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Nie chcą autostrady pod swoimi oknami
PRAŻMÓW/GÓRA K ALWARIA

Trwają prace nad Central-

nym Portem Komunika-

cyjnym oraz prowadzą-

cym do niego układem 

drogowym. Rząd chce 

zbudować autostrado-

wą obwodnicę Warszawy 

(A50), która ma przecho-

dzić m.in. przez gminy 

Prażmów oraz Góra Kal-

waria. Mieszkańcy Praż-

mowa już zapowiedzie-

li, że nie chcą nowej dro-

gi na swoim terenie

Śmieci 
w środku lasu
PIASECZNO Tydzień temu mieszkańcy Za-

lesia Dolnego zauważyli leżące w rejo-

nie ulic Cisowej i Jarzębinowej śmie-

ci. Odpady pochodziły najprawdopo-

dobniej z warsztatu samochodowego. 

- Dzwoniłem na straż miejską, prosząc 

aby ktoś to posprzątał i nic – złościł się 

w poniedziałek Adam Ładecki. - Uwa-

żam, że gmina powinna szybciej reago-

wać na zgłoszenia mieszkańców
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Ukrywał narkotyki o wartości ponad 100 tys. zł

W środku dnia na podwójnym gazie

Odpowie za zniszczenie mienia

Kolejny przekręt w Wólce Kosowskiej

Zatrzymano włamywacza

Bójka w centrum miasta

Podejrzanego dopadli w autobusie

 Policjanci z wydziału kryminalnego ustalili, że 41-letni mieszkaniec 
jednej z niewielkich miejscowości w gminie Piaseczno może handlować 
narkotykami. Mężczyzna został zatrzymany przed wjazdem na posesję. 
W jego maździe funkcjonariusze znaleźli marihuanę. Jednak był to do-
piero początek. Kolejne torebki z narkotykami zostały odkryte w gara-
żu oraz domu zatrzymanego. Łącznie uzbierało się tego prawie 2,5 kg. 
41-latek trafi ł na trzy miesiące do aresztu tymczasowego. Mężczyzna nie 
był wcześniej karany. Teraz może grozić mu nawet do 12 lat pozbawie-
nia wolności. Sprawa jest rozwojowa.

 W niedzielę po południu na ul. 3 Maja policjanci zauważyli niepew-
nie jadącą toyotę. Po chwili auto zostało zatrzymane do kontroli. Siedzą-
cy za kierownicą mężczyzna był kompletnie pijany. Badanie wykazało, 
że ma w organizmie niemal 3 promile alkoholu. 36-latek stracił już pra-
wo jazdy, a z bezmyślnego zachowania będzie tłumaczył się przed są-
dem. Grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.

 W ubiegły piątek wieczorem policjanci otrzymali zgłoszenie, że 
w rejonie ulicy Bielawskiej mężczyzna w średnim wieku wybił szybę 
w maździe. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze zauważyli opisane-
go przez świadka 31-latka. Mężczyzna został zatrzymany. Za zniszczenie 
mienia grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

 Funkcjonariusze mazowieckiej Służby Celno-Skarbowej oraz Komen-
dy Wojewódzkiej Policji w Radomiu wykryli popełniane przez jedną z 
fi rm prowadzących działalność w Wólce Kosowskiej oszustwa podatko-
we na wielką skalę. Firma prowadziła nielegalny obrót towarem sprowa-
dzanym z Chin. Podczas kontroli zabezpieczono gotówkę w wysokości 
432 tys. zł oraz dokumentację księgową. Wynikało z niej, że spółka im-
portowała towary z Państwa Środka. Tymczasem faktury wyraźnie wska-
zywały na to, że  artykuły odzieżowe były kupowane w Polsce, co oka-
zało się nieprawdą. Prowadząc nielegalny proceder fi rma zaniżała swoje 
obroty, unikając płacenia podatków. Prezes spółki, obywatel Chin, usły-
szał zarzut popełnienia przestępstwa skarbowego. Sprawa ma charakter 
rozwojowy.

 Na terenie jednego z ogrodów działkowych od kilku miesięcy docho-
dziło do włamań do domków letniskowych. Z budynków ginęły m.in. ko-
siarki, telewizory oraz narzędzia. W końcu jeden ze świadków zauważył 
kręcącego się po okolicy podejrzanego mężczyznę i zadzwonił na poli-
cję. Funkcjonariuszom udało się zatrzymać na gorącym uczynku 37-lat-
ka i odzyskać skradzione z jednego z domków mienie. Podczas akcji w 
ręce mundurowych wpadł także 36-latek, ukrywający się na ogródkach 
przed wymiarem sprawiedliwości. Mężczyzna będzie odpowiadał za 
kradzieże i handel narkotykami.

 W sobotę kilka minut po godz. 16 obok bloku przy ul. Szkolnej 8 do-
szło do pobicia. Policjanci poszukują sprawców zdarzenia oraz świad-
ków, którzy widzieli zajście lub znają personalia napastników. 

 Jadąc do pracy dwaj funkcjonariusze zauważyli znanego im z fi lmu 
zarejestrowanego przez monitoring mężczyznę, który pod koniec stycz-
nia przywłaszczył w Auchan kartę płatniczą. Podejrzany zdążył za jej po-
mocą dokonać aż 10 transakcji. Mężczyzna został zatrzymany i odpowie 
za oszustwo.
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Nie chcą autostrady 
pod swoimi oknami
PRAŻMÓW/GÓRA KALWARIA Trwają prace nad Centralnym Portem Komunikacyjnym oraz pro-

wadzącym do niego układem drogowym. Rząd chce zbudować autostradową obwodni-

cę Warszawy (A50), która ma przechodzić m.in. przez gminy Prażmów oraz Góra Kalwa-

ria. Mieszkańcy Prażmowa już zapowiedzieli, że nie chcą nowej drogi na swoim terenie

 Więcej na temat CPK można zna-
leźć na stronie internetowej poświę-
conej temu projektowi (www.cpk.pl). 
Tam też zostało zamieszczone Stra-
tegiczne Studium Lokalizacyjne In-
westycji. Jest to efekt prac planistycz-
nych, zmierzających do jak najlep-
szego skomunikowania CPK z resztą 
kraju. Okazuje się, że plany te dotyczą 
także mieszkańców powiatu piase-
czyńskiego, a w szczególności dwóch 
gmin: Góry Kalwarii i Prażmowa. 

Planistom zależy na opinii 

mieszkańców

 Proponując kilka wariantów 
przebiegu Obwodnicy Aglomera-
cji Warszawskiej, która ma prowa-
dzić do CPK, planiści przekonu-
ją, że zależy im na opiniach, a tak-
że uwagach i wnioskach mieszkań-
ców, gdyż pomogą one zoptyma-
lizować przebieg nowej trasy. Jed-
ną z gmin, przez które miałaby ona 
przebiegać jest Prażmów. W ponie-
działek rano studium lokalizacyj-
ne inwestycji trafiło na biurko wójta 
Jana Dąbka. W dokumencie zostało 
wskazanych pięć wariantów lokali-
zacji autostrady, ale tak naprawdę w 
dwóch przebiegach – przez Ustanów 
oraz wzdłuż linii kolejowej nr 12 
(przez Uwieliny). Plany rządu wzbu-
dziły przerażenie mieszkańców, któ-
rzy jeszcze tego samego dnia tłum-
nie przybyli na posiedzenie komi-
sji polityki przestrzennej i ochrony 
środowiska. - To dopiero pierwszy 
etap planowania nowej drogi – za-

znaczył na wstępie wójt Jan Dąbek. 
- W przyszłym tygodniu udamy się 
do Warszawy, gdzie przedstawimy 
swój punkt widzenia i postaramy się 
uzyskać więcej informacji. Zapytamy 
chociażby o to, dlaczego autostrada 

nie może przebiegać po śladzie daw-
nej drogi nr 50.  Powinniśmy wspól-
nie zastanowić się, który z zapropo-
nowanych  wariantów przebiegu tra-
sy będzie służył Prażmowowi – do-
dał Jan Dąbek. 

 - Żaden, bo ta autostrada przy-
czyni się do agonii gminy, przecina-
jąc ją na pół – złościli się mieszkań-

cy. - Na naszym terenie nie zaplano-
wano też węzła, co dodatkowo po-
garsza sytuację. 
 Po krótkiej dyskusji udało się 
wypracować wspólne stanowisko. 
Mieszkańcy ustalili, że w ogóle nie 

chcą autostrady na terenie Prażmo-
wa. Przygotowano też specjalny list 
intencyjny w tej sprawie opatrzo-
ny podpisami. Więcej na temat kon-
cepcji rządu będzie wiadomo praw-
dopodobnie na początku marca. 
Wtedy to wójt zobowiązał się zdać 
mieszkańcom relację ze swoich roz-
mów w Warszawie. 

Można składać wnioski i uwagi 

do studium

 Drugą gminą, przez którą może 
przechodzić autostradowa obwod-
nica Warszawy (A50) jest Góra Kal-
waria. Tu pod uwagę brane są rów-
nież dwa korytarze. W pierwszym, 
północnym, trasa ma przebiegać 
przez Wólkę Załęską, między Ba-
niochą i Tomicami i dalej w kie-
runku Dobiesza (przez Chojnow-
ski Park Krajobrazowy). W drugim 
wariancie autostrada będzie biegła 
między Wólką Załęską i Moczydło-
wem i dalej przez Mikówiec i Sierz-
chów. - Gmina nie otrzymała na ra-
zie żadnych oficjalnych informacji w 
tej sprawie – poinformował nas w po-
niedziałek Piotr Chmielewski, rzecz-
nik ratusza. - O prowadzonych kon-
sultacjach dowiedzieliśmy się z inter-
netu. Jeśli chodzi o ewentualne uwa-
gi i wnioski, na pewno musimy prze-
analizować kwestię proponowanych 
przebiegów trasy. Zapewniam, że bę-
dziemy podejmować działania zgod-
ne z wolą naszych mieszkańców. 
 Wnioski i uwagi do „Strategiczne-
go Studium Lokalizacyjnego Inwesty-
cji” można składać do 10 marca, wy-
pełniając stosowny dokument znajdu-
jący się na stronie internetowej CPK.

