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LESZNOWOLA

Zatrzymano nastolatków z narkotykami

Skradziono volvo spod remizy

Handlowali narkotykami?

Film z Julią Roberts

Nieuczciwy kurier z Mysiadła

 W środę po południu w rejonie ulicy Jaspisowej w Piasecznie poli-
cjanci zatrzymali dwóch 15-latków i 14-latka, którzy mieli przy sobie 27 
gramów marihuany oraz 11 tabletek ekstazy. Chłopcy, mieszkańcy War-
szawy, zostali przekazani rodzicom. Z posiadania narkotyków będą tłu-
maczyli się przed sądem rodzinnym.

 W nocy z soboty na niedzielę spod remizy w Kotorydzu zniknęło bia-
łe volvo xc60 z 2017 roku o wartości około 100 tys. zł. Policja poszukuje 
osób, które widziały moment kradzieży lub mają jakieś informacje doty-
czące tego zdarzenia. 

 Kryminalni zatrzymali dwóch 33-latków i 32-latka, podejrzewanych 
o handel narkotykami. W lokalach zajmowanych przez mężczyzn oraz 
ich samochodach zabezpieczono łącznie 4,5 kg amfetaminy, 1,3 kg ma-
rihuany, a także 5000 zł i 1300 euro. Dwaj mężczyźni zostali tymczasowo 
aresztowani na dwa miesiące, a wobec trzeciego zastosowano dozór po-
licyjny. Wszystkim grozi do 10 lat pozbawienia wolności.  

 Marcowe pokazy filmowe w Kon-
stancińskim Domu Kultury to już tra-
dycyjnie kino przestawiające silne ko-
biety. Ich autentyczne historie są do-
skonałym materiałem filmowym. W 
piątek 13 marca o godz. 19 w Hugo-
nówce będzie można obejrzeć wielo-
krotnie nagradzany amerykański dra-
mat w gwiazdorskiej obsadzie. W roli 
głównej Julia Roberts, która za tę kre-
ację otrzymała Oscara. Wstęp wolny.

TW

 Policjanci zatrzymali w miejscu zamieszkania 30-letniego mieszkań-
ca Mysiadła, który dopuścił się kradzieży 1600 zł – taką wartość miały 
dwie paczki, które pobrał z sortowni fi rmy kurierskiej. Mężczyzna przy-
znał się do popełnienia przestępstwa, a w jego samochodzie funkcjo-
nariusze znaleźli „twarde” dowody w postaci listów przewozowych. Tłu-
maczył, że dostarczył paczki adresatom, a za pobrane od nich pienią-
dze zrobił zakupy. Nie uchroni go to przed karą. O dalszym losie 30-latka 
zdecyduje sąd.

KONSTANCIN-JEZIORNA

Pokonaj słabości, pobiegnij dla Jasia
 Już w najbliższą niedzielę w Kawęczynku odbędzie się impreza 
charytatywna, z której dochód zostanie przekazany na leczenie Jana 
Gossa, mieszkańca Szymanowa. Zebrane pieniądze mają zostać prze-
znaczone na wydłużenie kości w nodze 14-latka. Cena zabiegu to po-
nad 150 tys. zł. Największą atrakcją niedzielnej imprezy będzie JAN-
magedon, czyli bieg terenowy na dystansie 3 km z 17 przeszkodami. 
Rozpocznie się on o godz. 10 na terenie przy OSP Kawęczynek. Po-
tem zaplanowano jeszcze m.in. wspólne ognisko, kąpiel z morsami, 
pokaz szermierki, pokazy strażackie, pokazy z udzielania pierwszej 
pomocy oraz loterię. Wpłat na operację Jasia można dokonywać po-
przez stronę www.zrzutka.pl/z/jangoss

TW

Szaleńczy pościg ulicami miasta

Odpowiedzą za kradzież paliwa

Kradną w supermarketach

Tajemnicza śmierć na budowie

 Dwa dni temu wieczorem pod budynkiem starostwa powiatowego 
policjanci zauważyli czarne bmw i siedzącego w nim mężczyznę. Gdy 
próbowali go wylegitymować, kierowca zapalił samochód i rzucił się do 
ucieczki. Udało się go zatrzymać dopiero na ulicy Asfaltowej w Żabień-
cu, gdzie funkcjonariusze zrobili blokadę. 37-latek, jak się okazało Or-
mianin, miał przy sobie niewielką ilość marihuany. Jest podejrzany o 
prowadzenie samochodu pod wpływem środków odurzających. O jego 
dalszym losie zdecyduje sąd.

 Kilka dni temu na terenie Lesznowoli policjanci zatrzymali dwóch Gru-
zinów, którzy są podejrzani o kradzież na stacjach paliwa. 31- i 28-latek 
trafi li do aresztu i usłyszeli zarzuty. O ich dalszym losie zdecyduje sąd.

 W Kaufl andzie przy ulicy Okulickiego pracownicy ochrony zatrzyma-
li 28-latka, który próbował ukraść markowe ubrania o wartości ponad 
1000 zł. Mężczyzna został przekazany policji i odpowie za kradzież. Grozi 
mu do 5 lat pozbawienia wolności. W podobnych okolicznościach w po-
bliskich sklepach zatrzymano także dwie inne osoby – mężczyznę krad-
nącego alkohol oraz kobietę, która próbowała wymknąć się z drogerii z 
kosmetykami. Obydwoje usłyszeli zarzuty i staną przed sądem.

 W sobotę po południu na jednej z budów przy ulicy Puławskiej zna-
leziono zwłoki 57-letniego obywatela Ukrainy. Ciało leżało w głębokim 
wykopie. Na miejsce zdarzenia przybył prokurator, który zarządził prze-
prowadzenie sekcji zwłok. Powinna ona dać odpowiedź na pytanie do-
tyczące przyczyn śmierci 57-latka. 
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Nikt nie chce nowej drogi
POWIAT Najpierw przeciwko proponowanym wariantom przebiegu Obwodnicy 

Aglomeracji Warszawskiej (A50), która ma prowadzić do Centralnego Portu Komu-

nikacyjnego protestowano w  Prażmowie i Tarczynie. Teraz swoje niezadowolenie 

z planów rządu wyrazili także mieszkańcy Lesznowoli, Piaseczna i Góry Kalwarii

 Dwa tygodnie temu gruchnęła 
wieść, że przez teren powiatu pia-
seczyńskiego może przechodzić au-
tostradowa obwodnica warszawy. 
Rząd zaproponował wstępnie kilka 
wariantów przebiegu trasy. Wszyst-
kie zostały skrytykowane przez 
mieszkańców i przedstawicieli lokal-
nych samorządów. 

Nie chcą autostrady pod oknami

 Już tego samego dnia, w którym 
do gminy Prażmów trafiło  „Strate-
giczne Studium Lokalizacyjne Inwe-
stycji Centralnego Portu Komuni-
kacyjnego” odbyło się spotkanie z 
mieszkańcami, na które przyby-
ło około 200 osób. W dokumencie 
zostało wskazanych pięć wariantów 
lokalizacji autostrady, ale tak na-
prawdę w dwóch przebiegach – przez 
Ustanów oraz wzdłuż linii kolejowej 
nr 12 (przez Uwieliny). 
 – To dopiero pierwszy etap pla-
nowania tej drogi – poinformował 
wójt Jan Dąbek. Mimo to miesz-
kańcy już mieli zdanie na jej temat. 
 - Nie chcemy na terenie Praż-
mowa żadnej autostrady – oświad-
czyli, po czym złożyli podpisy pod 
listem intencyjnym w tej sprawie. 
Podczas sesji rady gminy, zapla-
nowanej na piątek 6 marca, ma zo-
stać przyjęta uchwała jasno okre-
ślająca stanowisko gminy w kwe-
stii planowanej trasy. 
 - Uważamy, że obwodnica War-
szawy powinna iść po śladzie kra-
jowej 50-tki – mówi wójt Dąbek. 
- Takie były wcześniejsze ustalenia 
z GDDKiA oraz ministerstwem in-
frastruktury. Żadne inne przebiegi 
tej trasy nie wchodzą w grę.
 Dwa warianty przebiegu auto-
stradowej obwodnicy Warszawy 
dotyczą też Tarczyna. Mieszkańcy 
nie są z tego zadowoleni. Jeśli jed-
nak planowana droga będzie mu-
siała powstać, są skłonni rozma-
wiać o rozwiązaniach kompromi-
sowych. Takim ewentualnym kom-
promisem byłby tzw. wariant pół-
nocny, w którym trasa przecinała-
by tylko niewielki skrawek gminy i 
była mało uciążliwa dla mieszkań-
ców, co podkreślał podczas spo-
tkania Marek Lewtak, kierownik 
referatu planowania i inwestycji. 

Zdecydowany sprzeciw Lesznowoli

 O rządowych planach rozma-
wiano także w ubiegły poniedziałek 
w Lesznowoli (na spotkanie przy-
było około 60 osób). Tu Obwodni-
ca Aglomeracji Warszawskiej mia-
łaby ewentualnie przecinać (wa-
rianty zielony i granatowy) zachod-
nią część gminy, a konkretnie tere-

ny w Woli Mrokowskiej i Garbatce. 
 - Są to obszary, które intensyw-
nie się urbanizują – mówi wicewójt 
Mirosław Wilusz, który był obecny 
na spotkaniu. 
 Mieszkańcy zaprotestowa-
li przeciwko planom rządu. Swo-
je uwagi do projektu wystosował 
także urząd. Zasadniczo projekt, 
dla zaproponowanych wariantów, 
otrzymał rekomendację negatyw-
ną. Z naszych informacji wynika, 
że mieszkańcy wciąż składają do 
niego swoje uwagi (będą przyjmo-
wane do 10 marca). - Można robić 
to za pośrednictwem urzędu lub 
bezpośrednio poprzez stronę inter-
netową CPK - informuje wicewójt 
Marcin Kania. 

Wcześniej trzeba wyciąć 

Chojnowski Park Krajobrazowy...

 Sprzeciw wobec planowane-
go przebiegu drogi krajowej A50 
wystosowała również gmina Pia-
seczno. Tu także chodzi o warian-
ty granatowy i zielony. Pierwszy 
przebiega wzdłuż linii PKP, drugi 
między Zalesiem Górnym a Usta-
nowem oraz koło Głoskowa. Spo-
tkanie z mieszkańcami odbyło się 
w poniedziałek w Zalesiu Górnym 
i miało burzliwy przebieg. Kryty-
kowano plany rządu, podpisywa-
no też listy protestacyjne. Przed-
stawiciel Nadleśnictwa Chojnów 
zaznaczył, że obydwa warianty 
przebiegu trasy negatywnie wpły-
ną na środowisko. Burmistrz Da-
niel Putkiewicz podkreśla, że 

wyjątkowo szkodliwy może być 
zwłaszcza wariant zielony (pół-
nocny), który istotnie ingeruje w 
lasy Chojnowskiego Parku Kra-
jobrazowego. - Zachęcam miesz-
kańców do wyrażania swojego 
zdania w konsultacjach, my jako 
gmina złożymy oczywiście protest 
– mówi burmistrz. - Te warianty, 
zwłaszcza północny, w znaczny 
sposób ingerują w tereny leśne na 
co nie możemy się zgodzić.

Obydwa warianty mają swoje wady

 W Górze Kalwarii spotkanie z 
mieszkańcami odbyło się we wto-
rek i... nie przyniosło niespodzia-
nek. Tu droga A50 mogłaby prze-
chodzić w dwóch korytarzach – w 
pierwszym północnym przez Wól-
kę Załęską, między Baniochą i To-
micami i dalej w kierunku Dobie-
sza (przez Chojnowski Park Krajo-
brazowy) oraz w drugim - między 
Wólką Załęską i Moczydłowem i 
dalej przez Mikówiec i Sierzchów. 
Obydwa warianty zostały skryty-
kowane przez mieszkańców. - Nie 
popieramy żadnego z nich, ponie-
waż są obarczone licznymi wa-
dami – mówi Piotr Chmielew-
ski, rzecznik ratusza. - Na spotka-
nie przybyło około 300 osób, tak-
że z innych miejscowości, w tym 
Konstancina-Jeziorny. Biorąc pod 
uwagę poruszane przez miesz-
kańców kwestie, chcemy stworzyć 
ogólny wzór pisma z uzasadnie-
niem wszystkich uwag. Dokument 
ten prześlemy do CPK. Stoimy na 
stanowisku, że wszyscy mieszkań-
cy naszej gminy powinni mówić w 
tej sprawie jednym głosem.

Tomasz Wojciuk

Czy protesty mieszkańców 

sprawią, że rząd zmieni

swoje plany?

