie, tel. 578 180 897

 RÓŻNE 

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 

PRACOWNIA ROZWOJU TWÓRCZEGO I OSOBOWO-
ŚCI DLA DZIECI I DOROSŁYCH. Spotkania twórcze. 
Spotkania z rozwoju osobowości. Rozmowy o wszech-
świecie, życiu i człowieku. Rozwiązywanie zagadki ist-
nienia. Wsparcie psychologiczno - rozwojowe. Opieka. 
Zabawy kreatywne. Okulary VR. Mini kino. Symbolicz-
ne opłaty. Piaseczno, z dojazdem, tel. 571 373 118

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

Korepetycje online, matematyka 30zł/h podstawówka, 
tel. 799 791 281

ZDROWIE I URODA 

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

Pan 41 lat, czeka na „wielką miłość”- cytując słowa Jana Paw-
ła II z książki „Miłość i odpowiedzialność” tel. 571 373 118

Firma oświetleniowa KLUŚ z Kamionki zatrudni na 
stałe złotą rączkę do pracy w modelarni. Różnorod-
na praca m.in. składanie opraw i ekspozytorów, po-
moc w stolarni. Komunikatywna znajomość angiel-
skiego mile widziana, tel. 721 202 033

Gazeta Kurier Południowy poszukuje specjalisty ds. 
sprzedaży powierzchni reklamowej. Wymagania: umie-
jętność negocjacji, dobry kontakt z klientem. Oferujemy 
wynagrodzenie stałe plus prowizja, pakiet medyczny. 
Cv i list motywacyjny prosimy wysyłać na e-mail: 
a.staniszek@kurierpoludniowy.pl 

Kierowca kat.C + uprawnienia HDS, Cendrowice k/
Góry Kalwarii, tel. 669 226 700 

Pracownik do magazynu kat. B  do hurtowni spożyw-
czej, wiek do 45 l, mile widziana książeczka Sanepidu, 
Góra Kalwaria, kontakt po godzinie 13, tel. 510 197 142

Kobiety do pracy przy produkcji, mile widziane do-
świadczenie i książeczka sanepidu, Góra Kalwaria, 
kontakt po godzinie 13, tel. 510 197 142

Stolarza do montażu schodów, Góra Kalwaria, 
tel. 602 138 163

Poszukujemy kobiet do pracy na maszynach pakują-
cych - bez nałogów. Miejsce pracy Piaseczno, jedna 
zmiana, tel. 602 692 964, 607 230 418

Tapicera, Konstancin-Jeziorna, wysokie zarobki, 
tel. 606 616 571

Dom Muzyka Seniora w Kątach zatrudni opiekunkę 
osób starszych. Tel 512 979 897 

Lokal użytkowy, usługowo-handlowy, 125 m kw., Pia-
seczno, ul. Dworcowa, dostępne miejsca parkingowe, 
tel. 601 61 22 40

Firma sprzątająca, sprzątanie po budowie, remontach, 
mycie okien, tel. 538 851 965

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

Firma sprzątająca, sprzątanie po budowie, remontach, 
mycie okien, tel. 538 851 965

Wycinka drzew, oczyszczanie działek, zakładanie traw-
ników tel. 512 00 99 66

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

Pomoc w lekcjach, klasy 0-5, nauka na bieżąco, też 
opieka, Piaseczno i okolice, 20 -30zł/h  tel. 571 373 118

Grupa wsparcia. Omawiamy problemy, które Ciebie in-
teresują. Symboliczne opłaty, tel. 571 373 118

Lokal na działalność gospodarczą, 100 m kw., 
monitoring, parking, Szczaki, ul. Mrokowska 23a, 
tel. 505 481 838

Kupię magnetofon lub całą wieżę (szerokość 43cm), 
Technics, Radmor, kolumny Altus z lat 90-tych, oraz 
kasety TDK, SONY, MAXWELL, tel. 698 698 839

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

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

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

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

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

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

Hydraulik, tel. 886 576 148

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

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

Remonty budowlane, ogrodzenia, tel. 513 137 581 

Wszelkie naprawy u klienta, tel. 697 435 901

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

SKUP AUT, NAJWYŻSZE CENY, tel. 503 901 642

AUTO KAŻDE KUPIĘ, TEL. 603 903 405

Kolportera do rozwożenia gazet, z własnym samocho-
dem, ze znajomością Konstancina i Ursynowa, 
tel. 692 488 278
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