Tomasz Wojciuk

Na spotkanie w prażmowskim urzędzie przybyło około 200 mieszkań-

ców. Wszyscy byli przeciwni lokalizacji autostrady na terenie gminy

Autostradowa obwodnica Warszawy może przechodzić także 

przez teren gmin Góra Kalwaria, Piaseczno i Lesznowola

Jest to dopiero pierwsza 

faza planowania przebiegu

Obwodnicy Aglomeracji 

Warszawskiej. Żadne decyzje 

w kwestii docelowej lokaliza-

cji trasy jeszcze nie zapadły

K O N D O L E N C J ER E K L A M A
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Śmieci w środku lasu
PIASECZNO W ubiegły piątek rano mieszkańcy Zalesia Dolnego zauważyli leżące w re-

jonie ulic Cisowej i Jarzębinowej śmieci. Odpady pochodziły najprawdopodobniej z 

warsztatu samochodowego. - Dzwoniłem na straż miejską, prosząc aby ktoś to po-

sprzątał i nic – złościł się kilka dni później Adam Ładecki. - Uważam, że gmina powinna 

szybciej reagować na zgłoszenia mieszkańców

 - To była wcześniej zaplanowa-
na akcja – mówi pan Marcin, inny 
mieszkaniec Zalesia. - Śmieci zosta-
ły wyrzucone w nocy z 13 na 14 lute-
go w dwóch lokalizacjach – przy uli-
cy Cisowej oraz w pobliżu Jarzębi-
nowej, tuż obok skrzyżowania z ale-
ją Brzóz. Jest tego tyle, że ktoś mu-
siał wjechać do lasu ciężarówką.
 Odpady pochodziły prawdopo-
dobnie z demontażu samochodów. 
Były to elementy tapicerek, siedze-
nia, zagłówki, zderzaki, deski roz-

dzielcze, ale też... plastikowe zabaw-
ki dla dzieci. - Pewnie wyrzucił to do 
lasu właściciel jakiegoś szrotu lub 
warsztatu, zajmującego się rozbie-
raniem aut na części – dodaje pan 
Marcin. - Uważam, że straż miejska 
powinna skontrolować wszystkie ta-
kie punkty, znajdujące się na terenie 
gminy. Strażnicy powinni sprawdzić 
czy mają one ważne umowy na uty-
lizację nietypowych odpadów. Kilka 
miesięcy temu fragmenty samocho-
dowych tapicerek zostały wyrzucone 
w rejonie ulicy Pomorskiej...
 Poinformowana o problemie 
straż miejska niezwłocznie skon-
taktowała się z gminą, prosząc o 
uprzątnięcie odpadów. Zostały one 
zabrane dopiero w środę, bo wcze-
śniej trzeba było zamówić odpo-
wiedni kontener. - Staramy się usta-

lić sprawcę podrzucenia – mówi 
Mariusz Łodyga, komendant straży 
miejskiej. - Jesteśmy w trakcie pro-
wadzenia czynności wyjaśniających.
 Jednocześnie pojawiły się gło-
sy, że wyrzucanie odpadów do lasu 
może mieć związek z uchwałą rady 
miejskiej, w myśl której od 1 lute-
go gmina nie zajmuje się odbio-
rem odpadów z niezamieszkałych 
nieruchomości, w tym firm. - Ta 
uchwała nie obejmuje takich odpa-
dów jak części samochodowe. Cho-

dzi o śmieci komunalne, „produko-
wane” przez pracowników – wyja-
śnia Barbara Wysocka, naczelnik 
gminnego wydziału gospodarki od-
padami. - Na wywóz śmieci popro-
dukcyjnych czy przemysłowych fir-
my już wcześniej musiały mieć pod-
pisane specjalne umowy. Teraz oko-
ło 1500 podmiotów musi mieć także 
zawarte umowy na odbiór odpadów 
komunalnych. Będziemy stopniowo 
sprawdzać czy tak rzeczywiście jest.

Tomasz Wojciuk

Tydzień temu w Zalesiu Dolnym zostało wyrzuconych 

kilka metrów sześciennych odpadów

Wielu mieszkańców 

zastanawia się po co 

została wprowadzona

 tzw. ustawa śmieciowa, 

skoro odpady wciąż lądują 

w lasach

KONSTANCIN-JEZIORNA

Wieczór fi lmowy w Hugonówce
 W piątek 21 lutego odbędzie się kolejny wieczór fi lmowy w Hugonów-
ce. Tym razem zostanie wyświetlony fi lm z Shailene Woodley w roli głównej. 
To amerykańska aktorka, której sławę przyniosła rola Tris w serii „Niezgodna” 
(2013). Podczas seansu-niespodzianki będzie można obejrzeć przejmujący 
melodramat z 2014 roku. Wstęp wolny. Film zacznie się o godz. 19.

TW

R E K L A M A
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O kształcie basenu
„w porzeczkach” 
zdecyduje konkurs
PIASECZNO Do 8 maja można składać prace konkursowe 

na zagospodarowanie 9-hektarowego terenu przy ulicy 

Chyliczkowskiej, na którym w najbliższych latach ma po-

wstać nowy miejski basen

 Architekci, którzy zdecydują się stanąć do konkursu, mają opracować kon-
cepcję architektoniczno-urbanistyczną basenu oraz przedstawić pomysł na 
zagospodarowanie jego najbliższego otoczenia. Prace ma oceniać 7-oso-
bowe jury. Dla najlepszych przygotowano wysokie nagrody pieniężne – 35 
tys. zł za pierwsze miejsce, 25 tys. zł za drugie i 20 tys. zł za trzecie. Ogło-
szenie wyników ma nastąpić 22 maja. Zwycięzca rywalizacji otrzyma propo-
zycję przygotowania projektu kompleksu, a potem będzie nadzorował jego 
wykonanie. Skąd pomysł, aby na koncepcję basenu ogłosić konkurs, któ-
ry jest, mimo wszystko, innowacyjną formułą? Burmistrz Daniel Putkiewicz 
wyjaśnia, że dotychczas gmina rzadko była zadowolona z rezultatów pro-
cedury przetargowej, do której stawało zwykle kilka podmiotów. Tym ra-
zem wybór będzie o wiele większy, bo chęć udziału w konkursie (być może 
ze względu na wysokie nagrody pieniężne) zadeklarowało aż 68 architektów 
i pracowni. - W przetargu trzeba kierować się najniższą ceną, a nam chodzi 
o to, aby wybrać projekt wyjątkowy, który będzie spełniał wszystkie nasze 
oczekiwania – dodaje burmistrz. - Postępowanie konkursowe to umożliwi.
 Nowy basen ma zostać otwarty w 2024 roku. 

TW

Wracają miejskie rowery
PIASECZNO/KONSTANCIN-JEZIORNA Od 1 marca startuje nowy sezon ro-

weru miejskiego. W Konstancinie-Jeziornie mieszkańcy będą mogli 

wypożyczać jednoślady w sześciu stacjach, zaś w Piasecznie - w pięciu. 

W każdej stacji wyjściowo będzie do dyspozycji 10 rowerów

 Kończy się kalendarzowa zima, co oznacza że na drogi wracają rowery. 
Przed nami kolejny sezon roweru miejskiego w Konstancinie-Jeziornie i Pia-
secznie. Jednoślady w stacjach mają pojawić się już za kilka dni, jednak wy-
pożyczać będzie je można dopiero od niedzieli, 1 marca. Podczas przerwy zi-
mowej wszystkie przeszły przegląd techniczny oraz zostały poddane drob-
nym naprawom. Założone w poprzednich sezonach konta użytkowników 
cały czas pozostają aktywne. Nowi miłośnicy dwóch kółek mogą założyć oso-
biste konta za pomocą strony internetowej lub mobilnej aplikacji. Aby wypo-
życzyć rower na koncie trzeba mieć – w zależności od systemu – 10 lub 20 zł. 
Sezon roweru miejskiego potrwa do końca listopada. 

TW

Ruszyła Kultura dla Klimatu
PIASECZNO W Centrum Edukacyjno-Multimedialnym zainaugurowano nowy cykl comie-

sięcznych spotkań poświęconych ekologii. Jako pierwszy z wykładem „Zmiana Klima-

tu: fakty i mity” wystąpił dr hab. Jacek Pniewski z Instytutu Geofi zyki Uniwersytetu 

Warszawskiego

 Na miejscu wszyscy obecni mieli 
możliwość zdobycia źródłowej wie-
dzy o stanie naszej planety – zarów-
no minionym, obecnym, jak i pro-
gnozowanym. Prowadzący przybli-
żył genezę nauki o klimacie, przypo-
minając osobę Mikołaja Kopernika, 
który – jak na swoje czasy głosił po-
glądy rewolucyjne – trudne do po-
jęcia dla ówcześnie żyjących ludzi. 
- Pojawia się pytanie: komu wierzyć? 
Kto ma rację? - zaczął dr hab. Jacek 
Pniewski. - Nie ma dziś żadnej na-
ukowej organizacji międzynarodo-
wej, która by twierdziła, że z klima-
tem nie ma problemu – że nic się nie 
dzieje. To człowiek wywołał global-
ne ocieplenie i co za tym idzie zmia-
ny klimatu i że powinniśmy z tym 
zrobić coś bardzo ważnego. Mamy 
coraz większą tego świadomość.
 Prelegent opowiedział, między 
innymi, o badaniach nad klima-
tem (począwszy od XVIII wieku) i 
o tym, że wiele raportów o negatyw-
nych zmianach na ziemi było przez 
lata lekceważonych przez środowi-
sko międzynarodowe, a dopiero od 
niedawna zaczęto się nimi poważ-
niej interesować. - Obecnie nie ma 
już powrotu do takiej ziemi, która 
była kiedyś – mówił Jacek Pniewski. 
 Prowadzący wyjaśniał również 
na czym polega efekt cieplarnia-
ny (inaczej zwany szklarniowym) 
– „dostajemy energię od słońca, któ-
rej nie możemy wyemitować w ko-
smos”, metodologię nowoczesne-
go pomiaru temperatury powietrza 
i przede wszystkim – rzeczywisty 
wpływ człowieka na klimat. Przez 
kilkadziesiąt lat spaliliśmy bardzo 

dużo ropy naftowej, gazu i węgla – 
obecnie produkujemy aż 40 mld ton 
rocznie dwutlenku węgla. Jego nad-
mierna emisja prowadzi do zmian 
zagrażających naszemu istnieniu: 
upałów, susz, pożarów, powodzi, 
huraganów, topnieniu lodowców 
i innych zjawisk. Na zakończenie 
miała miejsce dyskusja na tematy 
związane z ekologią (między inny-
mi o potrzebie kompostowania liści 
oraz wsparcia finansowego dla osób 
biednych na wymianę tzw. kopciu-
chów), a każdy chętny mógł nabyć 
książkę Jacka Pniewskiego „Nauka 
o Klimacie”.
 W ramach akcji Kultura dla Kli-
matu w czwartek 27 lutego w sali wi-
dowiskowej w bibliotece w CEM od-
będą się z kolei pokaz filmu doku-
mentalnego pt. „Smog Wars” oraz 
wykład o smogu. Trwający niespeł-
na godzinę „Smog Wars”  to pierw-
szy długometrażowy film dokumen-

talny poświęcony problematyce za-
nieczyszczenia powietrza w Polsce. 
Ten zaangażowany dokument daje 
impuls do redefinicji standardów 
jakości powietrza w naszym kraju. 
Smog Wars został w całości sfinan-
sowany i zrealizowany przez osoby 
prywatne. Jego główną siłą jest nie-
zależność, autentyzm i oryginalna 
narracja, która nie wskazując w bez-
pośredni sposób winnego, zachęca 
widza do samodzielnej refleksji. Po 
filmie odbędzie się wykład o smo-
gu. Co to jest smog, jak ograniczać 
niską emisję, jakie gazy mają wpływ 
na pogorszenie jakości powietrza, a 
jakie zwiększają ocieplenie klima-
tu, jak walczy się ze smogiem? Na 
te i inne pytania odpowie Jakub Ję-
drak ze Smoglabu. Początek filmu 
o godzinie 17.30, a wykład o 18.30. 
Wstęp wolny.