W każdej gminie mieszkańcy wyrazili swój sprzeciw przeciwko 

wszystkim wariantom przebiegu Obwodnicy Aglomeracji 

Warszawskiej
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Drogie śmieci. Kto jest temu winny?
PIASECZNO Ostatnią sesję rady miejskiej zdominowała dyskusja dotycząca stanowiska rady 

w sprawie drastycznego wzrostu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komu-

nalnych. Apel, którego nie poparli radni z klubu PiS, zostanie wysłany m.in. do premiera, 

marszałków sejmu i senatu oraz posłów z terenu województwa mazowieckiego

 Stanowisko rady miejskiej doty-
czące gospodarki odpadami, będące 
tak naprawdę próbą zwrócenia uwa-
gi rządu na kilka kluczowych kwestii, 
odczytała wiceburmistrz Hanna Ku-
łakowska-Michalak. W uzasadnieniu 
jest mowa m.in. o tym, że rada miej-
ska wyraża zaniepokojenie funkcjono-
waniem systemu gospodarki odpada-
mi i dostrzega potrzebę zmian, które 
powinny jednak zostać wprowadzo-
ne na poziomie rządowym. Doku-
ment porusza także kwestie wzrastają-

cych cen za odbiór i zagospodarowa-
nie śmieci oraz coraz wyższych opłat 
ponoszonych przez mieszkańców. - To 
mieszkańcy muszą płacić za decyzje 
podejmowane przez władze central-
ne – odczytywała kolejne fragmen-
ty stanowiska wiceburmistrz. - Ceny 
nie są zależne od samorządów, które 
nie mają swobody prowadzenia poli-
tyki odpadowej. Wzywamy więc rząd 
do wdrożenia programu ochronnego, 
który zakładałby 50-procentowe do-
płaty do zagospodarowania odpadów 
segregowanych. 
 W stanowisku jest też mowa o ob-
niżeniu opłaty marszałkowskiej i usta-
bilizowaniu opłaty środowiskowej. 
„Oczekujemy wypracowania rozwią-
zań, które uzdrowią obecną sytuację” 
- czytamy na końcu uzasadnienia. 
 Radna Magdalena Woźniak 
podkreśliła, że to działania i decyzje 
rządu w znacznej mierze przyczyniły 
się do wzrostu cen. - W 2016 roku za-
gospodarowanie tony odpadów zmie-
szanych na instalacji kosztowało 300 
zł, teraz jest to 850 zł – mówiła. 

 Jednak tak naprawdę dyskusję na 
temat stanowiska rady zaogniła do-
piero wypowiedź Renaty Mirosław 
(PiS). 
 - Nasz klub się pod tym nie pod-
pisze – oświadczyła. - Apeluję, aby 
gmina nie zrzucała na rząd odpo-
wiedzialności za gospodarowanie 
odpadami. Jak nie radzicie sobie z 
zadaniami własnymi, to znaczy, że 
źle rządzicie.
 Magdalena Woźniak zauwa-
żyła, że wszystkie kwestie podnie-
sione w apelu dotyczą działań rzą-
du. - My jako samorząd nie mamy 
na nie wpływu – dodała. Wicebur-
mistrz Kułakowska-Michalak pod-
kreśliła, że inne gminy wystosowały 
podobne apele, a radny Artur Maicki 
podsumował, że skoro rząd dał 2 mld 
zł na TVP, to może również pochylić 
się nad gospodarką śmieciową. 

 Inni radni PiS-u postanowili iść 
za przykładem Renaty Mirosław i 
zagłosować za odrzuceniem uchwa-
ły. - Jako gmina moglibyśmy pro-
wadzić kampanie społeczne, mają-
ce na celu ograniczenie ilości wy-
twarzanych śmieci – zaproponował 
Michał Mierzwa. - Przypominam 
też, że rok temu Chiny zaprzesta-
ły przyjmowania surowców wtór-
nych. Dlatego wzrosły ceny na in-
stalacjach. To nie jest wina rządu, 
ale o tym się nie mówi. 
 - Pewnie to ostatnie miesiące z ta-
nimi śmieciami w gminie Piaseczno 
– podsumował Piotr Sędziak. 
 Ostatecznie każdy pozostał przy 
swoim zdaniu i stanowisko zosta-
ło przyjęte większością głosów, ale 
przy sprzeciwie radnych PiS.

Tomasz Wojciuk

 – To nie jest apel polityczny 

– przekonywał kolegów 

z PiS radny Michał Rosa

W tej chwili stawka za śmieci segregowane wynosi 27 zł 

od osoby. Niedługo jednak może wzrosnąć

Pszczelarze chcą mieć 
swój sztandar
PIASECZNO Ruszyła zbiórka na sztandar Koła Pszczelarzy w Piasecznie, w 

którym zrzeszonych jest około 130 osób. Ma ona potrwać do końca kwietnia

 Piaseczyńskie Koło Pszczelarzy od kilku lat dynamicznie się rozwija (jest 
największym kołem pszczelarskim zrzeszonym w Mazowieckim Związku 
Pszczelarzy) i coraz silniej angażuje w życie lokalnej społeczności, organizując 
m.in. akcje ekologiczne i edukacyjne skierowane do najmłodszych. Teraz nad-
szedł czas, aby piaseczyńscy pszczelarze mieli swój sztandar, dzięki któremu 
będą mogli godnie prezentować się na formalnych uroczystościach pszcze-
larskich zarówno o zasięgu lokalnym, jak i ogólnopolskim. Wykonanie sztan-
daru oraz strojów dla pocztu sztandarowego sporo jednak kosztuje. Dlatego 
też ogłoszono na ten cel zbiórkę – wpłat można dokonywać poprzez stronę 
https://zrzutka.pl/wp8wrz. - Planując wykonanie sztandaru wychodzimy na-
przeciw oczekiwaniom zwłaszcza starszych członków naszego koła – mówi  
Elwira Trytek, sekretarz Koła. - Dzięki nowemu proporcowi będziemy mogli 
godnie reprezentować naszą społeczność podczas różnego rodzaju wyda-
rzeń, a także z dumą przypominać o wieloletniej działalności Koła na terenie 
powiatu piaseczyńskiego i okolicznych miejscowości. Z góry dziękuję wszyst-
kim sympatykom pszczół za wsparcie tej inicjatywy.

TW

Na nowy sztandar potrzeba około 6 tys. zł

R E K L A M A

R E K L A M A
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Kontrowersyjna 
wycinka
PIASECZNO Tydzień temu działająca na zlecenie powiatu fi rma przycię-

ła szpaler drzew wzdłuż ulicy Wojska Polskiego. Zdania mieszkańców 

na temat zakresu prześwietlenia lip są podzielone. Wielu uważa, że 

prace nie zostały wykonane tak, jak należy

 - To nie była przycinka tylko rzeź – mówi wprost pan Marek. - Proszę spoj-
rzeć, przed blokiem Kusocińskiego 7 sterczy teraz las kikutów. Mam wątpli-
wości, czy te lipy w ogóle puszczą liście. Jak ptaki założą tu gniazda? Ktoś zro-
bił tym drzewom straszną krzywdę...
 Mieszkaniec prowadzi nas na pobliskie podwórko, między blokami Kuso-
cińskiego 7 i 9. - Tu przycinka została wykonana jak należy – twierdzi. - Na 
drzewach zostały gałęzie, zupełnie inaczej to wygląda.
 Z naszych informacji wynika, że w połowie ubiegłego roku o przycięcie 
lip rosnących wzdłuż Wojska Polskiego wystąpiła do starostwa powiatowe-
go Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jedność”. Zrobiła to na wniosek mieszkańców 
pobliskiego bloku, którzy skarżyli się że latem, gdy na drzewach pojawią się 
liście, w ich mieszkaniach panuje półmrok. - Dla dobra mieszkańców zatrud-
niliśmy więc doświadczoną fi rmę i zleciliśmy jej prześwietlenie drzew – mówi 
Wojciech Zmysłowski z biura promocji powiatu. - Z tą fi rmą współpracujemy 
od dwóch lat, nigdy nie było na nią skarg – podkreśla.
 Jak udało się nam ustalić, to pracownicy fi rmy, zgodnie z zasadami sztuki 
ogrodniczej, zdecydowali o zakresie przycinki.

TW

Lipy rosnące wzdłuż ulicy Wojska Polskiego zostały przycięte 28 lutego. 

Wiele osób ma wątpliwości, czy drzewa w ogóle się zazielenią

R E K L A M A

Protest przeciwko budowie 
hal magazynowych
LESZNOWOLA W poniedziałek przed urzędem gminy zjawiło się ponad 20 mieszkańców 

Zamienia i sąsiednich miejscowości, protestując przeciwko planom budowy w Zgorza-

le gigantycznych hal magazynowych. - Chcieliśmy o sobie przypomnieć i pokazać, że 

trzymamy rękę na pulsie – mówi Piotr Papała z ruchu Stop Degradacji Zamienia

 O planach firmy Panattoni, któ-
ra zamierza wybudować hale ma-
gazynowe w Zgorzale, mieszkań-
cy dowiedzieli się na początku lute-
go. Wkrótce potem w urzędzie gmi-
ny odbyło się w tej spawie spotka-
nie, w którym wzięli udział m.in. wi-
cewójtowie Marcin Kania i Miro-
sław Wilusz. Mieszkańcy oświad-
czyli, że nie zgadzają się na inwe-
stycję, która ich zdaniem spowo-

duje liczne uciążliwości i przyczy-
ni się do pogorszenia warunków, w ja-
kich żyją.– Będziemy oddychać spali-
nami, tiry rozjeżdżą nam drogi, a na-
sze nieruchomości stracą na warto-
ści – argumentowali przerażeni ludzie.
 Firma Panattoni opracowała ra-
port o oddziaływaniu planowanego 
przedsięwzięcia na środowisko. Do 20 
lutego mieszkańcy mogli składać do 
niego swoje uwagi. Z naszych infor-
macji wynika, że z tej możliwości sko-
rzystało około 260 osób. Po co więc 
był poniedziałkowy protest? - Chcie-
liśmy przypomnieć o sobie i pokazać, 
że temat nie umarł – mówi Piotr Pa-
pała z ruchu Stop Degradacji Zamie-

nia. - Będziemy do końca walczyć, aby 
w sąsiedztwie naszych domów nie po-
wstała ta szkodliwa inwestycja.
 W pikiecie wzięli udział także 
przedstawiciele innych miejscowości. 
 - Ja przyjechałam akurat z No-
wej Woli, bo problem nie dotyczy tyl-
ko Zgorzały czy Zamienia – przeko-
nuje Grażyna Łapińska. - Tiry, które 
będą dostarczać do magazynów towar, 
w krótkim czasie rozjeżdżą całą okoli-
cę. Chcemy, żeby gmina wiedziała, że 
w tej sprawie patrzymy jej na ręce.

 Do protestujących wyszedł wi-
cewójt Marcin Kania. - Zapraszam 
państwa przedstawicieli do siebie, 
przedstawię nasze aktualne działa-
nia – zaproponował. Okazuje się, że 
w piątek 28 lutego gmina przekaza-
ła wszystkie wnioski i uwagi do ra-
portu środowiskowego inwestorowi 
z prośbą o wyjaśnienia. Inwestor ma 
na to 30 dni. Postępowanie dotyczą-
ce wydania decyzji środowiskowej 
musi zostać zakończone do 29 maja.

Mieszkańcy Zamienia i okolic chcieli pokazać urzędnikom, 

że zrobią wszystko, aby powstrzymać szkodliwą 

z ich punktu widzenia inwestycję

17 uwag do raportu

 środowiskowego złożyła 

także gmina

Oddali hołd Żołnierzom Wyklętym
PIASECZNO 1 marca obchodzony jest w całym kraju Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Uznaje 

on zasługi organizacji i grup niepodległościowych, które po zakończeniu II Wojny Światowej zdecydowały 

się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość Polski

 W niedzielę 1 marca w koście-
le św. Anny w Piasecznie odbyła się 
Msza Święta w intencji Ojczyzny z 
udziałem pocztów sztandarowych. 
Uroczyste kazanie wygłosił proboszcz 
miejscowej parafii ksiądz prałat An-
drzej Krynicki. Po zakończeniu mszy 
złożony został hołd pamięci przy ta-
blicy upamiętniającej Żołnierzy Wy-
klętych na dziedzińcu kościoła. 
 Uroczystości rozpoczęło ode-
granie hymnu narodowego, po któ-
rym głos zabrał Paweł Górski, pro-
wadzący obchody z ramienia Cen-
trum Kultury w Piasecznie. - Żoł-
nierze Wyklęci, żołnierze polskie-
go podziemia niepodległościowego, 
którzy pięć lat okupacji niemieckiej 
zmuszeni byli zamienić na idący ze 
wschodu niczym burza stalinowski 
reżim – przypomniał okoliczności hi-
storyczne Paweł Górski. - Po zakoń-
czeniu działań wojennych znaleźli się 
w rzeczywistości, której nie mogli za-
akceptować. Władze PRL-u trakto-
wały ich jak wrogów. Żołnierze wy-
klęci zdecydowali się na niezłożenie 
broni i opór. Dziś stajemy przed ta-
blicą im poświęconą, aby oddać hołd 
bohaterom.
 Wiceburmistrz Hanna Kułakow-
ska-Michalak podkreśliła z kolei, że 
dzięki ustanowionemu w 2011 roku 
świętu po raz kolejny możemy wspo-
minać i honorować Żołnierzy Wyklę-
tych. - Dawniej nazywani bandyta-
mi lub wrogami ludu, dziś przywró-
ceni zostali historii – mówiła wice-
burmistrz. - Przez długie lata skazani 
na zapomnienie mogą wreszcie odzy-

skać godność i honor. Los Żołnierzy 
Wyklętych powinien dla nas wszyst-
kich stanowić wielką lekcję pokory. 
Trzeba mówić także o tym co wyda-
je się niewygodne, aby budować na-
szą tożsamość i państwowość.
 W swoim przemówieniu Wła-
dysław Sieradzki, przedstawiciel 
Związku Narodowych Sił Zbrojnych 
i prezes koła im porucznika Antka w 
Piasecznie przypomniał trudną po-
wojenną historię. - Pamięć musi być 
kultywowana – przede wszystkim 

przez pokolenia, które teraz nastę-
pują – apelował Władysław Sieradz-
ki. - Dziękuję wam wszystkim za licz-
ną obecność.
 Na zakończenie uroczystości, 
uświetnionych przez Chór „Lira” i 
reprezentację Piaseczyńskiej Orkie-
stry Dętej, przedstawiciele władz sa-
morządowych i lokalnych organiza-
cji, złożyli wiązanki pod tablicą upa-
miętniającą Żołnierzy Wyklętych.

Grzegorz Tylec

W trakcie obchodów Władysław Sieradzki 

apelował o kultywowanie pamięci

Tomasz Wojciuk
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Ginekologia estetyczna 
- kobiece zdrowie i piękno 

Szpital św. Anny już od dawna oferuje swoim pacjentom możliwość skorzystania z zabiegów ginekologicz-

nych w tym zabiegów, z zakresu ginekologii estetycznej. Od kilku tygodni do zespołu lekarzy ginekologów 

dołączył doświadczony lekarz dr n. med. Robert Bartkowiak. Doktor jest specjalistą, który od 22 lat wyko-

nuje zabiegi ginekologiczne oraz prowadzi szkolenia dla lekarzy z zakresu ginekologii estetycznej.

P: Panie Doktorze, od jak dawna zajmu-

je się Pan ginekologią i położnictwem? 

 Specjalizację II stopnia uzyska-
łem w 2000 roku. Bezpośrednio po stu-
diach udało mi się uzyskać zatrudnienie 
w I Katedrze i Klinice Położnictwa i Gi-
nekologii w Warszawie, gdzie przepraco-
wałem 22 lata jako asystent, a potem ad-
iunkt. Tam zdobyłem wiedzę i umiejęt-
ności w zakresie ginekologii i położnic-
twa. W obszarze mojego szczególnego 
zainteresowania w ostatnich 4-5 latach 
były zagadnienia ginekologii estetycznej. 
W zakresie endoskopii ginekologicznej 
odbyłem studia podyplomowe III stop-
nia na Uniwersytecie w Clermond-Fer-
rand we Francji. Studia tam ukończyłem 
w 2011 roku uzyskując Europejski Cer-
tyfikat Umiejętności w Endoskopii Gine-
kologicznej. 
 Na co dzień wykonuję następujące 
ginekologiczne zabiegi endoskopowe: hi-
steroskopia diagnostyczna i zabiegowa 
(usuwanie polipów endometrium, mię-
śniaków podśluzówkowych, przegród 
macicy), laparoskopowo: leczenie ciąży 
pozamacicznej, usuwanie torbieli jajni-
ków, wyłuszczanie mięśniaków macicy, 
amputacja nadpochwowa trzonu maci-
cy, całkowite wycięcie macicy, leczenie 
operacyjne endometriozy (również głę-
boko naciekającej), operacyjne leczenie 
obniżania i wypadania macicy i ścian 
pochwy. 

Skąd pomysł, aby zająć się ginekologią 

estetyczną? 

 Pomysł zajęcia się ginekologią este-
tyczną wynika u mnie właściwie w pro-
stej linii z moich wieloletnich doświad-
czeń położniczych. 25 lat dyżurów w 
sali porodowej, obecność przy porodach 
i cięciach cesarskich wykształciły u mnie 
umiejętność zauważania i przewidywa-
nia powikłań występujących po poro-
dach drogami natury. Chodzi tu o pa-
cjentki z poporodowymi uszkodzeniami 
ścian pochwy i krocza, których było i jest 
dużo. Zabiegi korekcyjne wykonywane 
u tych pacjentek stały się dla mnie wy-
zwaniem i początkiem przygody z gine-
kologią estetyczną. 

Kto najczęściej korzysta z zabiegów gi-

nekologii estetycznej? Czy można tutaj 

mówić o określonym typie kobiety?

 Nie tylko młode kobiety podejmu-
jące współżycie i mające np. problem 

z przerostem warg sromowych mniej-
szych zgłaszają się do mnie. Nie tylko 
pacjentki z uszkodzeniami poporodowy-
mi. Jest również coraz większa grupa ko-
biet w wieku około- i postmenopauzal-
nym, które zaczynają zauważać  u sie-
bie problemy z wyglądem czy funkcją 
narządu płciowego. Chodzi tu o zmiany 
atroficzne postępujące z wiekiem, sta-
re uszkodzenia poporodowe, powikła-
nia po operacjach ginekologicznych czy 
też problemy związane z nietrzymaniem 
moczu. Zatem spektrum pacjentek jest 
bardzo szerokie, bo na każdym etapie 
życia kobiety mogą wystąpić lub zostać 
wreszcie zauważone zmiany wymagają-
ce korekcji czy czasem nawet zaawanso-
wanego leczenia chirurgicznego.  

Co mógłby Pan Doktor doradzić kobie-

tom, które cierpią z powodu dolegliwo-

ści poporodowych i defektów estetycz-

nych okolic intymnych?

 Nie zwlekać zbyt długo z wizytą 
u ginekologa. Poszukać specjalisty w tej 
dziedzinie zajmującego się estetyką na-
rządów płciowych. Wiele problemów gi-
nekologicznych tylko wydaje się wstydli-
wych, a ich rozwiązanie bywa prostsze, 
niż to się wydaje. Ostatnią osobą, któ-
rej powinniśmy się wstydzić jest lekarz. 
Łatwo wyobrazić sobie, jak wielką satys-
fakcję odczuwa młoda, 40-letnia kobie-
ta, która została wyleczona z wysiłko-
wego nietrzymania moczu lub taka, dla 
której przerost warg sromowych mniej-
szych był nie tylko źródłem kompleksów, 

ale również uniemożliwiał podejmowa-
nie normalnych aktywności – np. jazdę 
na rowerze. 

Jak wygląda rozpoznawanie u kobiet 

problemów natury nie tylko estetycz-

nej, ale też i zdrowotnej? Czy częściej to 

lekarz mówi pacjentce, że pewne dole-

gliwości można leczyć, czy też pacjentki 

same zgłaszają się do lekarza, aby roz-

wiązać ich problem?

 Kiedyś o wielu dolegliwościach 
w ogóle się nie rozmawiało. Jednak czasy 
się zmieniają. Pacjentki są coraz bardziej 
świadome swojego ciała, zdrowia i swo-
ich potrzeb. Coraz częściej same zgła-
szają się po pomoc. Zabiegi z zakresu 
ginekologii estetycznej są czymś, co ro-
bią przede wszystkim dla siebie i popra-
wy jakości swojego życia, również w sfe-
rze seksualnej. Coraz więcej kobiet an-
gażuje partnerów w proces diagnostyki 
i leczenia, ponieważ słusznie uważają, że 
leczenie tego typu dolegliwości (chodzi 
głównie o zespół rozluźnienia pochwy) 
może efektywnie poprawić jakość rela-
cji z partnerem a czasem wręcz taką re-
lację uratować.
 Jeśli czujemy, że jakaś sfera życia 
– np. intymnego stanowi problem lub 
barierę, to im wcześniej ją pokonamy 
tym lepiej. Z problemami natury in-
tymnej i medycznej nigdy nie należy 
zbyt długo zwlekać. Wczesne podjęcie 
leczenia wpływa na zwiększenie jego 
skuteczności.

Dziękuję za rozmowę

Informacja i rejestracja:  

Szpital św. Anny w Piasecznie 
tel. 661 300 390
ul. Mickiewicza 39

Jesteśmy

 również na: 

www.facebook.com/kurierpoludniowy

Czytaj on-line!

www.kurierpoludniowy.pl

R E K L A M A

Siła serc dla Kalinki
LESZNOWOLA W Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle odbyła się impreza charytatywna, 

z której dochód przeznaczono dla 4-letniej Kalinki potrzebującej pilnej operacji stóp. 

Zebrano 50 965 złotych

 Wada nóżek, z którą urodzi-
ła się Kalinka Babiarska, pogłębia 
się wraz z wiekiem. Jeśli nie doj-
dzie do operacji, dziewczynkę cze-
ka wózek inwalidzki. – Kiedy Kalin-
ka miała pół roku, zauważyliśmy, że 
jest coś nie tak z jej stópkami – opo-
wiadają rodzince, mieszkańcy No-
wej Woli. – Były przekrzywione, bar-
dzo giętkie, jak gdyby w ogóle nie 
było w nich kości. Konsultowali-
śmy wadę z lekarzem ortopedą, po-
tem następnym i kolejnym… Każdy 
z nich postawił inną diagnozę, nie-
którzy nie mieli pojęcia z czym mają 
do czynienia. Żaden z lekarzy jed-
nak nie miał planu, co robić dalej…

Walka o sprawność dziecka 

 Przez pół roku każdej nocy Ka-
linka była kładziona do łóżeczka w 
specjalnych, sztywnych ortezach się-
gających kolan. Płakała, bo nie mo-
gła spać w swojej ulubionej pozycji 
– na brzuszku. Każdego dnia dziew-
czynka musiała znosić bolesne ćwi-
czenia. Niestety, nie było żadnej po-
prawy.
 – Pukaliśmy do każdych drzwi, 
by znaleźć ratunek – mówią rodzi-
ce Kalinki. – Aż w końcu trafiliśmy 
do Instytutu Paleya. Okazało się, 
że Kalinka ma problem nie tylko ze 
stópkami, ale także z kolankami i 
łokciami.

 W pierwszej kolejności potrzeb-
na będzie operacja stóp, koniecz-
ne będzie ucięcie fragmentu ko-
ści strzałkowej, która jest za długa i 
przez to stopa jest niestabilna, a na-
stępnie połączenie tej kości z kością 
piętową. Z przodu konieczne jest 
rozcięcie kości śródstopia i wsta-
wienie tam specjalnego klinu, któ-
ry sprawi, że stopa nie będzie „ucie-
kać” do środka.
 Operacja będzie skomplikowana 
i od razu przeprowadzona na obu 
nóżkach. Po niej dziewczynkę czeka 
długa rehabilitacja.
 – Nasza droga po sprawność bę-
dzie trudna, ale nie mamy innego 

wyjścia, bo jeśli Kalinka nie przej-
dzie operacji, może przestać cho-
dzić – mówią rodzice. – Dla nas to 
scenariusz nie do zaakceptowania. 
Dlatego błagamy Cię, pomóż rato-
wać zdrowie naszej córeczki!
Koszt operacji to 300 tys. złotych. 
Liczy się każda złotówka, którą 
można przekazać za pośrednictwem 
strony siepomaga.pl.

Wielka impreza charytatywna

 W pomoc włączyło się środowi-
sko lokalne – w niedzielę odbyła się 
impreza pod hasłem „Siła serc dla 
Kalinki”. Organizatorzy zadba-
li o bogaty program i moc atrakcji, 
każdy mógł znaleźć dla siebie coś 
ciekawego. Na sali sportowej wy-
rosły ogromne dmuchańce, przed-
szkole Nutka malowało najmłod-
szym buźki, a utalentowani mło-
dzi kickboxerzy z klubu Wiśniew-
ski-Kickboxing zaprezentowali nie-
zwykle efektowne pokazy.

 Gościem imprezy był także Mar-
cin Lachowicz, utytułowany armw-
restler (Armfight Piaseczno), z któ-
rym można było siłować się na rękę, 
wpłacając dowolną kwotę.
 – Gdy przegram wypłacam 10 
razy tyle – zachęcał armresler z sze-
rokim uśmiechem. Kilka osób pod-
jęło wyzwanie, dzielne druhny z 
Ochotniczej Straży Pożarnej próbo-
wały nawet w duecie. Można by po-
wiedzieć, że bez rezultatu – ale jed-
nak nie, bo rezultatem była wpłata 
na szlachetny cel, a nie zwycięstwo, 
o którym tego dnia można było za-
pomnieć.
 Na scenie odbyły się też występy 
artystyczne – wystąpiła m.in. Iwo-
na Manista-Kutryś i Witek Muzyk 
Ulicy. Imprezie towarzyszyły poka-
zy strażackie i motoryzacyjne. Moż-
na było przejechać się samochodem 
terenowym i skorzystać z symulato-
ra wypadków i dachowania.

Adam Braciszewski
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70. edycja największych 
na Mazowszu Targów Mieszkaniowych
Jak co roku odwiedzający Torwar mogą zapoznać się z ofertą developerów, agencji 

nieruchomości, pośredników kredytowych, czy architektów wnętrz. Wszyscy zainte-

resowani własnym mieszkaniem kupią je na targach - bezpiecznie i w korzystnej ce-

nie – dzięki bogatemu programowi otwartych wykładów prowadzonych przez nieza-

leżnych specjalistów.

Mieszkania i domy
 Na zainteresowanych zakupem 
nieruchomości od deweloperów cze-
kać będą ze swoją ofertą specjal-
ną m.in.: APM Development, Atal, 
Echo Investments, Grupa ECO, 
MakDom, Port Praski czy Yuniver-
sal Development oraz kilkunastu 
niezależni eksperci w salach konfe-
rencyjnych i w Centrum Bezpłatnych 
Porad.