Grzegorz Tylec

Irańska kultura zagościła w mieście
PIASECZNO W Centrum Edukacyjno-Multimedialnym odbyło się spotkanie z kulturą Ira-

nu. Gościem w sali multimedialnej był Abdullah Abadi - poeta, piosenkarz i ostatni z 

kontynuatorów tradycji muzycznej Chorasanu

 Przed koncertem, współorgani-
zowanym we współpracy z Ambasa-
dą Islamskiej Republiki Iranu, odbyła 
się krótka prelekcja i projekcja filmu o 
dutarze - tradycyjnej lutni występują-
cej na terenie Iranu i całej Azji Środ-
kowej. Na miejscu, bezpośrednio od 
samego mistrza gry na nim, można 
się było dowiedzieć, że instrument ten 
posiada dwie struny, charakteryzuje 
się gruszkowatym kształtem pudła re-
zonansowego i długą szyjką oraz zo-
stał wpisany na listę światowego dzie-
dzictwa UNESCO.
 Koncert „Głos Chorasanu” Abdul-
laha Abadi spotkał się z dużym zainte-
resowaniem piasecznian. Była to szcze-
gólna okazja by posłuchać muzyki, któ-
ra jest charakterystyczna dla krainy hi-
storycznej w Azji Środkowej. Artysta, 
bardzo ciepło przyjęty przez miejsco-
wą widownię, podkreślił, że czuje się w 
Piasecznie jak w domu. Na zakończe-
nie, za pośrednictwem tłumaczki, była 
też możliwość zadania mu kilku pytań. 
- Tradycja Chorosanu istnieje od tysią-
ca lat i jest przekazywana z pokolenia 
na pokolenie – mówił Abdullah Abadi. 
- Gram na dutarze dla różnych zbioro-
wisk ludzi, w tym również na weselach. 
Ta muzyka nie towarzyszy jednak tań-
com weselnym – to jest po prostu śpiew 
i poezja, która może towarzyszyć in-
nym mistycznym przeżyciom. Ma rów-
nież swój cel edukacyjny.

Grzegorz Tylec

Abdullah Abadi ukazał piasecznianom tradycyjną kulturę irańską

KONSTANCIN-JEZIORNA

O ludziach i drzewach
 W niedzielę 23 lutego o godz. 19 w Hugonówce odbędzie się werni-
saż wystawy patchworku artystycznego „O ludziach i drzewach”. Ekspo-
zycja będzie czynna do 8 marca. Swoje prace zaprezentują dwie artystki: 
Bożena Wojtaszek oraz Katarzyna Małyszko. Drzewa, rośliny, ptaki i czło-
wiek to główne motywy ich prac. Artystki inspirują się również sztuką 
średniowieczną i szeroko rozumianym światem kuchni. Wstęp wolny.

TW

PIASECZNO

Kobieta z kotem
 W najbliższą sobotę o godzinie 17 w galerii biblioteki w CEM odbę-
dzie się wernisaż wystawy malarstwa Jadwigi Wolskiej. „Kobieta z ko-
tem” to opowieść o kobiecej naturze, sile i wrażliwości, opowieść o ko-
ciej duszy i tajemnicy i... być może również o tym, co je łączy. Wszyscy 
uczestnicy wernisażu będą mogli wziąć udział w losowaniu upominków 
przygotowanych przez artystkę.

Tyl.

- To człowiek wywołał globalne ocieplenie 

– przekonywał naukowiec



 Będzie ono dotyczyć re-
krutacji  do publ icznych 
przedszkol i i  oddziałów 
przedszkolnych. Przypo-
mnijmy, że od tego roku na-
bór jest wyłącznie elektro-
niczny. Zostanie przepro-
wadzony poprzez stronę
w w w . g o r a k a l w a r i a .
pr zedsz ko la .v nab or.p l . 
Rozpocznie się 24 lutego 
o godz. 8.00.
 Oprócz tego podczas 
spotkania przedszkola (nie 
tylko samorządowe) zapre-
zentują swoją ofertę.

Serdecznie zapraszamy:
• 24 lutego (poniedziałek),
• godz. 19.00,
• liceum przy ul. ks. Sajny 
16 w Górze Kalwarii (sala 
gimnastyczna).

 – Zachęcam do przyby-
cia, do zadawania pytań 
i rozmów z dyrektorami. 
To będzie świetna okazja,
 by dowiedzieć się wszystkie-

go o nowej formule rekru-
tacji i o tym, co dokładnie 
proponują maluchom po-
szczególne placówki – mówi 
Mateusz Baj, zastępca bur-
mistrza odpowiedzialny za 
oświatę. – Pierwsze spotka-
nie informacyjne, zorganizo-
wane w zeszłym roku, poka-
zało, że wśród rodziców jest 

zapotrzebowanie na tego ro-
dzaju inicjatywy – dodaje.
 Na koniec uściślijmy, że 
elektroniczna rekrutacja do-
tyczy dzieci, które obecnie 
nie uczęszczają do publicz-
nych przedszkoli i oddzia-
łów przedszkolnych w naszej 
gminie.

Urząd Miasta i Gminy

Góra Kalwaria

Góra Kalwaria

R E K L A M A

O przedszkolach 
dla rodziców

 Specjalnie dla rodziców przedszkolaków i przyszłych przedszkolaków organizujemy 
spotkanie informacyjne.
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Praca na rzecz gminy
zamiast komornika
KONSTANCIN-JEZIORNA Zadłużeni lokatorzy mieszkań komunalnych 

mogą odpracować swoje zaległości, wykonując prace porządkowe i 

pielęgnacyjne na terenie gminy

 W Konstancinie zadłużonych jest 375 gminnych lokali, a łączna kwota nie-
uregulowanych zobowiązań przekracza 4,5 mln zł. W przypadku części nie-
uczciwych lokatorów toczą się postępowania przed sądem, które mogą za-
kończyć się nawet egzekucją komorniczą. Jednak dłużnicy mogą pozbyć się 
swoich zobowiązań także w inny sposób, odpracowując świadczenia czyn-
szowe na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej. Program został wprowa-
dzony 5 lat temu i do tej pory skorzystały z niego 33 osoby, które odpraco-
wały łącznie zaległości sięgające niemal 250 tys. zł. Od tego roku obowiązu-
je nowa stawka przeliczeniowa za godzinę pracy w wysokości 15 zł. - Praca na 
rzecz gminy to ciekawa alternatywa dla osób, które znalazły się w trudnej sy-
tuacji życiowej i materialnej – mówi Edward Skarżyński, dyrektor ZGK. - Udział 
w programie nie zwalnia jednak dłużnika od terminowego regulowania swo-
ich miesięcznych rat z tytułu najmu. 

TW

 Dzięki wprowadzonemu przez gminę programowi, osoby zale-

gające z czynszem mogą odpracować go na rzecz ZGK

Targowisko murem
podzielone
PIASECZNO Od lutego ruszyła przebudowa miejskiego targowiska. Po-

łowa targu została oddzielona metalowym płotem. Na części placu od 

ul. Jana Pawła II wciąż odbywa się handel

 Przebudowa targowiska była planowana od dawna. Wyłoniona w przetar-
gu fi rma Sorted z Chylic rozpoczęła prace na początku lutego (wcześniej zo-
stała wyburzona hala mięsna). Roboty zostały podzielone na dwa etapy, aby 
zachować ciągłość handlu. Pierwszy etap ma zostać zakończony do 30 kwiet-
nia tak, aby na modernizowaną teraz część placu od maja przeniósł się targ. 
Druga część inwestycji ma zostać zrobiona do 31 października. 
 Prace obejmą wymianę nawierzchni placu po wcześniejszym przebudo-
waniu podziemnych instalacji i wykonaniu kanalizacji. Nowa przestrzeń ma 
mieć czysty i funkcjonalny układ. Po wschodniej stronie ul. Żytniej przewi-
dziane jest miejsce pod teren rekreacyjny w postaci zielonego skweru. Targo-
wisko ma zostać oświetlone. Znajdą się na nim 254 miejsca dla handlowców 
i 95 miejsc parkingowych dla klientów, w tym 6 dla niepełnosprawnych (oraz 
32 dla rowerzystów). W miejscach rekreacyjnych zostaną posadzone nowe 
drzewa, pojawią się chodniki, ścieżki rowerowe, ławki i śmietniki. Gmina chce, 
aby na zrewitalizowanym terenie odbywały się także wydarzenia okoliczno-
ściowe: imprezy masowe, festyny oraz wystawy. Dlatego w przyszłości część 
placu zostanie prawdopodobnie zadaszona. 

TW

Nie powinno się autocenzurować
PIASECZNO W bibliotece CEM-u odbyło się spotkanie autorskie z Maxem Czornyjem, któ-

ry jest jednocześnie adwokatem i pisarzem. Jest on znany z  thrillerów o komisarzu 

Eryku Deryle

 Na spotkaniu, które poprowadził 
Krzysztof Dynowski, Max Czor-
nyj zdradził, między innymi, tajni-
ki powstawania swoich książek. Za-
nim jednak stał się popularny, pi-
sał jako adwokat... pisma proceso-
we. - Czasem potrafiły one wcią-
gnąć jak niejeden kryminał – wspo-
minał pisarz. - W pismach proceso-
wych można znaleźć naprawdę fan-
tastyczne historie i to z doskonałą 
narracją – przekonywał.
 Styl powieści Maxa Czorny-
ja opiera się na operowaniu fakta-
mi, które cały czas mają przykuwać 
uwagę czytelnika. Praktycznie nie 
ma w nich zbędnych opisów czy wy-
darzeń nie wnoszących nic do fabu-
ły. - Jeżeli widzę, że coś jest zbędne 
w książce, to to po prostu usuwam 
– przyznał autor. - Często powstają 
w związku z tym dysputy z redakcją, 
np. czy nie powinno się wydłużyć ja-
kiegoś rozdziału. Dla mnie musi to 
być jednak treść zwięzła i niosąca z 
każdym zdaniem emocje.
 W swoich powieściach Max 
Czornyj zastanawia się (zwłasz-
cza w, opartej na faktach, książ-
ce „Rzeźnik”) nad istotą zła. Sły-
nie również z niezwykle szczegóło-
wych i sugestywnych opisów zda-
rzeń makabrycznych. Jak się oka-
zuje, jest to zabieg w pełni zamie-

rzony, ale bynajmniej nie stosowa-
ny po to, by epatować okrucień-
stwem. - Nigdy nie uważam, że po-
winno się autocenzurować – stwier-
dził pisarz. - Kiedy widzę jakąś sce-
nę, to zawsze staram się ją opisać i 
oddać w ten sposób uczucia mi to-
warzyszące. Nie usuwam żadnej ma-
kabreski, bo byłoby to oszukiwanie 
samego siebie.
 Każdy z uczestników spotkania 
miał również szansę zadania go-

ściowi swojego pytania. Można było 
też zakupić książki Maxa Czornyja, 
do którego na zakończenie ustawi-
ła się zresztą spora kolejka chętnych 
do uzyskania autografu czy wspól-
nego zdjęcia. Na szczególne uznanie 
zasługiwała obecność w Piasecznie 
mamy i córki, które specjalnie przy-
jechały na spotkanie ze swoim ido-
lem prosto ze... Słupska.

Grzegorz Tylec

Max Czornyj, popularny autor thrillerów, spotkał się 

w Piasecznie z czytelnikami

Ćwiczenia ze strażackimi aniołami
POWIAT Strażacka Drużyna Pożarnicza Anioły Floriana skupiająca osoby niepełnospraw-

ne intelektualnie powstała z jednej strony po to, by zapewnić jej członkom zajęcie, ale 

pełni również istotną rolę terapeutyczną oraz edukacyjną

 Od zeszłego roku Anioły Flo-
riana działają jako stowarzyszenie, 
a jego członkami-założycielami są 
rodzice niepełnosprawnych chłop-
ców. Odbywają oni cykliczne spo-
tkania - głównie na terenie jedno-
stek Ochotniczej Straży Pożarnej w 
powiecie piaseczyńskim. Jej człon-
kowie przyjeżdżają na zbiórki, gdzie 
mają miejsce krótkie wykłady na te-
mat niepełnosprawności. - Opisu-
jemy, mniej więcej, z czym ratowni-
cy mogą się zetknąć – wyjaśnia To-
masz Staniszewski, sekretarz dru-
żyny Anioły Floriana. - Mam tu na 
myśli te wszystkie zachowania, które 
osoby niepełnosprawne mogą poka-
zać lub zrobić w trakcie takich dzia-
łań. Służy to temu, by ratownicy nie 
byli zaskoczeni np. powrotem do po-
żaru ratowanej osoby czy ucieczki z 
miejsca zdarzenia. 
 Omawiane są także różne stop-
nie niepełnosprawności (np. jak postę-
pować z osobami na wózkach). Przy 
głębszych formach upośledzeń poja-
wiają się bowiem dla ratowników do-
datkowe problemy. Oprócz kwestii 
ograniczonej mobilności mogą wystę-
pować również kwestie braku współ-
pracy z osobami niepełnosprawnymi. 
- Gdy jadą one swoim busami, czują się 
w nich bezpiecznie i mogą nie chcieć, 
nawet przy wypadku, opuścić z wła-
snej woli tego miejsca – tłumaczy To-
masz Staniszewski. - Wówczas ratow-
nik musi działać zdecydowanie, nie-
kiedy użyć siły, bo jego zadaniem jest 
przede wszystkim ratunek. Mówimy o 
tym, by byli do tego przygotowani.
 W trakcie ostatnich zajęć w OSP 
Piaseczno, oprócz prelekcji, odby-
ły się również ćwiczenia ze sposobów 
wynoszenia osób niepełnosprawnych 
z miejsc zagrożeń oraz pozorowana 

ewakuacja. Strażacy dostali do wyko-
nania określone zadania z pozoranta-
mi. - Jeden chłopiec, miał przykładowo, 
przebitą drutem nogę, inny przygnie-
cioną klatkę piersiową i trudności z od-
dychaniem. Miały też miejsce inne zda-
rzenia, które symulowaliśmy w ramach 
ewentualnego pożaru czy wypadku 
– mówi Tomasz Staniszewski. - O ile dla 
niepełnosprawnych pozorantów była to 
świetna zabawa, to dla strażaków było 
to na pewno cenne doświadczenie.
 W chwili obecnej w drużynie, któ-
ra cały czas się powiększa, jest już 16 

członków. Są to osoby z różnym stop-
niem niepełnosprawności i zachowują 
się różnie. W tej chwili Strażacka Dru-
żyna Pożarnicza Anioły Floriana naj-
bardziej potrzebuje... sprzętu. - Ape-
lujemy o pomoc do strażaków i osób 
fizycznych – zachęca Tomasz Stani-
szewski. - Chłopcy chcieliby mieć swój 
sprzęt i o niego dbać.  Jeżeli ktoś mógł-
by nam udostępnić czy ufundować np. 
hełmy czy elementy umundurowania 
strażackiego bądź też zwykłą prądow-
nicę, bylibyśmy bardzo wdzięczni.

Grzegorz Tylec

KONSTANCIN-JEZIORNA

Ziemiańskie tradycje weselne
 W sobotę 22 lutego o godz. 17 w Hugonówce odbędzie się spotkanie 
z cyklu Wirtualne Muzeum Konstancina, podczas którego będzie można 
poznać „Ziemiańskie tradycje weselne na starych fotografi ach”. Niegdyś 
śluby w rodzinach Skórzewskich, Potulickich czy Druckich-Lubeckich 
odnotowywane były, jako wielkie wydarzenia, w prasie codziennej. Jak 
wyglądały, jakie towarzyszyły im rytuały, gdzie zamawiały suknie panny 
młode, kto i gdzie robił weselne zdjęcia – o tym wszystkim dowiemy się 
z wykładu Daniela Kamińskiego, badacza, autora tekstów i kolekcjonera 
starej fotografi i. Wstęp wolny.

TW

GÓRA KALWARIA

Malarstwo Renaty Janiszewskiej
 W niedzielę 23 lutego w fi lii GOK Lesznowola w Mysiadle (ul. Topolo-
wa 2) odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa Renaty Janiszewskiej. 
Początek o godzinie 18.

Tyl.

Remont targowiska ma potrwać do końca października
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Zarekwirowano podróbki
o wartości 5 mln zł
TARCZYN Na terenie prywatnej posesji funkcjonariusze Służby Celno-

Skarbowej i przysuskiej policji znaleźli pochodzącą z nielegalnego źró-

dła odzież i galanterię o gigantycznej wartości

 W dużym magazynie funkcjonariusze znaleźli blisko 4,6 tys. produktów 
oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi znanych producentów 
oraz siedem worków wypełnionych tzw. naprasowankami, które miały zo-
stać naniesione na ubrania. Na terenie posesji zatrzymano trzech mężczyzn 
w wieku od 18 do 46 lat. Jeden był właścicielem towaru, pozostali dwaj u nie-
go pracowali. Podczas przesłuchania przyznali, że podrobione ubrania i ga-
lanteria miały trafi ć do sprzedaży. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzut wpro-
wadzania do obrotu towarów z podrobionymi znakami towarowymi, za co 
może grozić nawet do 5 lat pozbawienia wolności, a podróbki trafi ły do de-
pozytu. - Podrabianie znaków towarowych to nie tylko przestępstwo. Wiele 
podrabianych towarów produkowanych jest bez nadzoru i kontroli jakości, z 
wykorzystaniem często szkodliwych i niebezpiecznych dla ludzkiego zdro-
wia materiałów - podkreśla Wojciech Pawlak, naczelnik Mazowieckiego Urzę-
du Celno-Skarbowego. Najczęściej podrabiane są artykuły odzieżowe, obu-
wie, kosmetyki, zabawki oraz produkty lecznicze.

TW

Zatrzymano trzech mężczyzn, którym grozi do 5 lat więzienia

Brazylijska kultura w pigułce
PIASECZNO Magda Navarrete - wokalistka, tancerka, producentka muzyczna i trenerka 

głosu - zaprosiła piaseczyńską publiczność do Domu Kultury na spotkanie z brazylij-

ską muzyką i sztuką

 Program „Cafe Brasil. Brazylij-
skie rytmy i flamenco - Magda Na-
varrete” zakładał pokazanie nowej, 
ciekawej odsłony muzyki latynoskiej 
w teatralnej scenerii i atmosferze. Ar-
tystce w najnowszym spektaklu towa-
rzyszyli niezwykli muzycy, z którymi 
osiem lat temu nagrała swój pierwszy 
krążek „Chilli” oraz grający na uro-
czej, małej gitarce (zwanej Cavaqu-
inho) Leo Vilhena z Brazylii. Oprócz 
niego na piaseczyńskiej scenie wystą-
pili również Mikołaj Wielecki (instru-
menty perkusyjne), Andrzej Lewoc-
ki (gitara), Maciej Szczyciński (bas) i 
Kamil Kucharczyk (piano). 
 Szeroki skład zagwarantował 
tego wieczoru różne odcienie mu-
zyki latynoskiej – od rytmów rado-
snych i pełnych energii, aż po bar-
dziej refleksyjne pieśni o miłości i tę-
sknocie. W trakcie koncertu Mag-

da Navarette prowadziła też dialog z 
widownią. Pytała, między innymi, o 
to czy ktoś wie iloma łyżeczkami cu-
kru Brazylijczycy słodzą kawę. Oka-
zuje się, że zwykle siedmioma bądź 

ośmioma. Wokalistka zaprosiła też 
wszystkich obecnych do wspólnego 
śpiewania po portugalsku oraz tań-
czenia samby.

Grzegorz Tylec

GÓRA KALWARIA

350. urodziny miasta
 W środę 26 lutego odbędą się uroczyste obchody 350. rocznicy 
nadania praw miejskich Górze Kalwarii (wówczas wsi Góra). O godz. 17 
przy ratuszu zostanie odsłonięta pamiątkowa tablica, poświęcona zało-
życielowi i fundatorowi miasta, biskupowi Stefanowi Wierzbowskiemu. 
O 18 w Ośrodku Kultury odbędzie się uroczysta sesja rady miejskiej, zaś 
o godz. 19.30 spod hali sportowej przy ul. por. Białka wyruszy II bieg Ste-
fana na dystansie 5 km. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają koszul-
ki i pamiątkowe medale.

TWKONSTANCIN-JEZIORNA

Oddaj krew potrzebującym
 W najbliższą niedzielę 23 lutego w domu parafi alnym przy kościele 
Świętej Bożej Rodzicielki Maryi w Klarysewie odbędzie się akcja honoro-
wego oddawania krwi. Jest to już 24. akcja organizowana przez parafi ę 
w Klarysewie. Pierwsza edycja honorowego oddawania krwi odbyła się 
26 marca 2006 r. podczas rekolekcji wielkopostnych głoszonych przez o. 
płk. Zenona Surmę, krajowego duszpasterza honorowych dawców krwi. 
Krew będzie można oddać w godzinach 9.30-13.30. 