 Targom towarzyszyć będzie 
Centrum Rynku Wtórnego orga-
nizowane przez Warszawskie Sto-
warzyszenie Pośredników w Obro-
cie Nieruchomościami. W Centrum 
Rynku Wtórnego blisko 20 agen-
cji nieruchomości z Warszawskiego 
Stowarzyszenia Pośredników w Ob-
rocie Nieruchomościami m.in.: Alfa 
Home, Architekt i Nieruchomości 
Point Maria Mogiłko, ewa-brzeziń-
ska.pl Ewa Brzezińska, Green House 
Nieruchomości, Keller Williams Ca-
pital, Moje Nowe M Nieruchomości, 
Progres Nieruchomości, Solum nie-
ruchomości, Sprint House Joanna 
Sokołowska, Terranum wystawi na 
sprzedaż: mieszkania, domy, dział-
ki budowlane, apartamenty i rezy-
dencje, oraz nieruchomości inwesty-
cyjne z całej Warszawy i okolic. Sku-
pieni w Centrum partnerzy i dorad-
cy pomagać będą zarówno w zaku-
pie, jak i w sprzedaży, najmie, wy-
najmie lub zamianie każdego typu 
nieruchomości. Ponadto można bę-
dzie zgłosić do sprzedaży swoje M 
w licencjonowanych agencjach ryn-
ku nieruchomości obecnych na Tar-
gach z gwarancją publikacji oferty 
na większości portali internetowych 
oraz w systemach MLS.

 Sprzedaż na rynku nieruchomo-
ści nie maleje, podobnie jak ceny, 
które nigdy nie były jeszcze tak wy-
sokie. Wg. NBP najwięcej za metr 
kwadratowy mieszkania na rynku 
wtórnym w czwartym kw. ubiegłe-

go roku płacono w Warszawie - za-
równo na rynku wtórnym (9 tys. 301 
zł) jak i na rynku pierwotnym gdzie 
średnia cena transakcyjna to 9 tys. 
476 zł. Pomimo bardzo wysokiego 
popytu jak i skokowego wzrostu cen 
występuje niewielkie ryzyko nagłego 
załamania rynku. Ceny nierucho-
mości (z uwzględnieniem wzrostu 
płac i inflacji) są jeszcze znacznie 
poniżej tych z przełomu 2007/2008 
roku. To, plus niskie stopy procento-
we wciąż jest wystarczającą zachętą 
do zakupów. Serdecznie zachęcam, 
więc do wzięcia udziału w Targach, 
uczestnictwa w wykładach i prelek-
cjach, do rozmów z doradcami z 
Warszawskiego Stowarzyszenia Po-
średników w Obrocie Nieruchomo-
ściami - Piotr Turalski, Prezes Za-
rządu Warszawskiego Stowarzysze-
nia pośredników w Obrocie Nieru-
chomościami.

Rady i porady, czyli wiedza 

niezbędna
 W targowym Centrum Bezpłat-
nych Porad na potrzebujących cze-
kać będzie sztab konsultantów. 
Funkcjonować będą punkty dorad-
cze: porady finansowe, podatki, 
prawo, zakup mieszkania na ryn-
ku wtórnym, wycena nieruchomo-
ści, remont i budowa domu, wyna-
jem, architektura wnętrz i styliza-
cja. Szczególnej uwadze polecane 
są warsztaty dotyczące finansowa-
nia zakupu nieruchomości kredy-
tem hipotecznym, zainteresowani 
dowiedzą się m.in.: jak się przygoto-
wać do wniosku o kredyt hipotecz-
ny z omówieniem poszczególnych 
etapów analizy wniosku w bankach, 
jaki wybrać kredyt i jaki bank, czy 
też dlaczego nie warto kierować się 
rankingami. Nie do przecenienia są 
także techniczne wskazówki - na co 
zwrócić uwagę przy wyborze miesz-
kania, jak czytać plany - porady i su-
gestie na co zwrócić uwagę a co kry-

je się pod pojęciem zmian lokator-
skich i jak je wprowadzić, czy warsz-
taty poświęcone aranżacji wnętrz: 
jak uniknąć błędów przy projekto-
waniu własnego mieszkania czy jak 
obliczyć koszty wykończenia miesz-
kania w stanie deweloperskim.

Osiedla społeczne XXI wieku
 Blisko 100 lat temu grupa ar-
chitektów i plastyków /Grupa Arty-
styczna PRAESENS/ - przejęta ni-
skim standardem sanitarnym i funk-
cjonalnym budownictwa czynszo-
wego - opracowała program realiza-
cji dostępnego budownictwa miesz-
kaniowego w Warszawie.
 Obecnie, w budownictwie miesz-
kaniowym nie stanowią już proble-
mu ówczesne patologie /takie jak 
np. pozbawione słońca i przegęsz-
czone mieszkania - często także po-
zbawione sanitariatów/. Problemem 
stają się natomiast coraz większe, 
dysproporcje standardów zabudowy 
mieszkaniowej adresowanej do róż-
nych grup społecznych - ludzi za-
możnych, ludzi o umiarkowanych 
dochodach, ludzi niezamożnych i 
wykluczonych. Pojawiają się także 
nowe zagrożenia wynikające z prze-
mian demograficznych, społecznych 
i klimatycznych. Postępuje proces 
starzenia się ludności. Zwiększa się 
udział osób z różnymi niepełno-
sprawnościami i dotkniętych star-
czą niedołężnością. Następuje rów-
nocześnie przegrzanie miast (wyspy 
cieplne), stepowienie terenów zielo-
nych, ale także podtopienia wynika-
jące z deszczy nawalnych.
Sytuacja ta skłania do nowego spoj-
rzenia na kształtowanie osiedli i sze-
rzej, całego środowiska mieszkanio-
wego. Zwłaszcza istotne jest rozpo-
znanie przesłanek, które powinny 
być wzięte pod uwagę przy tworze-
niu nowego modelu osiedla mieszka-
niowego /nowobudowanego lub mo-
dernizowanego/ - przesłanek, któ-

rych uwzględnienie istotne będzie 
także przy podejmowaniu decyzji o 
zakupie. Wypracowanie i wdrożenie 
nowego modelu wymaga współdzia-
łania wszystkich podmiotów zwią-
zanych z budownictwem mieszka-
niowym – władz publicznych, dewe-
loperów, urbanistów i architektów. 
Wskazanie katalogu istotnych pro-
blemów oraz możliwość współdzia-
łania różnych podmiotów przy ich 
rozwiązywaniu będzie przedmiotem 
panelu dyskusyjnego.

 Zapraszam do udziału w dysku-
sji o współczesnej kategorii osiedla 
społecznego, na Targach Mieszka-
niowych, w dniu 7 marca, o godzi-

nie 14.30. W debacie udział wezmą: 
dr hab. arch. Joanna Giecewicz, dr 
arch. Agnieszka Cieśla, Bolesław 
Meluch doradca Zarządu Związ-
ku Banków Polskich, Joanna Erbel 
dyrektorka Biura Innowacji w PFR 
Nieruchomości, dr arch. krajobrazu 
Katarzyna Rędzińska.
Marcin Świetlik Prezes Oddziału 
Warszawskiego Towarzystwa Urba-
nistów Polskich

WSTĘP NA TARGI

7 i 8 marca
 (sobota-niedziela)

Torwar, ul Łazienkowska 6a
R E K L A M A
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AKTUALNOŚCI

Głośny protest mieszkańców, ciche porozumienie gminy
LESZNOWOLA W ostatnią niedzielę po raz drugi mieszkańcy Woli Mrokowskiej wyszli na 

ulicę, domagając się świateł na przejściu dla pieszych. Tymczasem już na początku 

roku gmina Lesznowola wystąpiła do GDDKiA z wnioskiem o zawarcie porozumienia 

w sprawie budowy sygnalizacji

 Tym razem pikieta zorganizowa-
na na przejściu dla pieszych w Woli 
Mrokowskiej odbyła się bez żad-
nych zakłóceń i w efekcie obyło się 
bez mandatów, które tydzień wcze-
śniej otrzymali jej uczestnicy. Ruch 
na krajowej 7 nie był zbyt duży – za-
równo media lokalne, jak i ogólno-
polskie informowały o możliwych 
utrudnieniach w ruchu. 
 - Zorganizowaliśmy objazdy, kie-
rowcy jadący od strony Grójca za po-
mocą banerów świetlnych byli infor-
mowani o możliwych utrudnieniach 
- informuje nadkom. Jarosław Sa-
wicki i potwierdza spokojny przebieg 
manifestacji. – Proszę o przechodze-
nie przez jezdnię, a następnie 5 mi-
nut przerwy, by mogły przejechać sa-
mochody – zaapelował do zebra-
nych zastępca naczelnika ruchu dro-
gowego asp. szt. Maciej Piotrowski. 
Uczestnicy protestu po krótkich ne-
gocjacjach przystali na te warunki. 
Tymczasem w mediach społeczno-
ściowych zaskoczyła radna gminy, 
Anna Lasek. 

Tajemnicze porozumienie

 - Mam potwierdzone od pani 
wójt, że w najbliższym czasie zo-
staną doświetlone skrzyżowania w 
Stefanowie i Kolonii Warszawskiej 
– oświadczyła radna. - Druga dobra 
wiadomość to sygnalizacja świetl-
na w Woli Mrokowskiej i Stefano-
wie. Otrzymałam potwierdzenie, 
że mamy porozumienie z GDDKiA 

– dodała radna, zapowiadając reali-
zację inwestycji do końca tego roku. 
 Dlaczego więc mieszkańcy wy-
chodzą z transparentami na uli-
cę domagając się budowy świateł, 
które mają powstać jeszcze w tym 
roku? Dlatego, że o planach gminy 
nie wiedzą. Ostatnie pismo, którym 
dysponują, przysłała GDDKiA. Za-
rządca drogi informuje, że nie prze-
widuje budowy świateł. - Wykona-
nie sygnalizacji świetlnej wymaga-
łoby znacznych nakładów finanso-
wych i czasowych, związanych za-
równo z urządzeniami sygnalizacyj-
nymi, jak i dostosowaniem skrzyżo-
wań do poprawnej jej pracy – czy-
tamy w piśmie z grudnia ubiegłe-
go roku podpisanym przez Bartło-
mieja Ratyńskiego, Naczelnika Wy-
działu Monitorowania Inwestycji 
Drogowych. - Ponadto efekty mo-
głyby być osiągnięte w tym samym 
czasie, co oddanie do użytkowania 
drogi ekspresowej, która przejmie 
znaczną część ruchu na al. Krakow-
skiej. Tutejszy oddział nie dysponuje 
niezbędnymi środkami finansowy-
mi do realizacji wniosku – zwróco-
no się do wicewójta Marcina Kani. 

Gmina milczy

 Próbowaliśmy zasięgnąć w urzę-
dzie gminy Lesznowola informacji o 
wskazanym przez radną Annę La-
sek porozumieniu z GDDKiA. Oka-
zało się, że nie jest to łatwe – wice-
wójt Kania odesłał nas do wicewój-

ta Mirosława Wilusza, jako odpo-
wiedzialnego za drogi. Wicewójt 
Wilusz odesłał nas z pytaniami do 
odpowiadającej za kontakty z me-
diami Agnieszki Adamus, która jak 
się okazało przebywa na zwolnie-
niu lekarskim. Ostatecznie nie uda-
ło nam się pozyskać z gminy infor-
macji o szczegółach porozumienia z 
zarządcą drogi. Nasze maile z zapy-
taniami pozostały bez odpowiedzi. 
- Informacja o rzekomym porozu-
mieniu w sprawie budowy sygna-
lizacji była tylko ustna – podkreśla 
jedna z mieszkanek. - Nie ma żadne-
go pisemnego potwierdzenia,  a in-
formacje o rzekomym porozumieniu 
otrzymaliśmy poprzez post na Face-
booku jednej z radnych, który przy-
padkowo ukazał się tuż przed na-
szym wyjściem na ulicę. Połączyli-
śmy fakty, które jasno wskazują na 
to, że był to zabieg celowy i dla uci-
szenia protestu. 

Są chęci, ale na 

razie nie ma pieniędzy

 Tymczasem okazuje się, że po-
rozumienie, o którym gmina milczy 
rzeczywiście zostało zawarte. 
– Na początku roku gmina Lesz-
nowola wystąpiła do GDDKiA z 
wnioskiem na zawarcie porozumie-
nia w sprawie budowy sygnaliza-
cji w obu lokalizacjach (Stefanowo i 
Wola Mrokowska – przyp. red) – in-
formuje nas  Małgorzata Tarnow-
ska, rzeczniczka Generalnej Dy-

rekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 
- Gmina zobowiązała się do samo-
dzielnej realizacji obu zadań z wła-
snych środków. GDDKiA na mocy 
porozumienia zobowiązana jest do 
użyczenia gruntów na cele budow-
lane, realizacja zadania pozosta-
je po stronie gminy Lesznowola. 
GDDKiA przygotowała, podpi-
sała  i wysłała do Urzędu Gmi-
ny Lesznowola umowę  użycze-
nia gruntu stanowiącego pas dro-
gi krajowej nr 7 z przeznaczeniem 
na budowę przez gminę sygnali-
zacji świetlnej w Woli Mrokow-
skiej oraz w Stefanowie i Mrokowie. 
Po zrealizowaniu inwestycji (ter-
min do 31 grudnia 2021 r.) gmina 
zwróci użyczony grunt GDDKiA.