TW

KONSTANCIN-JEZIORNA

Zbiórka żywności 

dla kombatantów
 18 i 19 marca w urzędzie miasta, 
z okazji zbliżających się świąt, odbę-
dzie się zbiórka żywności i środków 
higieny dla kombatantów i ich ro-
dzin mieszkających na Litwie. Wię-
cej informacji można znaleźć na 
stronie internetowej urzędu.

TW

Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ

tel. 22 756 79 39

R E K L A M A

R E K L A M A
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Korona i Orzeł powalczą o awans
PIŁKA NOŻNA, A KLASA Piłkarze trzeciej grupy warszawskiej A klasy wznowią rozgrywki 21 

i 22 marca. Oto jak wygląda sytuacja drużyn z powiatu piaseczyńskiego przed rozpo-

częciem rundy wiosennej

KORONA GÓRA KALWARIA (2. miej-
sce, 31 punktów) – Po kilku latach 
kryzysu i spadku do B klasy, klub z 
Góry Kalwarii konsekwentnie pnie 
się w kierunku ligi okręgowej. Spo-
re wrażenie mogła robić postawa 
drużyny w meczach wyjazdowych 
(komplet zwycięstw), a szczególnie 
cenne było zwycięstwo odniesione w 
ostatniej kolejce – z Orłem Baniocha 
(0:1), bezpośrednim rywalem w wal-
ce o awans. Jeżeli uda się utrzymać 
formę z jesieni, to jest to cel jak naj-
bardziej realny.

ORZEŁ BANIOCHA (3. miejsce, 28 
punktów) – Podopieczni Bartosza 
Kobzy są w tabeli tuż za Koroną i z 
pewnością będą naciskać lokalnych 
rywali. W upragnionym awansie ma 
pomóc, sprowadzony w przerwie 
zimowej, Patryk Kościanek. Orzeł 
przegrał jednak u siebie dwa waż-
ne mecze – zarówno z Koroną, jak i 
z ekipą Naprzód Stare Babice (2:3), 
co sprawia, że najprawdopodobniej 
będzie musiał poszukać punktów w 
wyjazdowych rewanżach.

MKS II PIASECZNO (5. miejsce, 19 
punktów) – W grze rezerw biało-nie-
bieskich widoczna jest wyraźna dys-
proporcja w postawie w meczach u 
siebie (cztery zwycięstwa) i na wy-
jeździe (cztery porażki). W klubie 
nie ma jednak „napinki” na awans, 
grają głównie młodzi piłkarze uczą-
cy się jeszcze piłki seniorskiej i obec-
ne miejsce w tabeli z pewnością nie 
jest dla nikogo w klubie powodem 
do zmartwień.

WALKA KOSÓW (7. miejsce, 15 
punktów) – Po dobrym początku se-
zonu Walka zaczęła grać w kratkę, 
prezentując bardzo nierówną dyspo-
zycję. Niektóre ze spotkań potrafi-
ła zdecydowanie wygrać (jak np. 7:1 

z FC Lesznowola), ale i oddać nie-
malże bez walki (jak 0:6 z Orłem 
Baniocha). Nieprzewidywalna for-
ma Walki starcza, póki co, na miej-
sce w środku tabeli.

FC LESZNOWOLA (8. miejsce, 14 
punktów) – Ósme miejsce w tabeli z 
pewnością nie jest szczytem marze-
niem dla klubu z Lesznowoli. Przez 
większą część rundy drużyna mia-
ła problem z pokazaniem swojego 
piłkarskiego potencjału. Kilka nie-
potrzebnych wpadek jesienią powo-
duje, że klub grający swoje mecze w 
Nowej Woli wciąż nie może być pew-
ny utrzymania.

JEDNOŚĆ ŻABIENIEC (9. miejsce, 13 
punktów) – To nie była dla Żabień-
ca runda marzeń. Jedność zmieniła 
swój styl gry – z bardziej zachowaw-
czego w ostatnich latach na bardziej 
otwarty i ofensywny. I choć mecze 
są przez to ciekawsze dla kibiców, 
to nie zawsze przekładało się to nie-
stety na korzystne wyniki. Jeśli jed-
nak drużyna popracuje nad skutecz-
nością, to nie powinna mieć proble-
mów ze spokojnym utrzymaniem się 
w A klasie.

KS NADSTAL KRZAKI CZAPLIN-

KOWSKIE (11. miejsce, 8 punktów) – 
Zmiany kadrowe w klubie nie przy-
niosły, póki co, wiele dobrego. W po-
przednim sezonie Nadstal był w gór-
nej części tabeli, w tym – walczy o 
pozostanie w lidze. Dopiero zwycię-
stwa w końcówce rundy (z Siekier-
kami i Piasecznem) sprawiły, że na-
stroje w drużynie nieco się poprawi-
ły – udało się spędzić zimę tuż nad 
strefą spadkową.

UKS TARCZYN (12. miejsce, 7 punk-
tów) – Tarczyn, jako beniaminek, nie 
miał łatwego startu i zanotował sie-
dem kolejnych porażek. Przełomo-
we zwycięstwo z Jednością Żabie-
niec (1:0) przywróciło jednak wiarę 
w zespole i Tarczyn, nawet jeśli póź-
niej przegrywał, to potrafił sprawić 
rywalom sporo problemów. Stra-
ta do pozostałych zespołów walczą-
cych o utrzymanie nie jest duża, to-
też nie jest wykluczone, że Tarczyn 
zdoła jeszcze skutecznie powalczyć, 
by w niej pozostać.

Grzegorz Tylec

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy po rundzie jesiennej
1.  Naprzód Stare Babice   12 34 11 1 0 46-10
2.  Korona Góra Kalwaria   12 31 10 1 1 49-16

3.  Orzeł Baniocha    12 28 9 1 2 32-9

4.  Anprel Nowa Wieś    12 20 6 2 4 27-30
5.  MKS II Piaseczno    12 19 6 1 5 28-12

6.  Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki  12 16 4 4 4 27-26
7.  Walka Kosów    12 15 5 0 7 33-33

8.  FC Lesznowola    12 14 4 2 6 17-31

9.  Jedność Żabieniec   12 13 4 1 7 18-33

10.  UKS Siekierki (Warszawa)   12 12 4 0 8 21-29
11.  Nadstal Krzaki Czaplinkowskie  12 9 3 0 9 19-41

12.  UKS Tarczyn    12 7 2 1 9 12-35

13.  Świt Warszawa    12 7 1 4 7 18-42

Zagrają pingpongiści
TENIS STOŁOWY W najbliższą sobotę 22 lutego w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji  w Piasecznie odbę-

dzie się szósty turniej XXII edycji Grand Prix Piaseczna w tenisie stołowym. W zawodach może wziąć udział 

każdy chętny
 Tym razem gościem specjal-
nym, współfinansowanych ze 
środków gminy Piaseczno za-
wodów, będzie Klaudia Kusiń-
ska - wielokrotna medalistka Mi-
strzostw Europy kategorii mło-
dzieżowych. Kusińska w tym sezo-
nie reprezentuje barwy Malarener-
gii Team w szwedzkiej ekstraklasie, 
jest również zwyciężczynią ogólno-
polskiego turnieju seniorek w obec-
nym sezonie. W turnieju nie zabrak-
nie również stałych elementów czy-
li losowania nagród oraz voucherów 
do restauracji Szara Eminencja oraz 
Decathlon Piaseczno. Do wygrania 
będzie także indywidualny sparing z 
Klaudią Kusińską oraz jej koszulka 
z autografem.  

 Kategorie: Dzieci, Dzieci-PRO, 
Junior, Junior-PRO, Amatorzy 
- start godz. 10 (zapisy do godz. 
9.30), kategorie: Kobiety, Open, Gry 

Podwójne - start godz. 13. (zapisy 
do godz. 12.30), losowanie nagród 
godz. 12.30.

Młodziczki Krótkiej w finale
Mistrzostw Mazowsza!

Kolejne wzmocnienia

SIATKÓWKA Po raz pierwszy w historii klubu młodzicz-

ki Krótkiej Mysiadło wywalczyły awans do fi nału 

Mistrzostw Mazowsza 

 W rozegranym w Mysiadle półfi nale gospodynie wykorzystały atut wła-
snej hali i zajęły drugie miejsce w grupie (na sześć zespołów), które gwaranto-
wało upragniony awans. Nasze zawodniczki odniosły w dwudniowym turnie-
ju trzy zwycięstwa i dwie porażki. Wobec równej liczby punktów z UKS Atena 
Warszawa, decydujący okazał się bezpośredni mecz, w którym Krótka wygra-
ła 2:0 (27:25, 25:20).
 Pochwały za niezwykłą ambicję i walkę do końca należą się każdej z za-
wodniczek: kapitan i rozgrywającej Mai Kott, drugiej rozgrywającej Sandrze 
Ganszczyk, przyjmującym Isi Bartosz, Weronice Borek, Joannie Orzechow-
ska, nieobecnej z powodu gorączki Zuzannie Waldowskiej, atakującej Hannie 
Stolarczyk, środkowym Zofi i Łagowskiej i Zofi i Wasilewskiej oraz libero Gabi 
Kulińskiej. Niestety, z powodu kontuzji nie mogły uczestniczyć w zawodach 
Agata Osmólska oraz Karolina Mosińska
 Finał Mistrzostw Mazowsza odbędzie się w dniach fi nał jest 29 lutego - 1 
marca. - Trzy zespoły z fi nałów mistrzostw Mazowsza zakwalifi kują się do dal-
szej gry, czyli ćwierćfi nałów Mistrzostw Polski – mówi Bogumiła Kott, trener-
ka Krótkiej Mysiadło. - Byłoby ogromnym sukcesem gdyby ta sztuka udała się 
naszej drużynie.

Grzegorz Tylec

Młodziczki Krótkiej Mysiadło

PIŁKA NOŻNA, IV LIGA Po pozyskaniu Michała Suchanka, ko-

lejnymi zawodnikami MKS Piaseczno w przerwie zi-

mowej zostali Maksymilian Vogtman i Bartłomiej Gro-

mek. Obaj mają pomóc biało-niebieskim w awansie 

do trzeciej ligi

 23-letni napastnik Maksymilian Vogtman, który przeniósł się do Piaseczna 
na zasadzie półrocznego wypożyczenia z Warki, swoją przygodę z piłką roz-
począł w warszawskim Drukarzu. Następnie występował w Bugu Wyszków, 
Hutniku Warszawa, Sparcie Jazgarzew i Ursusie, w którym rozegrał 19 spo-
tkań na poziomie trzeciej ligi. Do Warki, w ramach wymiany między klubami, 
na rundę wiosenną trafi ł z kolei Aleksander Wiśniewski.
 Nowym piłkarzem biało-niebieskich został również 23-letni lewy obrońca/
pomocnik Bartłomiej Gromek, były reprezentant Polski U-18, który występował 
ostatnio w trzecioligowym Ruchu Wysokie Mazowieckie. Warto podkreślić, że w 
przeszłości grał on w kadrze razem z takimi zawodnikami jak Jan Bednarek (obec-
nie Southampton FC), Mateusz Wieteska (Legia Warszawa), Bartosz Kapustka (Le-
icester City FC) czy Adam Buksa (New England Revolution).