Dlaczego więc lesznowolski urząd 
milczy w sprawie swoich planów 
inwestycyjnych i zamiast uspoko-
ić mieszkańców pozwala im na 
kolejne protesty? Podczas ostat-
niej demonstracji na miejscu było 
aż 6 patroli policji, które czuwa-
ły nad porządkiem i bezpieczeń-
stwem mieszkańców. Być może ci 
policjanci tego dnia bardziej by-
liby potrzebni w innym miejscu? 
- Nie mamy zabezpieczonych pie-
niędzy na budowę tych świateł i 
pewnie dlatego urząd woli na razie 
się w tej sprawie nie wypowiadać 
– usłyszeliśmy nieoficjalnie od jed-
nego z lesznowolskich urzędników. 

Adam Braciszewski

P R O M O C J A
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Zbuduj odporność przeciwko 
bakteriom i wirusom!

Komora normobaryczna Normo Life, która znajduje się przy ul. Wilanowskiej 50A w Konstancinie-Jeziornie 

nie tylko wspomaga leczenie wielu schorzeń, ale także wzmacnia odporność organizmu na bakterie i wiru-

sy, co jest niezwykle istotne zwłaszcza w sezonie zimowym

 Zima to okres zwiększonej licz-
by zachorowań na grypę oraz innych 
chorób górnych dróg oddechowych 
na które narażone w szczególności są 
dzieci i osoby starsze. Aby cieszyć się 
dobrym zdrowiem lub łagodnie prze-
chodzić okresy gorszego samopoczu-
cia, warto zawczasu wzmocnić od-
porność swojego organizmu. Można 
to zrobić w komorze normobarycznej 
Normo Life, która od niedawna jest 
dostępna w Konstancinie-Jeziornie.

Tlen to życie i zdrowie

 W komorze ciśnieniowej Normo Life 
znajduje się specjalna mieszanka powie-
trza, w której jest nawet do 40 proc. tle-
nu, a więc niemal dwukrotnie więcej niż 
w warunkach naturalnych. Wchłanianie 
tlenu do komórek umożliwia bezpieczna 
zawartość dwutlenku węgla, dochodzą-
ca do 1,9 proc oraz podniesione do 1500 
hPa ciśnienie. Tlenoterapia stanowi 
świetną profilaktykę przed chorobami, 
ponieważ wzmacnia odporność. Dzię-
ki niej dotleniane są komórki tworzące 
układ immunologiczny, organizm ma 
więcej siły do zwalczania zakażeń i jest 
w stanie skuteczniej przeciwstawić się 
wszelkim wirusom i bakteriom. Co wię-
cej, w rozwoju wielu chorób istotną rolę 
odgrywają bakterie beztlenowe. Dostar-
czony tlen działa na nie toksycznie i w 
znaczny sposób ograniczamy ich szko-
dliwe działanie. Warto też wspomnieć o 
działaniu tlenu na komórki rakowe, któ-
re również są beztlenowcami i nie mogą 
przetrwać w obecności dużej ilości tlenu. 

Prozdrowotny wodór

 Znajdująca się w komorze mie-
szanka powietrza jest również dodat-

kowo wzbogacona w wodór, którego 
jest nawet do 20 tys. razy więcej niż w 
środowisku naturalnym. Okazuje się, 
że takie stężenie ma pozytywny wpływ 
na nasze zdrowie. Oddziałuje on na 
komórki, będąc silnym antyoksydan-
tem i mając właściwości przeciwza-
palne. Dzięki temu życie komórek wy-
dłuża się. Ponadto wspiera zdrowie je-
lit, łagodzi reakcje alergiczne i poma-
ga pozbyć się szkodliwych substan-
cji z organizmu. Dzięki zwiększonej 
zawartości wodoru automatycznie 
zwiększa się zdolność organizmu do 
walki z infekcjami, które wywołał wi-
rus czy bakteria.

Przyjemne i bezpieczne seanse

 Proces natleniania w komorze nor-
mobaryczne Normo Life jest całkowi-
cie bezpieczny dla dzieci i dorosłych. 
Komora posiada wszystkie niezbęd-
ne certyfikaty. Ponadto jako jedyni w 
Polsce w komorze Normo Life znaj-
duje się urządzenie do dekontamina-
cji powietrza, które eliminuje wszyst-
kie drobnoustroje. Dzięki temu nie ma 
ryzyka zarażenia się bakteriami czy 

wirusami od osób przebywających we-
wnątrz komory.
 Podczas sesji osoby mogą korzy-
stać z wody Red-Ox, która została na-
sycona cząsteczkami wodoru. Unice-
stwia on niebezpieczne dla organizmu 
wolne rodniki, usuwa toksyny i zasila 
komórki energią. 
 W trosce o zdrowie tlenoterapia w 
komorze normobarycznej Normo Life 
powinna stać się nowym nawykiem 
zdrowego stylu życia i korzystać z niej 
systematycznie.

Otwarta siedem dni w tygodniu

 Komora normobaryczna Normo 
Life w Konstancinie-Jeziornie jest otwar-
ta od poniedziałku do niedzieli w godz. 
9-21. Sesje odbywają się co dwie godzi-
ny, a więc w ciągu dnia jest ich 6. Cena za 
10 wejść wynosi 1000 zł w opcji standard 
i 1500 zł w opcji VIP. Do końca czerwca 
obowiązuje promocja na karnety - otrzy-
muje się dodatkowo 3 sesje gratis! 

Więcej informacji na stronie: Więcej informacji na stronie: 
www.normolife.com 

lub pod tel. 721 887 887.

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y

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

P R O M O C J A

Bezpłatna opieka nad kobietą w ciąży
Szpital św. Anny w Piasecznie dołączył do szpitali realizujących Program Koordynowa-

nej Opieki nad Kobietą w Ciąży. Oznacza to, że każda Pacjentka, która planuje poród 

w piaseczyńskim Szpitalu będzie mogła skorzystać z kompleksowej opieki oraz szero-

kiego zakresu badań, które oferuje program KOC.  Aby skorzystać z tej możliwości na-

leży podpisać deklarację przystąpienia do programu KOC

Czym jest KOC?

 KOC to komplekso-
wa opieka medyczna nad 
matką w okresie ciąży, 
porodu, połogu oraz jej 
nowo narodzonym dziec-
kiem, która zapewnia 
znacznie poszerzony pa-
kiet świadczeń w stosunku 
do tradycyjnego modelu.
 Do programu moż-
na przystąpić na każ-
dym etapie ciąży, także 
w chwili przyjęcia do po-
rodu. Świadczenia w ra-
mach KOC są realizowa-
ne nieodpłatnie dla pa-
cjentek, które złożyły de-
klarację przystąpienia do 
programu. 

Jakie korzyści wynikają

z przystąpienia do 

Programu?

 Przystępując do pro-
gramu Pacjentki mają za-
pewnioną pełnoprofilo-
wą opiekę w okresie cią-
ży, porodu, połogu oraz 
opiekę nad noworodkiem 
sprawowaną przez zespół 
lekarzy, pielęgniarek i po-
łożnych, w tym:
• porady lekarzy położników
• korzystanie z konsulta-

cji innych specjalistów w 
ramach refundacji NFZ 
zgodnie z ordynacją lekar-
ską ginekologa-położnika 
realizującego opiekę nad 
ciężarną,
• porady doświadczonych 
położnych, które zapew-
nią edukację i pomogą w 
opracowaniu planu opie-
ki przedporodowej i planu 
porodu,
• możliwość uzyskania 
ciągłości opieki położnej 
środowiskowej nad mat-
ką i dzieckiem bezpośred-
nio po zakończeniu hospi-
talizacji,
• badania laboratoryjne – 
analityczne, mikrobiolo-
giczne oraz inne niezbęd-
ne badania wynikające ze 
wskazań medycznych,
• edukację dietetyczną i 
laktacyjną,
• całodobową Położniczą 
Izbę Przyjęć,
• w przypadku patologii 
ciąży współpraca ze szpi-
talem klinicznym III stop-
nia referencyjności
• świadczenia związane 
z porodem, w tym możli-
wość wykonania znieczu-

lenia zewnątrzoponowego 
do porodu fizjologicznego,

Jak przystąpić do

programu?

Zainteresowane osoby za-
praszamy do kontaktu:

Telefonicznie:

22 7183443 - Oddział Gi-
nekologiczno - Położniczy 
- całodobowe call-center
22 7354100 - Poradnia Gi-
nekologiczno - Położnicza 

- od poniedziałku do piąt-
ku od 8-18.

Osobiście: 

Poradnia Ginekologicz-
no-Położnicza: zapisy i re-
jestracja w recepcji przy-
chodni Izba Przyjęć Gine-
kologiczno – Położnicza: 
dyżur 24 godz.

Adres szpitala:

EMC Piaseczno sp. z o.o 
ul. Mickiewicza 39 05-500 
Piaseczno.

KONKURS z okazji 
DNIA KOBIET

Wygraj bony do salonu piękności!
W poniedziałek 9 marca na pierwsze 3 panie,

które dodzwonią się do redakcji 

Kuriera Południowego

od godz. 12.00 do 12.05 

i podadzą HASŁO: SALON BB

czekają bony o wartości 50 zł 

do wykorzystania na usługi w

Salonie fryzjersko-kosmetycznym BB 

w Piasecznie*

Zadzwoń Tel. (22) 737 23 48 

*czas realizacji do końca 03.2020 roku 
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Zdjęcia malowane 
światłem
LESZNOWOLA Do 10 marca w siedzibie GOK Lesznowola w Starej Iwicz-

nej czynna będzie wystawa fotografi i Dariusza Kąkola „Malowane 

światłem”. Autor zdjęć zafascynowany jest przede wszystkim krajo-

brazem opartym na pejzażach naturalnych

 Dariusz „Perku” Kąkol to postać niezwykle barwna i pełna pozytywnej 
energii. Przez wiele lat znany był głównie jako muzyk grający, między inny-
mi, w pierwszym składzie Róż Europy na perkusji (1983 rok). Na swoim koncie 
ma również występy z Kubą Sienkiewiczem i Jerzym Mazzolem. To podróżnik 
i łowca przygód, którego kolejną pasją jest bieganie - jako Maratończyk i Ultra 
Maratończyk zdobył „Koronę Maratonów Polskich”. - Przygodę z profesjonalną 
fotografi ą zacząłem jesienią 2013 roku – wspomina Dariusz Kąkol. - Z potrzeby 
serca, gnany w nieznane, z pełną pasją poświęciłem się fotografi i krajobrazo-
wej, starając się przejść na poziom profesjonalny. Obecnie jest w „Związku Pol-
skich Fotografów Przyrody”, gdzie przez trzy lata był też w zarządzie głównym 
oraz należy do Nikon Professional Services.
 W trakcie wernisażu autor, ubrany w charakterystyczny cylinder, z wiel-
ką pasją opowiedział publiczności o tym, jak widzi świat i w jaki sposób sta-
ra się go pokazać swym odbiorcom. Zaprosił nie tylko do oglądania prac, ale 
również do poczęstowania się pysznym ciastem, które specjalnie na tę okazję 
upiekła jego małżonka. - Świat, który mnie otacza, jest piękny – nie kryje Da-
riusz Kąkol. - Pragnę zatrzymać w obiektywie wspaniałe chwile. Jeśli uda mi 
się oddać na moich zdjęciach to, co widziałem i czułem, to cel został spełnio-
ny. Podoba mi się koncepcja fotografi i ojczystej, która akcentuje Polskość. Sta-
ram się nawiązywać do obrazów, które dominowały w czasach Józefa Cheł-
mońskiego. Intryguje mnie różnorodność krajobrazu na całym świecie. Morza, 
góry, jeziora, pola i lasy prawdziwie wiążą się z historią mojego życia.
 Wystawę można zwiedzać w poniedziałki i czwartki w godzinach od 8 do 
19.30, a w pozostałe dni powszednie w godzinach od 8 do 15.30. 

Grzegorz Tylec

Nagrody dla uczniów z Józefosławia i Chylic
PIASECZNO W trzeciej edycji konkursu dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych wo-

jewództwa mazowieckiego Zrób-My Nasz-Film „Historie zapisane w obrazie” dwa pierw-

sze miejsca w swoich kategoriach zdobyli uczniowie ze szkół w Józefosławiu i w Chylicach

 W kategorii szkół ponadpodsta-
wowych bezkonkurencyjni okazali 
się uczniowie Niepublicznego Liceum 
Ogólnokształcącego w Józefosławiu: 
Paweł Bernaś, Krzysztof Bolek, Ma-
ciej Mąkosa, Andrzej Smorąg i Ce-
dryk Zakrzewski – autorzy filmu „Za-
pomniane historie”. Jury doceniło ich 
oryginalny, świeży pomysł ukazują-
cy historię polskiego podziemia, mo-
tyw zagubionej zabawki, odkrywanie 
ciekawych miejsc w Lesie Kabackim i 
ciekawą formę inscenizacji-reportażu.
 Kategorię szkół podstawowych 
wygrali z kolei uczniowie Szkoły Pod-
stawowej im. ks. Jana Twardowskiego 
w Chylicach: Jagoda Świeboda, Bar-
tek Kandyba, Miłosz Szmigiel, Fi-
lip Pawlak i Marcel Młotek. Przygo-

towali oni na konkurs film „Histo-
ria pewnej kolejki”. Tym razem decy-
dujące o pierwszym miejscu były ta-
kie walory jak, między innymi, swo-
boda wypowiedzi, włączenie natural-
nej wypowiedzi jako narracji do kon-
strukcji filmu czy ciekawa konwencja 

detektywistyczna w poszukiwaniu za-
pomnianych fragmentów historii.
 Warto podkreślić, że opiekunką obu 
grup była Agnieszka Hresiukiewicz.

Grzegorz Tylec

Na Brzezińskiej mieszkańcy
toną w błocie. Jak długo jeszcze?
PIASECZNO Mieszkańcy ulicy Brzezińskiej od dłuższego czasu skarżą 

się na fatalny stan drogi. Kiedy tylko trochę popada, tworzą się tam 

olbrzymie kałuże, które mocno utrudniają nie tylko dojazd samocho-

dem, ale i spacer po okolicy. Co na to gmina?

 Na stronach urzędu gminy znaleźć można informację, że ulica Brzezińska ma 
być wykonana do końca 2020 roku, ale ostatnio mieszkańcy dowiedzieli się, że... 
nie ma jeszcze jej projektu. Na skierowane przez nich zapytanie odpowiedział 
wiceburmistrz Robert Widz. - Ze względu na protesty niektórych mieszkańców 
nie udało się uregulować stanu prawnego gruntu stanowiącego pas ulicy Brze-
zińskiej. W konsekwencji gmina nie mogła dokończyć opracowania projektu 
rozbudowy tej ulicy – poinformował mieszkańców.
 Ci jednak nie kryją swojego rozgoryczenia. - Tam bez kaloszy się wejść nie 
da – mówi Sebastian Sałkiewicz, mieszkaniec domu przy ulicy Brzezińskiej. 
- Chciałbym żeby urzędnicy zobaczyli jak uciążliwe jest to np. dla starszych 
osób bez samochodu, gdy przyprawiają się przez ulicę.
 Piaseczyńskie władze mają jednak świadomość, że Brzezińska wymaga re-
montu. - Gmina podjęła rozmowy z właścicielami działek na temat przekaza-
nia niewielkich fragmentów pod poszerzenie pasa drogowego – oświadcza 
Robert Widz. - Po uzyskaniu takich zgód zostanie opracowana niezbędna do-
kumentacja remontowa. Jednocześnie informuję, że w wieloletnim planie in-
westycyjnym gminy zabezpieczono środki fi nansowe na remont tej ulicy w 
latach 2024 i 2025.

Grzegorz Tylec

Aktualny stan drogi pozostawia wiele do życzenia



30 lat minęło. Piękny jubileusz 
entuzjastów lokalnej historii
GÓRA KALWARIA Kilka dni temu Towarzystwo Miłośników Góry Kalwarii i Czerska obcho-

dziło 30-lecie swojego istnienia. O wielkim udziale Towarzystwa w promowaniu Góry 

Kalwarii  mówił burmistrz Arkadiusz Strzyżewski

 Wiodącymi postaciami, ale tak-
że niekwestionowanymi lidera-
mi Towarzystwa Miłośników Góry 
Kalwarii i Czerska są prezes Woj-
ciech Prus-Wiśniowski oraz jego 
żona Bożena. To właśnie oni od kil-
kudziesięciu lat z zaangażowaniem 

zgłębiają i upowszechniają lokalną 
historię. 28 lutego nadarzyła się spo-
sobność, aby im za to podziękować. 
– Każda społeczność potrzebuje li-
derów, którzy dzięki ogromnej pa-
sji są w stanie tworzyć wielkie dzie-
ła – mówił podczas mszy św. w in-
tencji Towarzystwa proboszcz Góry 
Kalwarii, ks. Andrzej Jerominek.
W Ośrodku Kultury, gdzie mia-
ła miejsce główna część jubileuszu, 
stowarzyszeniu gratulował bur-
mistrz Arkadiusz Strzyżewski. – 
Wszyscy jesteśmy pełni uznania dla 
waszych dokonań. Dalej czyńcie do-
bro i piękno – podsumował.

Gratulacjom i podziękowaniom 

nie było końca

 Na uroczystość licznie przyby-
li sympatycy Towarzystwa, w tym 

przedstawiciele zaprzyjaźnionych or-
ganizacji - m.in. Związku Piłsudczy-
ków, Związku Podhalan, Towarzystwa 
Przyjaciół Nałęczowa i Towarzystwa 
Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej. 
Obecni byli też Janusz Piechociński, 
były wicepremier i Zbigniew Czaplicki, 
pełnomocnik marszałka województwa 
mazowieckiego Adama Struzika. Pań-
stwo Prus-Wiśniowscy odbierali dy-
plomy i gratulacje, ale sami także wrę-
czali podziękowania wielu osobom i 
instytucjom wspierającym przez lata 
Towarzystwo. 

Mają liczne zasługi

 Wojciech Prus-Wiśniowski 
przypomniał, że pomysł utworze-
nia organizacji zajmującej się lo-
kalną historią, powstał podczas 

spotkań władz lokalnych z miesz-
kańcami. Na przełomie lat 1987 
i 1988 powstał komitet założy-
cielski, a Towarzystwo Miłośni-
ków Góry Kalwarii i Czerska za-
rejestrowano w roku 1989. Do naj-
większych sukcesów stowarzysze-
nia można zaliczyć wydanie kil-
ku książek, traktujących o histo-
rii miasta: „Dziejów Góry Kalwa-
rii”, „Vinea Christi” i „Księgi są-
dów dworskich miasta Nowej Je-
rozolimy”. Wydało też prawie 100 
numerów swojego biuletynu „Ko-
munikat”. W 2012 roku Towarzy-
stwo zostało uhonorowane odzna-
ką Zasłużony dla Kultury Polskiej, 
przyznawaną przez ministra kul-
tury i dziedzictwa narodowego.

TW

Muzycznymi przerywnikami 

były koncert chóru 

Coniew oraz występ

Małgorzaty Jareckiej, 

która zaśpiewała przeboje 

Anny Jantar
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Mieszkańcy Wczasowej 
poskarżyli się burmistrzowi
KONSTANCIN-JEZIORNA We wrześniu pisaliśmy o uciążliwościach, jakie ze względu na budo-

wę osiedla, zgłaszali mieszkańcy ulicy Wczasowej. Z relacji dwóch osób które przyszły 

na ostatnią sesję rady miejskiej wynika, że problem nadal pozostaje aktualny

 Na przejeżdżające pod oknami 
mieszkańców Wczasowej ciężarów-
ki, które hałasują, a także brudzą i 
niszczą drogę skarżyła się kilka mie-
sięcy temu pani Maja, jedna z miesz-
kanek. - Auta kursują na budowę ca-
łymi dniami. Trudno się z nimi wy-
minąć – mówiła. - Informowaliśmy o 
tym straż miejską, ale bez rezultatu...
 Reprezentująca inwestora Beata 

Pułtorak przekonywała wówczas, 
że na budowie nic złego się nie dzie-
je. – Mam świadomość, że przy tego 
typu inwestycjach zawsze ktoś bę-
dzie niezadowolony. Robimy jednak 
co możemy, aby dbać o dobre rela-
cje z sąsiadami – wyjaśniała. Minę-
ło jednak pół roku i temat powrócił. 
Dwoje mieszkańców Wczasowej zja-
wiło się na ostatniej sesji rady miej-
skiej.  - Na naszej ulicy wciąż moż-
na spotkać dużo ciężkiego sprzę-
tu z racji budowy osiedla – zwróci-
ła się do radnych i burmistrza pani 
Maja. - Gmina wydała zgodę, aby 
po tej ulicy jeździły tylko betoniarki. 

Tymczasem wjeżdża tam też wiele 
innych ciężkich samochodów. Efekt 
jest taki, że cała ulica jest zabłocona 
i rozjeżdżona. 
 Mieszkanka podkreśliła, że 
woda i błoto spływają z drogi na 
okoliczne posesję. - Nie wiem, kto 
zapłaci za remont Wczasowej - gmi-
na czy inwestor, który zrobił sobie z 
niej prywatny folwark - zastanawia-
ła się. - Ponadto obce samochody 
non stop zastanawiają nam pobo-
cza. To również jest uciążliwe. 
 Burmistrz Kazimierz Jańczuk 

podkreślił, że zaraz po pierwszej 
skardze mieszkańców gmina zare-
agowała, wydając zgodę na przejazd 
Wczasową tylko gruszkom z beto-
nem. - Poproszę komendanta stra-
ży miejskiej, aby zadbał o czystość 
ulicy. Uczulę także komendanta po-
wiatowego policji na sygnalizowa-
ne przez państwa problemy. Jeśli na 
poboczach Wczasowej parkują sa-
mochody pracowników budowy, to 
trzeba tego zakazać, a potem ten za-
kaz egzekwować – dodał burmistrz. 

Tomasz Wojciuk

Podczas sesji mieszkańcy Wczasowej skarżyli się, 

że ciężkie samochody rozjeżdżają ich drogę

Mimo że reprezentantka in-

westora przekonywała kil-

ka miesięcy temu że budowa 

prowadzona jest wzorowo, 

niektórzy mieszkańcy mają 

na ten temat inne zdanie

Radni podnieśli 
sobie diety
POWIAT Tylko radni PiS-u zagłosowali przeciw uchwale podnoszą-

cej diety radnym powiatowym. Uposażenie naszych samorządowców 

wzrośnie o ponad 500 złotych. Uchwała ma na celu także zdyscyplino-

wanie radnych do obecności na sesjach i komisjach

 Wysokość diet radnych uzależniona jest od pełnionych funkcji. Przewod-
niczący rady po podwyżce otrzyma dietę w wysokości 2684 zł. Wiceprzewod-
niczący rady i przewodniczący komisji - 2415 zł, wiceprzewodniczący komisji 
- 2281 złotych. Pozostali radni (każdy z nich zasiada w co najmniej dwóch ko-
misjach) otrzymają 2147 zł. Dotychczas ich dieta wynosiła nieco ponad 1610 
zł. To oznacza, że podwyżka wynosi ponad 500 złotych. – Uważamy, że w sy-
tuacji gdy w powiecie brakuje pieniędzy, choćby na ulicę Szkolną w Leszno-
woli, remont dworku Ryxa w Prażmowie czy zaspokojenie wielu innych palą-
cych potrzeb mieszkańców, podnoszenie sobie diet przez radnych jest obu-
rzające – uważa przewodniczący klubu PiS Sergiusz Muszyński. – Chciałbym 
aby radni Platformy Obywatelskiej z takim samym zapałem jak podnoszą so-
bie diety załatwiali sprawy mieszkańców – dodaje z przekąsem.
 Czy niezadowolenie radnych PiS spowoduje, że zrzekną się dodatkowych 
pieniędzy i przeznaczą je na cele społeczne? Póki co nikt takiej inicjatywy nie 
zapowiedział.  – Rada szukała sposobu na zdyscyplinowanie radnych, po-
nieważ w 2019 roku było aż 216 nieobecności na sesjach i komisjach – mówi 
Krzysztof Kasprzycki z Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Powia-
tu Piaseczyńskiego. -  Uchwała znacząco podwyższyła kary za nieobecności, 
co zostało pozytywnie zaopiniowane przez wszystkie komisje. Pan radny Mu-
szyński nawet ochoczo służył swoją wiedzą prawną, co było w jego intere-
sie – sam przecież będzie benefi cjentem tej uchwały. Również koledzy z PiS 
na komisjach nie zgłaszali zastrzeżeń i zmian – podkreśla radny Kasprzycki.
 - Radny Kasprzycki, jak to ma w zwyczaju, mija się z prawdą – odpiera rad-
ny Muszyński. -  Jedynym naszym przedstawicielem w Komisji Budżetu i Fi-
nansów jest radny Grzegorz Pruszczyk, który podczas opiniowania uchwa-
ły stanowczo, w imieniu całego Klubu, zaprotestował przeciw podwyżkom. 
Rozwiązania dyscyplinujące popieramy, ale wygląda na to, że „zwiększanie 
dyscypliny” ma być jedynie zasłoną dymną, a prawdziwym celem jest dra-
styczne podniesienie sobie diet. Na to nie było naszej zgody i dlatego zagło-
sowaliśmy przeciw. - Według nowej uchwały, przy dwóch nieobecnościach 
radnemu zostanie potrącone prawie 500 zł – wskazuje radny Kasprzycki. 
Warto jednak dodać, że każdą nieobecność można usprawiedliwić „z powo-
du ważnych okoliczności”. 

Adam Braciszewski

KONSTANCIN-JEZIORNA

PIASECZNO

Kwestia gustu na Dzień Kobiet

Kobiece Piaseczno

 Jedną z atrakcji przygotowanych z okazji Dnia Kobiet będą Targi mody, 
designu i rękodzieła „Kwestia Gustu”, które odbędą się w najbliższą nie-
dzielę 8 marca w godz. 11-17 w Hugonówce. Wszyscy goście będą mie-
li niepowtarzalną okazję zapoznać się z szeroką ofertą wyjątkowych pro-
duktów, wśród których będą m.in. odzież, galanteria skórzana, biżuteria, 
szkło i ceramika, malarstwo, grafi ka, akcesoria dekoracyjne, tekstylia oraz 
artykuły dla dzieci. Wszystkie produkty, które będzie można kupić na tar-
gach, są jedyne w swoim rodzaju. Nie zabraknie m.in. projektów, artystów, 
rzemieślników i rękodzielników. Gościem specjalnym będzie znana pro-
jektantka mody Viola Śpiechowicz. Wśród uczestników targów zostaną 
rozlosowane także wartościowe upominki. Wstęp wolny.