Tyl.

Tyl.
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Co jesteśmy gotowi poświęcić 
dla zrobienia kariery?
Obecnie na rynku pracy spotykają się pracownicy reprezentujący aż cztery pokolenia. 

Okazuje się, że każde z nich ma inne oczekiwania i aspiracje 

 Zależności między poszczegól-
nymi pokoleniami pracowników, ich 
wpływ na firmę, ale także  mocne i 
słabe strony przeanalizował por-
tal pracuj.pl, podsumowując wyniki 
swoich obserwacji w specjalnym ra-
porcie. Pracownicy zostali podzie-
leni na cztery grupy. Najmłodsi to 
wchodząca na rynek pracy genera-
cja Z (18-24 lata), kolejna grupa  - Y 
(25-39 lat) to wciąż ludzie młodzi, z 
reguły dobrze wykształceni, którzy 
mają już jednak pewne doświadcze-
nie. Generacja X (40-55 lat) to po-
kolenie które zaczynało wkraczać na 
rynek pracy po transformacji ustro-
jowej, z kolei baby boomers (55 lat 
i więcej), to pracownicy najbardziej 
doświadczeni. Każda z tych grup 
ma inne ambicje zawodowe, jednak 
wszystkie szukają pracodawcy, który 
spełni ich potrzeby i zapewni im od-
powiednie zarobki. 

Różne oczekiwania

 Każda z wymienionych wy-
żej grup pracowników ma nieco 
inne oczekiwania i priorytety. Dla 
wszystkich najbardziej istotne jest 
atrakcyjne wynagrodzenie, potem 
jednak pojawiają się różnice. I tak 
baby boomers bardzo cenią sobie 
dobrą atmosferę w pracy, generacja 
Z chce czuć się doceniona, Y przy-
kłada najwyższą wagę do podwyżek, 
zaś X wysoko ceni sobie bezpieczeń-
stwo i stabilność zatrudnienia. 
 Z przeprowadzonych badań 
wynika, że im pracownik jest star-
szy, tym istotniejsze stają się dla 
niego stabilność i bezpieczeń-
stwo. Z kolei regularne podwyż-
ki są najistotniejsze dla zatrud-
nionych w średnim wieku (25-55 
lat), którzy zakładają rodziny, 
mają dzieci i co za tym idzie 
większe potrzeby oraz wydatki. 
Możliwość awansu jest najbar-
dziej istotna dla najmłodszych 
pracowników – w wieku od 18 do 
39 lat. To oni też najbardziej łak-
ną pochwał i chcą być doceniani 
przez pracodawcę. 

Kto lubi swojego szefa?

 Autorzy raportu sprawdzi-
li także, czy pracownikom zale-
ży na dobrych relacjach z przeło-
żonym. Okazuje się, że ten aspekt 
jest ważny zwłaszcza dla baby bo-
omersów, którzy cenią spokój i do-
bre relacje w pracy. Na przeciwle-
głym biegunie znajduje się genera-
cja Z, a więc ludzie rozwijający za-
wodowe skrzydła. Można to tłu-

maczyć tym, że są oni pewni wła-
snych umiejętności oraz nie boją 
się zmian. Dla wszystkich grup 
ważna jest bliskość pracy, ewentu-
alnie wygodny do niej dojazd. Naj-
bardziej podkreślali to najstarsi i 
najmłodsi pracownicy. 
 Za najlepszą formę docenie-
nia pracownicy ze wszystkich grup 
wiekowych uznają podwyżkę (90 
proc. badanych). W drugiej kolej-
ności wskazują na premie, zaś w 
trzeciej – awans na wyższe stano-
wisko. - Atrakcyjne zarobki to atut, 
którym pracodawca może przycią-
gnąć przedstawicieli wszystkich 
pokoleń – podkreśla Konstancja 
Zyzik z grupy Pracuj. - Jednak pra-
codawcy powinni zwracać także 
uwagę na inne aspekty, ważne dla 
poszczególnych pokoleń pracowni-
ków – dodaje.

Kariera ważna rzecz

 Badania pokazują, że młodzi 
pracownicy są w stanie więcej po-
święcić dla kariery i przykładają 
większą wagę do awansów. Są ela-
styczni, nie jest dla nich problemem 
zmiana stanowiska czy specjali-
zacji. Starsi, aby otrzymać awans 
lub podwyżkę, są bardziej skłonni 
do zmiany pracodawcy. Dokładnie 
połowa badanych (50 proc.) twier-

dzi że kariera jest dla nich waż-
na i są gotowi się dla niej poświę-
cić, jednak w miarę rozsądku i przy 
poszanowaniu czasu prywatnego. 
Oporów takich nie ma 14 proc. pra-
cowników, którzy dla awansu zro-
bią wszystko, włącznie z poświę-
ceniem życia prywatnego. Dla 36 
proc. pracowników praca to jedy-
nie środek do realizacji pozazawo-
dowych pasji i zapewnienia sobie i 
rodzinie warunków bytowych. Na 
zrobienie kariery najbardziej zo-
rientowani są ludzie młodzi. - Każ-
dy z etapów życia zawodowego ma 
swoją dynamikę – uważa Łukasz 
Marciniak z grupy Pracuj. - Warto 
jednak pamiętać, że kariery mogą 
układać się na różne sposoby.

TW

R E K L A M A

Większość badanych jest zdania, że w najbliższych latach staż pracy w jednym miejscu będzie się skracać

Dokładnie połowa badanych 

(50 proc.) twierdzi że kariera 

jest dla nich ważna i są goto-

wi się dla niej poświęcić
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GÓRA KALWARIA

Koncert solistów operowych
 W sobotę 22 lutego w Ośrodku Kultury przy ul. por. Jana Białka 9 od-
będzie się koncert solistów operowych. Wystąpią Izabela Kopeć oraz 
Francesco Malapena, a akompaniować im będzie Ewa Pelwecka. Reper-
tuar będzie składał się z utworów operowych oraz kompozycji o zabar-
wieniu bardziej popowym (m.in. znanych przebojów w autorskich aran-
żacjach). Dochód z koncertu (widzowie będą mogli wrzucać pieniądze 
do puszek oraz nabyć płyty z muzyką operową) zostanie przekazany nie-
dowidzącej  Agnieszce Gmitruk. Początek o godz. 18.

TW
PIASECZNO

Polska Wersja rapu
 Już dziś w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym (ul. Jana Pawła II 
55) w Piasecznie wystąpi Polska Wersja/Jano, Hinol, DJ Lem. Polska Wer-
sja to duet stworzony przez Hinola oraz Jano. Muzycznie obaj wzajem-
nie się uzupełniają, sprawiając, że każdy ich numer jest niepowtarzal-
nym połączeniem starych czasów polskiego rapu z nowym brzmieniem 
popularnym na polskiej scenie. Duet PW jest jedyny w swoim rodzaju – 
na scenie próżno szukać drugiej tak wpływowej i popularnej ekipy, któ-
ra dociera zarówno do starszych jak i młodszych słuchaczy. Kolejnym, 
po albumie Hinola wydawnictwem spod szyldu PW ma być druga solo-
wa płyta Jano, która ma ukazać się w 2019 roku. Dodatkowo trwają pra-
ce nad reedycją pierwszej płyty raperów – „Powrót do przeszłości”. Ter-
min wydania trzeciej płyty Polskiej Wersji na razie pozostaje nieznany, 
jednak w przyszłym roku światło dzienne ujrzeć mają nowe single PW. 
Bilety w cenie 30 złotych w dniu koncertu. Początek o godzinie 19.

Tyl.

PIASECZNO

KONSTANCIN-JEZIORNA

Dyskusja o fi lmie

Dobry wieczór 

z Pakosińską

Zagra Apostolis

 W sobotę 22 lutego w Klubie 
Kultury w Zalesiu Górnym (ul. Białej 
Brzozy 3) odbędzie się spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Filmowego. 
Tym razem omawiany będzie ob-
raz „Tańcząc w ciemnościach” (2000) 
w reżyserii Larsa von Triera. Selma 
(Björk) to samotnie wychowują-
ca syna emigrantka z Czech. Ukry-
wa przed światem to, że powoli tra-
ci wzrok. To samo grozi jej synowi, 
dlatego kobieta ciężko pracuje, by 
zaoszczędzić na operacje chłopca. 
W ciężkich chwilach ucieka w wy-
obraźni w świat musicali. Niezwykle 
poruszający musical z wyjątkową 
muzyką Björk. Film otrzymał dwie 
Złote Palmy i Europejską Nagrodę 
Filmową za najlepszy fi lm. Początek 
o godzinie 18. Wstęp wolny.

Tyl.

 Kobiecość, wdzięk i seksapil. 
Niesamowity uśmiech, który urze-
ka każdego. To znaki rozpoznaw-
cze Katarzyny Pakosińskiej. Podczas 
spektaklu, który odbędzie się w nie-
dzielę 23 lutego o godz. 17 w Hugo-
nówce aktorka odkryje wiele tajem-
nic – również tych z własnego życiory-
su oraz zasypie widownię anegdota-
mi. W czasie spotkania będzie można 
się dowiedzieć na przykład jak utrzy-
mać szczęśliwy związek, jak zawalczyć 
o swoje szczęście albo jaką przyszłość 
wywróżył aktorce słynny pedagog, 
profesor Aleksander Bardini i co na to 
Sophia Loren. Podczas przedstawie-
nia będzie można usłyszeć specjalnie 
wybrane utwory Grupy MoCarta w 
oryginalnych aranżacjach, z multime-
dialnym udziałem kwartetu smycz-
kowego. Bilety w cenie 60 zł. Świet-
na zabawa gwarantowana.

TW

 We wtorek 25 lutego w Domu 
Kultury w Piasecznie odbędzie się 
koncert „Apostolis Anthimos Mi-
niatures”. To najnowszy projekt – 
znanego z zespołu SBB - artysty, 
multiinstrumentalisty, w którym 
odkrywa swoje autorskie kompo-
zycje. Towarzyszą mu Piotr Matusik 
(instrumenty klawiszowe), Robert 
Szewczuga (gitara basowa) i Olaf 
Węgier (saksofon). Początek o go-
dzinie 20. Bilety w cenie 20 złotych.

Tyl.

Akt VIII gra SMSy
 W środę 26 lutego w Domu Kultury w Piasecznie wystąpi teatr impro-
wizacji Akt VIII. - W nowym roku idziemy z duchem czasu! - zapowiada-
ją aktorzy. - Nasze występy staną się jeszcze bardziej interaktywne dzię-
ki nowym metodom otrzymywania od Was tematów naszych scenek. 
Komentarze pod zdjęciami, SMSy, Boomerangi z Instagrama i analogo-
we karteczki pomogą Wam utrzymać z nami jeszcze lepszy, interaktyw-
ny kontakt. Więcej szczegółów - wkrótce!
 Najpiękniejsze w teatrze improwizacji jest to, że to widz decyduje, co zo-
baczy na scenie. Do dyspozycji aktorów jest szereg gier improwizacyjnych, 
dzięki którym można wprowadzić pomysły widzów w życie. Aktorzy pyta-
ją widzów o „sugestie”: miejsce akcji, problemy do rozwiązania, tematy roz-
mów, gatunki fi lmowe i inne. Spektakl, który powstaje podczas takiego wy-
stępu jest tak unikalny, jak unikalna jest publiczność, zatem nigdy nie ma 
dwóch takich samych spektakli. Początek o godzinie 19.30. Wstęp wolny.

Tyl.

Brydż dla seniorów
PIASECZNO We współpracy z Polskim Związkiem Brydża

Sportowego gmina uruchamia nieodpłatne zajęcia 

„Brydż60Plus”

 Od marca Gminny Ośrodek Sportu będzie prowadzić nieodpłatne zajęcia 
brydża sportowego dla seniorów i nie tylko. Na początku powstaną dwie gru-
py: dla zaawansowanych oraz początkujących, którzy nie mieli wcześniej do 
czynienia z tą grą. - Chcemy, aby nasi mieszkańcy, w tym seniorzy, się integro-
wali i mogli w interesujący sposób spędzić czas – mówi wiceburmistrz  Hanna 
Kułakowska-Michalak. - Budowanie relacji społecznych jest istotnym elemen-
tem naszej polityki senioralnej.
 Polski Związek Brydża Sportowego wesprze GOSiR, przekazując na zaję-
cia specjalistyczny sprzęt do gry, a więc karty, bidding boxy, pudełka na kar-
ty oraz fachową literaturę. - Jestem przekonany, że zajęcia brydżowe zaktywi-
zują piaseczyńskich seniorów – mówi Krzysztof Ł. Kasprzycki, koordynator ds. 
polityki senioralnej. 
 Zajęcia będzie prowadzić Jerzy Bejma - sędzia okręgowy z licencją PZB. 
Będą one odbywały się we wtorki o godz. 11 w Centrum Edukacyjno – Multi-
medialnym przy ul. Jana Pawła II 55 w Piasecznie. Zapisy pod tel. 517 01 44 80.

TW

Zajęcia brydżowe będą odbywały się w od marca w Centrum 

Edukacyjno-Multimedialnym

LESZNOWOLA

Siła Serc dla Kalinki 
 W niedzielę 1 marca w Centrum 
Edukacji i Sportu w Mysiadle odbę-
dzie się impreza charytatywna, z 
której dochód zostanie przeznaczo-
ny na leczenie małej Kalinki. Dziew-
czynka ma 4 latka i cierpi na rzadką 
chorobę, powodującą deformacje 
i zwichnięcia stawów. Przed kalec-
twem mogą uchronić ją operacje i 
intensywna rehabilitacja. Niestety, 
pierwsza operacja kosztuje aż 300 
tys. zł. Podczas imprezy w CEiS pla-
nowane są m.in. licytacje, kiermasz 
książek, występy sceniczne, porady 
dietetyka, pokazy strażackie, prze-
jażdżki samochodami terenowymi. 
Fanty na licytację, którą poprowa-
dzi znany dziennikarz Przemysław 
Szafrański, przyjmowane są do 25 
lutego w Centrum Sportu. 

TW



DAM PRACĘ

Samodzielnego mechanika od zaraz, wysokie 
wynagrodzenie, Gołków, tel. 791 143 517

Do ustawiania geometrii kół, Gołków, tel. 791 143 517

Zatrudnię placowego/pomoc do magazynu, Wilcza 
Góra, tel. 532 375 837 lub zaopatrzenie@sorted.pl

Pracownik do przeprowadzek, tel. 602 226 147

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

Prowadzącą zabawy edukacyjne z dziećmi, 
tel. 607 651 623

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

Zatrudnię kucharza-kucharkę do firmy kateringowej 
praca pon.-piąt. 6.00-14.00. Piaseczno tel. 602 297 380

Do kwiaciarni w Konstancinie, chętnie z doświadcze-
niem w branży, tel. 606 105 922

Zakładu kamieniarski w Łosiu zatrudni młodego 
mężczyznę, możliwość przyuczenia, tel. 504 175 598

Hydraulika i pomocnika, tel. 693 785 277

Pomoc do kuchni 3/4 etatu, szkoła, z doświadczeniem, 
tel. 787 315 656

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

Pomoc kuchenną do Przedszkola w Piasecznie, 
tel. 602 686 951

Do produkcji i montażu okien aluminiowych, tel. 602 322 750

Pomocnika lakiernika samochodowego i osobę do przy-
uczenia zawodu, tel. 607 348 271

Obsługa baru, Konstancin, tel. 663 06 56 76

Sprzątaczkę do hotelu, tel. 663 193 191

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

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

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

Poszukujemy do sprzątania szkoły poniedziałek - piątek, 
godz. 16 - 21, tel. 512 202 601

Ogrodnik - pielęgnacja zieleni, mile widziane doświadcze-
nie, prawo jazdy kat. B, tel. 511 126 841

Firma ogrodnicza zatrudni doświadczonych ogrodników, rów-
nież na stanowisko kierownicze, pełny etat, tel. 505 075 670

Zatrudnię ekspedientkę z doświadczeniem do małego 
sklepu spożywczego, Zalesie Dolne, tel. 508 288 773

Operatora prasy krawędziowej również do przyuczenia, 
tel. 602 253 180

Ekspedientkę Carrefour Express Piaseczno i Wólka 
Kozodawska, tel. 508 288 773
 
Księgowa/y w niepełnym wymiarze, Konstancin, 
tel. 601 814 071

Specjalista kadry-płace w niepełnym wymiarze,
znajomość sage, Konstancin, tel. 601 814 071

Zatrudnię do remontów. Tel. 698 831 814

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie, Piaseczno i okolice, Ukrainka, tel. 889 161 546

Sprzątanie, prasowanie, mycie okien, tel. 733 546 026

Opiekunka do starszej osoby, pomoc domowa, 
tel.889 770 856

Zaopiekuję się starszą osobą, tel. 731 129 311

Złota rączka, własny samochód, kat. ABCE, 
tel. 883 743 407

Sprzątanie, tel. 735 652 221

KUPIĘ

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

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

SPRZEDAM

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

Sprzedam drobne ziemniaki, tel. 22 726 91 47

Domek holenderski – przyczepa, tel. 606 652 098

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Pilnie sprzedam tanio Mitsubishi Colt, 1.3, 2001r., w do-
brym stanie, cena 3300 do negocjacji tel. 535 585 189

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

Opel Astra, H, diesel, tel. 502 507 445

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Kupię każde auto cale do naprawy szybka wycena mila ob-
sluga zapraszamy wiecej informacji pod nr tel. 572 696 585

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Wydzierżawię ziemię z sadem 5 ha lub sprzedam z budyn-
kami, tel. 608 303 093

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

Działki budowlane Prażmów, tel. 602 77 03 61

Działka budowlana 0,1 ha, Barcice Drwalewskie, gmina 
Chynów. Przyłącze prądu. Tel. 667 636 636

Sprzedam tanie działki w Łazach, tel. 604 624 875

Sprzedam działkę k. Piaseczna w cenie ok. 18 000, 
tel.  602 340 549

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

Działkę w Żabieńcu, zamienię na mieszkanie 3 pokojowe 
z garażem, tel. 574 664 008

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Mieszkanie, osobne wejście, tel. 696 699 512

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

Kawalerkę w Warszawie, tel. 601 20 22 10

Wynajmę pokój, Konstancin, tel. 503 690 260

Pokój z kuchnią, najchętniej parze, Nowa Iwiczna, 
tel. 601 093 642

Pokój w Gołkowie, tel. 696 542 216

Atrakcyjne pomieszczenie biurowe, 17 m kw., I piętro, 
Puławska 22, tel. 605 541 985

Kwatery, 280,00 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

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

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

Pokój, Chylice, tel. 516 228 558

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Kupię działkę do 40 tys., tel. 796 824 851

Firma obrotu nieruchomościami  (30 lat na rynku) przyjmie 
do sprzedaży mieszkania. Mogą być z nieuregulowanym 
prawem własności(spadki, decyzje  administracyjne, przy-
działy itp.), tel. 602 340 549, 604 624 875

USŁUGI

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. 
Tel. 504 008 309

Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895

Glazura, łazienki, tel. 601 304 250

Hydraulik, tel. 501 180 812

Dachy, rynny, tel. 798 836 860

Kierownik budowy, nadzory, kosztorysy, tel. 603 373 719

Fotowoltaika, tel. 607 598 574

Hydraulik, tel. 608 030 808

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

Przeprowadzki,  tel. 505 591 721

Elektryk, tel. 666 890 886

Hydraulik tel. 886 576 148

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

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

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Malowanie Mieszkań,układanie paneli. Tanio, 
tel. 600 941 290

Dachy, pokrycia, malowanie, tel. 728 890 101

Tynki maszynowe gipsowe , cementowo-wapienne, 
tel. 722 139 868

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

REMONTY MIESZKAŃ,  TEL. 728 890 101

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

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU 
TEL. 501 129 679

Wentylacyjne – montaż, tel. 881 487 063

Dach – papa termozgrzewalna, parapety zewnętrzne, 
tel. 881 487 063

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

Układanie kostki brukowej, pielęgnacja ogrodów, 
tel. 510 139 126, 792 752 405

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Kominy, wkłady kwasowe, tel. 798 836 860

Dachy, podbitki, naprawy, tel. 798 836 860

Docieplanie Budynków, tel. 795 96 96 96

Koszenie, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

Mycie i malowanie elewacji,  tel. 505 591 721

Malarskie, tel. 696 120 208

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

Hydraulik, tel. 535 872 455

Mam nowego Sprintera 316 MAX + wolny czas, 
tel. 886 471 042

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Malarskie, tel. 696 120 208

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

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

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

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

Wolne terminy, dekarskie, dachy, blachodachówka, rynny, 
obróbki blacharskie, tel. 514 258 253