TW

 We wtorek 10 marca odbędzie się kolejne spotkanie w ramach cyklu „Ko-
biece Piaseczno”. Pierwszym gościem tej wiosny będzie Renata Gołaszewska 
- Adamczyk, która ukończyła studia pedagogiczno-plastyczne i szkołę charak-
teryzacji teatralno-fi lmowej. Przez wiele lat zajmowała się dziećmi z niepełno-
sprawnością intelektualną jako pedagog-wychowawca i terapeuta zajęciowy.
 Lalkarstwem artystycznym zajmuje się od 2013 r. Swoją pierwszą lalecz-
kę wykonała dla córki Hani. Dzięki macierzyństwu ożyły w niej wspomnienia 
sprzed lat. Emocje dzieci, jak również ludzi z niepełnosprawnością intelektualną 
są zawsze szczere, dlatego piękne. Właśnie poprzez swoje lalki stara się pokazać, 
że zewnętrzne piękno człowieka wynika z jego piękna wewnętrznego. Na spo-
tkaniu opowie więcej o swojej pracy i pasji. Początek o godzinie 19.

Tyl.
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Jeżdżą po dziurach i błocie
PIASECZNO Ulice Irysów i Astrów znajdujące się w rejonie osiedla Orężna pierwotnie mia-

ły zostać utwardzone w ubiegłym roku. Nie zostały, ponieważ uznano że pierwszy pro-

jekt nie przystawał do ich osiedlowego charakteru
 O obydwu drogach pisaliśmy pod 
koniec 2017 roku. Mieszkańcy skar-
żyli się, że są usiane głębokimi dziu-
rami, w których po każdym desz-
czu stoi woda. Wówczas gmina in-
formowała, że regularnie równa dro-
gi oraz przygotowuje projekt przebu-
dowy Irysów, Astrów i pobliskiej Ber-
berysowej. Planowano wykonać tam 
oświetlenie, odwodnienie, chodniki, 

i utwardzoną nawierzchnię. Inwesty-
cja miała zostać zrealizowana w 2019 
roku, jednak minęło kilka lat, a drogi 
wyglądają wciąż tak samo. - Okreso-
we równanie praktycznie nic nie daje 
– mówi pan Paweł, jeden z mieszkań-
ców. - Poprzedni burmistrz obiecy-
wał budowę ulic, ale po zmianie wła-
dzy zaplanowane w budżecie środki 
zostały przesunięte na nieplanowane 
inwestycje w Józefosławiu, skąd po-
chodzi nowy wiceburmistrz.
 Zapytaliśmy burmistrza Da-
niela Putkiewicza, dlaczego nie do-
szło do planowanej wcześniej inwe-
stycji. - Na początku chciałbym od-
nieść się do zarzutów, że gmina in-

westuje tylko w północną część gmi-
ny. Oczywiście to nieprawda, jako 
przykład mogę podać rejon Bobrow-
ca, gdzie w ostatnim czasie zainwe-
stowaliśmy w drogi kilkanaście mi-
lionów złotych – mówi Daniel Put-
kiewicz. - Co do ulic Astrów i Iry-
sów, zleciliśmy projekt alternatywny, 
ponieważ wcześniejszy był nieade-
kwatny do ich charakteru. Obydwie 

drogi zostaną docelowo odwodnio-
ne i utwardzone, tyle tylko że wodę 
będziemy chcieli zatrzymać w tere-
nie, bo taka panuje obecnie tenden-
cja. Projekt powinien być gotowy w 
tym roku, zostały na niego zarezer-
wowane środki. Drogi będziemy re-
montować etapami.

Tomasz Wojciuk

Mimo że gmina nie rezygnuje z utwardzenia dróg, mieszkańcy 

Astrów i Irysów muszą uzbroić się w cierpliwość

Aktualnie przygotowywany 

jest nowy projekt odwodnie-

nia i utwardzenia ulic

Lakis wystąpił w Piasecznie
PIASECZNO Apostolis „Lakis” Anthimos znany jest przede wszystkim ze swojej znakomitej, niezwykle eks-

presyjnej gry na gitarze. Od wielu lat (choć z przerwami) współtworzy legendarną formację SBB. Tym ra-

zem wybrał się jednak do Piaseczna ze swoim autorskim projektem, w którym słynny muzyk gra prawie 

wyłącznie... na perkusji

 Apostolis Anthimos nie kryje 
tego, że perkusja – jako instrument - 
od wielu lat jest jego wielką miłością. 
O ile jednak podczas nagrań czy 
koncertów SBB grywał na niej ra-
czej sporadycznie, to w ramach pro-
jektu „Miniatures” to właśnie ona 
jego głównym środkiem muzyczne-
go wyrazu. Razem z nim występują 
uznani muzycy z młodszego poko-
lenia - Piotr Matusik (instrumenty 
klawiszowe), Robert Szewczuga (gi-
tara basowa) i Olaf Węgier (sakso-
fon). Wszyscy wymienieni proponu-
ją stylistykę jazzową, choć na pew-
no niełatwą do zaszufladkowania. 
Apostolis, jak sam przyznaje, od za-
wsze poruszał się bowiem w bardzo 
szerokiej muzycznej stylistyce – od 
bluesa, przez rock progresywny, aż 
po brzmienia awangardowe. To było 
na pewno słychać w Piasecznie – od 
klasycznego jazzu, przez elementy 
fusion, aż po partie dające pole do 
popisu poszczególnym instrumenta-

listom. Lider projektu sięgnął też po 
gitarę – między innymi w solowym 
utworze na bis, a po koncercie chęt-
nie podpisywał płyty i pozował do 
zdjęć z fanami.
 A już 10 marca w Domu Kultu-
ry w Piasecznie odbędzie się kolejny 
Wtorek Jazzowy. Tym razem zagra 

Miłosz Oleniecki Trio w składzie: 
Miłosz Oleniecki – fortepian, Paweł 
Zwierzyński-Pióro – kontrabas, Ra-
fał Dutkiewicz - perkusja. Bilety w 
cenie 20 złotych (sprzedaż rusza na 
dwa tygodnie przed koncertem). Po-
czątek o godzinie 20.

Grzegorz Tylec
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Wyróżniono piaseczyńskich 
sportowców
PIASECZNO Pod koniec lutego na Stadionie Miejskim w Piasecznie już po raz dwunasty 

zorganizowana została Gala Sportu, podsumowująca ubiegły rok

 Założeniem imprezy jest to, by 
była ona świętem dla całego piase-
czyńskiego środowiska sportowego i 
jednocześnie je integrowała. Zanim 
jednak wręczono statuetki w kate-
goriach: zawodnik, nadzieja sporto-
wa, trener, działacz sportowy, spon-
sor oraz najbardziej usportowiona 
szkoła gminy Piaseczno, głos zabra-
ła wiceburmistrz Hanna Kułakow-
ska-Michalak. - Na sport wydajemy 
ponad 16 milionów zł rocznie – po-
wiedziała wiceburmistrz. - Ponad 
trzy miliony to kwota, która przeka-
zana zostanie klubom w formie do-
tacji na ich działalność statutową. 
Dzięki temu mamy w gminie Pia-
seczno aż cztery i pół tysiąca zawod-
ników zrzeszonych w 31 klubach, re-
prezentujących aż 18 różnych dyscy-
plin sportowych.
 Hanna Kułakowska-Michalak 
wspomniała również o stałej moder-

nizacji obiektów sportowych i bu-
dowie kolejnych – jak hali sportowej 
w Złotokłosie czy nowego Centrum 
Sportu przy ulicy Chyliczkowskiej 
(trwa właśnie konkurs architekto-
niczny na projekt nowego basenu). 
- Piaseczno to też miejsce wielu im-
prez i wydarzeń sportowych – konty-
nuowała wiceburmistrz. - Cieszy to, 
że w dużej mierze są to propozycje o 
charakterze masowym, które anga-
żują wielu naszych mieszkańców.
 Na gali wyróżniono wielu mło-
dych sportowców, ich trenerów oraz 
klubów. Wśród najlepszych klu-
bów (w ramach systemu współza-
wodnictwa sportu młodzieżowe-
go w roku 2019) uplasowały się ko-
lejno: MUKS Piaseczno (726 miej-
sce w Polsce), LUKS Trójka Pia-
seczno i KS X Fight Piaseczno.  
- Gmina Piaseczno w ubiegłym 
roku, na 881 gmin, zajęła 49 miejsce 

– poinformowała prowadząca im-
prezę razem z Pawłem Górskim Ka-
tarzyna Biernadska-Hernik.
 W przerwach pomiędzy wręcza-
niem kolejnych statuetek zagrał z 
kolei zespół Parasol Poetica. Usły-
szeć można było, między innymi, 
takie piosenki jak „Okularnicy”, 
„Sen o Warszawie” czy „Chałupy 
welcome to”. 
 Z przyczyn organizacyjnych nie 
wręczano tym razem stypendiów 
sportowych. Mają one być przyzna-
ne na specjalnie dedykowanej sty-
pendystom imprezie. - W tym roku 
burmistrz Daniel Putkiewicz przy-
znał 52 stypendia w 10 dyscyplinach 
– podkreśliła Hanna Kułakowska-
Michalak. - Trzema wiodącymi dys-
cyplinami w naszej gminie są lekko-
atletyka, kick-boxing i taniec.

Grzegorz Tylec

Udany powrót
KOSZYKÓWKA, III LIGA, MUKS PIA-

SECZNO - KKS TUR BASKET BIELSK 

PODLASKI 87:76 (24:13, 17:19, 

26:17, 20:27) Po dłuższej przerwie 

podopieczni Cezarego Dąbrow-

skiego powrócili na parkiet. Ce-

lem zespołu jest teraz wygranie 

grupy D i zostanie tym samym 

siódmą drużyną w lidze 

 Piaseczno było w tym spotkaniu 
faworytem i początek meczu zdawał 
się zapowiadać, że będzie to pewne i 
łatwe zwycięstwo. Przez zdecydowa-
ną większość pierwszej kwarty Tur 
miał olbrzymie problemy z trafianiem 
do kosza, a gospodarze z każdą mi-
nutą budowali coraz większą przewa-
gę. Na początku drugiej kwarty role 
się jednak, dość niespodziewanie, od-
wróciły. Piaseczno nagle kompletnie 
stanęło, a Tur – dzięki obronie strefo-
wej i świetnej skuteczności Sebastiana 
Sawickiego - nie tylko odrobił kilku-
nastopunktową stratę, ale i wyszedł 
na chwilę na prowadzenie. 
 Po zmianie stron kibice zobaczy-
li jednak odmienionych gospoda-
rzy, którzy zaczęli świetne rzucać za 
trzy i ponownie odjechali rywalom. 
Świetną partię rozgrywali zwłaszcza 
Janek Milewski (cztery celne trójki), 
Nikodem Sarosiak (pewny pod ko-
szem przeciwników) i Kuba Prowiń-
ski – obaj zdobyli po 18 punktów. 

Tabela grupy D trzeciej ligi
1 MUKS Piaseczno 14 7 7 - 0 4 - 0 3 - 0 632 - 495 

2 MKS Ochota Warszawa 12 8 4 - 4 3 - 1 1 - 3 534 - 562 
3 UKS Gim 92 Ursynów Warszawa
  11 7 4 - 3 4 - 0 0 - 3 535 - 462 
4 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski
  11 7 4 - 3 3 - 0 1 - 3 527 - 486 
5 Hutnik Warszawa 10 7 3 - 4 2 - 2 1 - 2 556 - 531 
6 WGR TEAM Grójec 10 7 3 - 4 2 - 1 1 - 3 561 - 580 
7 SPEED sport 10 7 3 - 4 2 - 1 1 - 3 479 - 540 
8 Polonia Warszawa 9 8 1 - 7 0 - 4 1 - 3 561 - 729

Krótka na drodze 
do trzeciej ligi?
SIATKÓWKA, II LIGA Po przyzwoitym początku sezonu Krótka Mysiadło 

notuje serię ligowych porażek – zazwyczaj bez wygranego seta i jest 

na ostatnim miejscu w ligowej tabeli

 Z czego wynikają tak kiepskie wyniki? Przede wszystkim, głównie ze 
względów fi nansowych, zmienił się skład drużyny. O ile wcześniej w większo-
ści grały głównie doświadczone zawodniczki, to teraz te proporcje zostały 
zupełnie odwrócone – obecnie o ligowe punkty rywalizują głównie kadetki i 
młodziczki, w większości 15-letnie. Trudno spodziewać się po nich zwycięstw, 
ale bezcenne doświadczenie zdobyte w drugiej lidze seniorek z pewnością 
będzie procentować w przyszłości. - Cały czas szukamy rozwiązań – mówi Mi-
chalina Tokarska, grająca trenerka Krótkiej Mysiadło. - Nasze młode zawod-
niczki starają się – czasem przegrywamy wyraźnie, ale czasem potrafi my się 
też postawić przeciwniczkom. Jeśli spadniemy do trzeciej ligi, to będziemy 
tam dalej grać kadetkami.

Tyl.