Schody dąb, jesion, tel. 510 128 912

Cyklinowanie, tel. 510 128 912

Hydrauliczne, tel. 505 970 480

Elektryczne, tel. 607 838 619

Dachy - pokrycia, naprawy, rynny, tel. 502 473 605

Dachy papą termozgrzewalną, obróbki, tel. 502 473 605

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

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

Tynki gipsowe i tradycyjne kont, tel. 604 415 352 

Złota Rączka, tel. 505 265 005

Ogrody, tel. 505 265 005

Malowanie, tel. 505 265 005

Tynki gipsowe, cementowo-wapienne. Wylewki 
mixokretem. Tel. 502 788 561

Usługi stolarskie, tel. 605 683 364

Dachy krycie-naprawa, tel. 792 354 779

Układanie kostki brukowej, tel. 509 069 235

Tynki maszynowe, tel. 533 125 444

Rozbiórki domów i wiat, tel. 728 890 101

 RÓŻNE 

Oddam kamienie brukowe, tel. 607 651 623

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

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

Samotny po 60-ce pozna panią 50-60 lat, tel. 691 077 538 
wieczorem
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Od zaraz do pracy w Niemczech remonty mieszkan, 
płytki, tel. 510 769 677

AUTO KAŻDE KUPIĘ, TEL. 603 903 405

SKUP AUT, NAJWYŻSZE CENY, tel. 503 901 642

Dom piętrowy, szeregowy (152 m kw.), działka 
230m kw., z wszystkimi mediami, ul. Przesmyckiego, 
tel. 609 49 39 06

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

Dwie kanapy, beżowe, nierozkładane, cena za dwie 
150 zł, tel. 501 694 644

GLAZURA, TERAKOTA, REMONTY, tel. 600 604 547

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

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

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

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

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

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

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

Wszelkie naprawy u klienta, tel. 697 435 901

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

Oddam tapczan tel. 501 183 855

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Zatrudnię kierowce w transporcie międzynarodowym, 
C+E, możliwość pracy od pn do pt. tel. 501 19 66 83

Hurtownia piwa bajka w Gołkowie, Aleja Lipowa 65, 
zatrudni kierowców z kat. B, dorota@bajwid.pl

Krawcowe, szwaczki, Ursynów, tel. 603 675 411

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

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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AKTUALNOŚCI

Z korzyścią dla nas i świata, 
w którym żyjemy
GÓRA KALWARIA W Gminnej Bibliotece Publicznej w Górze Kalwarii go-

ściła Julia Wizowska, autorka książki „Nie śmieci” oraz bloga „Na nowo 

śmieci”. Spotkanie poświęcone było głównie kwestiom dotyczącym 

współczesnej ekologii

 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. 
 Wcześniejsze publikacje książkowe Julii Wizowskiej dotykały spraw woj-
skowych - stacjonujących wojsk radzieckich w Polsce w czasach PRL oraz 
konfl iktu w Donbasie. Po powrocie z Ukrainy autorka  potrzebowała się jed-
nak zresetować, a w ramach odprężenia zaczęła przerabiać swoje stare pod-
koszulki i prześcieradła na pokrowce i dywaniki. Tak właśnie zaczęła się jej 
przygoda z upcyklingiem (formą przetwarzania wtórnego odpadów, w wy-
niku którego powstają produkty o wartości wyższej, traktowane jako warto-
ściowe surowce). 
 Pomysł na nową książkę „Nie śmieci” pojawił się jednak przypadkiem. W 
pewnym momencie zgłosiło się po prostu wydawnictwo, które zaproponowa-
ło autorce napisanie czegoś o ekologii. Wizje Julii Wizowskiej i wydawnictwa 
okazały się jednak na tyle różne, że ostatecznie dzieło to powstało jako całko-
wicie autorski projekt. Zanim jednak skupiono się na jego treści, zajęto się spo-
sobem wydania książki, która wydana jest na prawdziwym papierze z recyklin-
gu. - Czy wiedzieliście, że książki wyglądające jak drukowane na makulaturze 
wcale takie nie są? - pytała publiczność Julia Wizowska. 
 Okazuje się, że drukarnie specjalnie „poszarzają” nowy papier – tak aby wy-
glądał bardziej eko. I to jest właśnie dobry przykład coraz bardziej otaczające-
go nas greenwashingu, czyli tzw. eko-ściemy.  Autorka radziła by dowiadywać 
się co oznacza tak naprawdę „eko”, którymi chwali się coraz więcej fi rm (licząc 
na dobry PR), a tak naprawdę nie idzie za tym nic więcej.
 Największe zainteresowanie podczas spotkania wzbudził temat domo-
wych (a wręcz kuchennych) kompostowników. Pisarka opowiedziała uczestni-
kom jak zrobić kompost, aby pachniał morką ziemią, a z odsączającego się bio-
humusu powstał nawóz do kwiatów. Nie do końca przekonanym zdradziła z 
kolei, że ze względu na remont musiała się ze swoimi dżdżownicami przenieść 
do jednego pokoju i... trzymać taki kompost przy łóżku. Kilka osób już na spo-
tkaniu zapowiedziało, że podejmie się przerabiania odpadów bio we własnej 
kuchni. Pamiętajmy, że odpady bio są najbardziej problematyczne ze wzglę-
du na szybkie psucie się (zwłaszcza latem, przy wysokich temperaturach). 
- Dlatego tą książką chciałabym zachęcić do myślenia o odpadach przed wy-
rzuceniem do kosza. Do czego jeszcze mogą posłużyć? Czy da się marnować 
mniej? Ile środowisko zaoszczędzi na tym energii? Jak dużo wysypisk dzięki 
temu nie powstanie? - zadawała kolejne pytania autorka. - O wszystkim, czego 
pozbywamy się dziś, pomyślmy nie jako o bezwartościowych śmieciach, tylko 
surowcach: do odzysku w instalacjach albo samodzielnego przetwarzania. Z 
korzyścią dla nas i świata, w którym żyjemy. 

Grzegorz Tylec

Julia Wizowska apelowała w Górze Kalwarii, 

aby efektywnie przetwarzać odpady

Pomóż ropuchom dotrzeć do stawu
LESZNOWOLA Lesznowolska Rada Seniorów zainicjowała akcję ekologiczną, mającą chro-

nić ropuchy. Zaopiekowanie się tymi pożytecznymi płazami jest szczególnie ważne w 

okresie ich rozrodu

 Chodzi o to, aby ochronić wę-
drujące do zbiorników wodnych 
ropuchy przed rozgniatającymi 
je kołami samochodów. Zwierzę-
ta te zimują w ziemi, jednak gdy 
temperatura powietrza osiąga 10-
12 stopni C, wychodzą ze swoich 
kryjówek i rozpoczynają migra-
cję do stawów, rowów melioracyj-
nych czy sadzawek w celu prokre-
acji. Aby się do nich dostać, czę-
sto przecinają ruchliwe drogi, któ-
rych na naszym terenie nie braku-
je. Podczas tej wędrówki wiele pła-
zów ginie, tym bardziej że ropuchy 
często zatrzymują się na rozgrza-
nym asfalcie, aby skumulować cie-
pło. Można jednak temu zapobiec. 
Wystarczy rozłożyć wzdłuż jezdni 
foliowe osłonki o wysokości oko-
ło 20 cm i przekierować wędrówkę 
ropuch na boki. Na końcach osło-

nek wkopuje się w ziemię niewiel-
kie wiaderka, do których wpada-
ją ropuchy. Wówczas można łatwo 
przenieść je na drugą stronę ulicy 
lub pobliskiego zbiornika. Na te-

renie gminy koordynatorami akcji 
będą sołtysi. To właśnie od nich 
będzie można pobrać materiały 
niezbędne do zrobienia pułapek. 

TW

Ropuchy żywią się m.in. owadami i ślimakami, które nie mają 

innych naturalnych wrogów

Co to były za imieniny...
KONSTANCIN-JEZIORNA W ubiegły weekend w Hugonówce odbyły się doroczne Imieni-

ny Konstancji, organizowane na cześć hrabiny Konstancji Skórzewskiej z Potulickich, 

której Konstancin zawdzięcza swoją nazwę

 Imieniny zainaugurowało spo-
tkanie z artystami związany-
mi z Konstancinem-Jeziorną, któ-
rych obrazy zdobią autorski kalen-
darz wydany przez Konstanciński 
Dom Kultury. Wyjątkową publika-
cję można było otrzymać bezpłat-
nie, opatrzoną autografami mala-

rzy wśród których znaleźli się m.in.  
Anna Buczkowska, Aleksander 
Ryszka, Artur Wąsowski, Bartosz 
Bremer oraz Paweł Korab Kowalski.
 Klub Bajek, Baśni i Opowieści 
zorganizował rodzinne warsztaty 
artystyczne. Najmłodsi mogli usły-
szeć na nich bajki tworzone przez 
mieszkańców Konstancina i po-
stacie z Krainy Słońca. Nie zabra-
kło również prelekcji o niesamowi-
tej sile leczniczej powszechnie wy-
stępujących w naszym otoczeniu ro-
ślin. Dużym powodzeniem cieszyły 
się warsztaty, podczas których dzie-
ci miały okazję poznać tajniki pra-
cy cukiernika, przygotowując ciast-
ka i pyszne bułeczki z rodzynkami. 
Słodyczy podczas imienin było wię-

cej. Tego dnia można było spróbo-
wać także wyjątkowego, autorskie-
go ciastka o wdzięcznej nazwie kon-
stantynka, którego receptura jest ści-
śle strzeżoną tajemnicą. Konstanciń-
ski specjał będzie dostępny wyłącznie 
w kawiarni, która mieści się w Hugo-
nówce. Nowe otwarcie lokalu zapla-
nowano na 6 marca. Nie mogło za-
braknąć również kiermaszu produk-
tów ziołowych, regionalnych i ręko-
dzieła. Dużym zainteresowaniem cie-
szyły się zwłaszcza zabawne, pamiąt-
kowe zdjęcia, które można było wyko-
nać w retro fotobudce.
 Jednym z gości była tego dnia 
Agnieszka Pietruszka. Podróżnicz-

ka i pisarka próbowała odpowiedzieć 
na pytanie, co w życiu jest naprawdę 
ważne. Kobieta odwiedza różne za-
kątki świata i rozmawiając z ludźmi z 
różnorodnych kultur, stara się odkryć 
receptę na szczęśliwe życie. W Hugo-
nówce opowiedziała, m.in. o swojej 
wizycie na Zanzibarze i o wspania-
łych ludziach, których tam spotkała. 
 Imieniny Konstancji zwieńczy-
ła potańcówka z muzyką na żywo 
zespołu The Warsaw Dixielanders 
oraz pokaz tańca lindy hop w wyko-
naniu tancerzy z grupy Shim-Sham. 
Parkiet wypełnił się po brzegi, imie-
niny należy więc uznać za udane. 

TW

Dobra muzyka, tańce i mnóstwo słodkości – atrakcji podczas 

imienin hrabiny Skórzewskiej nie brakowało

Oryginalnego ciastka 

o nazwie konstantynka 

będzie można spróbować 

w kawiarni w Hugonówce 

już od 6 marca

R E K L A M A
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