Tabela drugiej ligi kobiet
1 Nowy Dwór Maz.
  20 18 2 58:18 54 1798:1476 
2 AZS AWF Warszawa
  19 16 3 52:17 48 1628:1350 
3 Łaskovia Łask
  20 14 6 47:29 40 1698:1581 1
4 BAS Białystok
  20 14 6 46:28 39 1643:1583 
5 Ósemka Siedlce
  19 12 7 44:36 32 1739:1704 
6 PMKS Nike Węgrów
  20 8 12 30:43 24 1535:1629 
7 AZS LSW Warszawa
  19 7 12 34:41 24 1599:1620 
8 ESPES Sparta Warszaw  
  19 6 13 27:44 19 1434:1590 
9 LTS Legionovia
  20 5 15 28:48 18 1607:1684 
10 UKS Chemik Olsztyn
  19 5 14 24:46 16 1428:1596 
11 Krótka Mysiadło
  19 2 17 13:53 7 1276:1572

Wróciły z medalami
LEKKOATLETYKA Na lekkoatletycznych Halowych Mistrzostwach Polski 

w Toruniu nie zabrakło zawodników piaseczyńskiej Kondycji, którą re-

prezentowały Oliwia Malmon i Aleksandra Płocińska. Obie zawodnicz-

ki nie zawiodły oczekiwań

 Zimowe przygotowania na zgrupowaniu w Przesiece przyniosły spodziewa-
ne efekty, bo nasze biegaczki wywalczyły w Toruniu medale. Srebro przypadło w 
udziale Oliwii na 800 metrów w kategorii u23 oraz Oli (w tej samej kategorii wie-
kowej) na dystansie 1500 metrów. Aleksandra dołożyła również brąz z tego sa-
mego biegu w klasyfi kacji seniorów.  - Bardzo się cieszę, że mogłam wystąpić na 
Halowych Mistrzostwach Polski w Toruniu – mówi Aleksandra Płocińska. - Zawsze 
jest to dodatkowe doświadczenie i przerwanie monotonii treningowej. Bieg był 
dla mnie ciężki, ponieważ był to mój pierwszy start na takich prędkościach, ale 
mimo to szczęśliwy. Dałam z siebie 100 proc. i udało mi się zdobyć srebrny medal 
w kategorii U23. Dużą niespodzianką była dyskwalifi kacja zwyciężczyni biegu, 
Angeliki Cichockiej, przez co pierwszy seniorski medal również należy do mnie.

Tyl.

Aleksandra Płocińska (pierwsza z lewej) 

ze swoim pierwszym seniorskim medalem

Nieco słabszą skuteczność miał tego 
wieczoru Tomasz Wójcikowski i być 
może to sprawiło, że Tur – walcząc 
ambitnie do końca – zdołał wygrać 
czwartą kwartę, ale nie był już w sta-
nie odwrócić losów spotkania.

 W najbliższy weekend MUKS 
Piaseczno zmierzy się na wyjeździe 
z UKS Gim 92 Ursynów Warszawa.

Tyl.



Nabór wniosków o staż
Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie  informuje, że od 4 marca do wyczerpania funduszy (zaplanowano ob-

jęcie wsparciem 70 osób bezrobotnych) będą przyjmowane wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie 

stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w po-

wiecie piaseczyńskim (IV)" współfi nansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundu-

szu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 Projekt skierowany jest do praco-
dawców, którzy zorganizują miejsca 
stażu (na okres od 3 do 6 miesięcy) 
dla osób bezrobotnych zarejestro-
wanych w PUP w Piasecznie speł-
niających poniższe kryteria: 

  - Osoba w wieku 18-29 lat (do dnia 
poprzedzającego dzień 30 urodzin), 
pozostająca bez pracy, zarejestrowa-
na jako osoba bezrobotna w PUP w 
Piasecznie
  - Osoba nie kształci się (tj. nie 
uczestniczy w kształceniu for-
malnym w trybie stacjonar-
nym albo zaniedbuje obowiązek 
szkolny lub nauki)
  - Osoba nie szkoli się (tj. nie uczest-
niczy w pozaszkolnych zajęciach 
mających na celu uzyskanie, uzu-

pełnienie lub doskonalenie umie-
jętności i kwalifikacji zawodowych 
lub ogólnych, potrzebnych do wy-
konywania pracy, finansowanych 
ze środków publicznych w okresie 
ostatnich 4 tygodni).

 Wsparcie osób młodych do 29. 
roku życia pozostających bez za-
trudnienia zostanie udzielone
w ciągu 4 miesięcy od dnia przystą-
pienia do projektu.

 W pierwszej kolejności będą 
kwalifikowane do udziału w projek-
cie osoby bezrobotne:
  - z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  - długotrwale bezrobotne (w 
wieku poniżej 25 roku życia po-
zostające bezrobotne nieprze-

rwanie przez okres ponad 6 mie-
sięcy, w wieku powyżej 25 roku 
życia pozostające bezrobotne 
nieprzerwanie przez okres po-
nad 12 miesięcy, dotyczy rów-
nież okresu przed rejestracją w 
PUP, zgodnie z oświadczeniem);
  - z wykształceniem maksymalnie 
średnim;
 
 W pierwszej kolejności będą re-
alizowane wnioski o zawarcie umo-
wy o zorganizowane stażu z dekla-
racją zatrudnienia w ciągu 30 dni po 
odbyciu stażu na podstawie umowy 
o pracę (co najmniej pół etatu) na 
okres minimum 3 miesięcy.

Szukasz 
pracownika?

Zadzwoń: 

 22 756 79 39

To miejsce czeka 

na Twoje 
ogłoszenie
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DAM PRACĘ

Zatrudnię kucharkę/pomoc kucharki (Polki) z doświad-
czeniem, praca na kuchni w Piasecznie, tel. 698 59 00 59

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

Agencja ochrony zatrudni pracowników do lat 50 na
terenie Piaseczna, tel. 606 62 83 83

Zatrudnię elektromontera z doświadczeniem, 
wymagana kat. B, tel. 668 461 868

Zatrudnię kelnerkę/kelnera do restauracji w Zalesiu 
Dolnym, tel. 606 492 420

Firma sprzątająca zatrudni Panie do sprzątania klatek 
schodowych oraz panów do prac porządkowych, 
tel. 503 173 868

Praca na produkcji Łubna – wymagane doświadczenie, 
tel. 725 258 529

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

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

Handlowca znającego branżę piekarniczą, tel. 663 044 036

Prowadzącą zabawy edukacyjne z dziećmi, tel. 607 651 623

EKO-LED PIASECZNO – JÓZEFOSŁAW POSZUKU-
JE PRACOWNIKÓW NA STANOWISKO MONTER - PRA-
COWNIK PRODUKCJI PRACA SIEDZĄCA, OD ZARAZ, 
TELEFON: 508 561 379

Panie do sprzątania, Piaseczno, tel. 608 673 131

Hurtownia piwa Bajka w Gołkowie zatrudni młodego pracow-
nika, niewykwalifikowanego-konwojenta, tel. 603 807 472

Zatrudnię młodego z okolic Gołkowa, z własnym samo-
chodem dostawczym – praca stała, poniedziałek-piątek, 
tel. 603 807 472

Kucharkę do baru w Konstancinie, tel. 663 06 56 76

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

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

Agenta ochrony, do 55 lat . System 24/48h, Piaseczno-
Chylice. Tel. 506 158 658

Zatrudnimy opiekunów osób starszych (444zł/dyżur), 
praca od zaraz, tel. 602 795 596

Zakład Stolarski zatrudni pomocnika stolarza, Janki, 
tel. 601 897 727

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

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

Kierowca do cukierni, tel. 608 079 659

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

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

Ekspedientkę Carrefour Express Piaseczno i Wólka Kozo-
dawska, tel. 508 288 773

Piekarza, cukiernika, kierowcę do rozwożenia pieczywa, 
tel. 22 756 90 01, 663 044 036

Zatrudnię fryzjera/kę męskiego/ą, Piaseczno, tel. 604 433 127

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie, prasowanie, mycie okien, tel. 787 457 903

Sprzątanie, tel. 880 255 904

KUPIĘ

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

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

Siewnik, tel. 515 486 338

SPRZEDAM

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

Krzewy ozdobne, tel. 880 479 679

Stemple budowlane i stal żebrowaną fi12, tel. 500 274 350

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Producent: bramy przesuwne zwykłe, naprawy, tel. 887 545 254

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Focus 2004, kombi, krajowy, nowe sprzęgło, benzyna-
+gaz, 1.6, srebrny, tel. 668 172 777

Honda Civic, 1998r., stan – do jazdy, przebieg: 280 tys 
km, 1700 zł, tel. 661 622 434

Sprzedam części silnika Renault Kangoo 1.5 dci, tel. 692 044 862

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

Honda poj. 600, tel. 797 084 170

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Kupię każde auto całe do naprawy szybka wycena, 
mila obsługa, zapraszamy, więcej informacji pod nr 
tel. 572 696 585

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Atrakcyjna działka w Woli Prażmowskiej, tel. 604 624 875

Do sprzedania super działka (3000 m kw.) w ŁAZACH - ta-
nio! Pod dużą inwestycję (biura, sklepy, przychodnie) aż 
70% zabudowy. W pełni uzbrojona, tel. 602 340 549 lub 
604 624 875

Sprzedam tanie działki w Łazach, tel. 604 624 875

Sprzedam działkę k. Piaseczna w cenie ok. 18 000, 
tel. 604 624 875

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

Sprzedam pawilon 16 m kw. ul J. Pawła II w Piasecznie zł, 
cena do uzgodnienia, tel. 603 263 110

Pawilony 25 i 50 m kw., Piaseczno, Szkolna 13 C, 
 tel. 604 55 15 01

Kawalerka w Górze Kalwarii, 205 tys. zł, 
tel. 690 946 777

Działkę rolną 0,82 ha w Słomczynie k/Konstancina, 
tel. 781 042 481, 22 754 45 18

Pow. 56,5m kw., I piętro, tel. 605 290 503

Działkę z domkiem całorocznym w ROD Chylice, 
tel. 882 141 461, 694 305 196

Budowlana,  2364 m kw., Wólka Kozodawska, media 
w drodze, tel. 602 463 705

Kawalerkę w Piasecznie, tel. 601 20 22 10

Sprzedam umeblowane mieszkanie 56 m kw. Piaseczno 
ul. Albatrosów, 1 piętro, tel. 512 411 184

Sprzedam mieszkanie 57 m kw. w Górze Kalwarii. 
Tel: 602 768 938

Siedlisko w Czaplinku, tel. 606 506 106

Działki budowlane Wola Chynowska, tel. 667 120 665

Działki budowlane Prażmów, tel. 602 77 03 61

Sprzedam mieszkanie w Górze Kalwarii. Pow. 56,5m kw., 
I piętro, tel. 605 290 503

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

Szukam do wynajęcia część domu, do zamieszkania, 
po atrakcyjnej cenie, Piaseczno, tel. 791 092 556
Szukam domu lub mieszkania do wynajęcia, w okolicach 
Piaseczna lub G.Kalwarii, tel. 536 052 099

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Pokój, kuchnia, łazienka, osobne wejście, tel. 696 699 512

Wydzierżawię jezioro w Habdzinie, tel. 798 413 203

Wynajmę pokój, Konstancin, tel. 503 690 260

3-pokojowe, 55 m kw. Nowe, Grochowskiego, Piaseczno, 
z ogródkiem i garażem, tel. 601 25 41 57 

Wynajmę pokój, Konstancin, tel. 503 690 260

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

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

Hala 1000 m kw. lub inne propozycje, Prażmów,
tel. 602 77 03 6

Pokój w Gołkowie, tel. 696 542 216

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

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

Kupię prywatnie mieszkanie do 50 m kw. w Piasecznie 
tel. 574 786 275

USŁUGI

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. Tel. 504 008 309

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

Hydraulik tel. 886 576 148

Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Złota rączka + ogrodnik, tel. 669 686 350

Hydraulik, awarie, instalacje, kotłownie, uprawnienia, 
tel. 886 576 148

Glazura, łazienki, tel. 601 304 250

Dachy, pokrycia, malowanie, tel. 728 890 101

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

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

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

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

Hydraulik, tel. 501 180 812

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

Fotowoltaika, tel. 607 598 574

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

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

Elektryk, tel. 666 890 886

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

Hydraulik, tel. 608 030 808 

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

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

BRUKARSTWO, TEL. 698 698 839

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

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU 
TEL. 501 129 679

KREDYTY I POŻYCZKI POZABANKOWE- MOŻLIWOŚĆ 
DOJAZDU, TEL. 799 130 892

REMONTY MIESZKAŃ,  TEL. 728 890 101

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

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

Hydraulika, domy jednorodzinne, tel. 505 762 018

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

Rozbiórki domów i wiat, tel. 728 890 101

Remonty, panele, glazura, malarskie, tel. 515 081 212

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

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

Glazura, terakota, samodzielnie, tel. 694 126 583

Docieplanie Budynków, tel. 795 96 96 96

Mycie i malowanie elewacji, tel. 505 591 721

Koszenie, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

Malarskie, tel. 696 120 208

Hydraulik, tel. 535 872 455

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Malarskie, tel. 696 120 208

Okna , drzwi - sprzedaż montaż, tel. 606 920 798

Docieplenia, tel. 606 920 798

Dachy - sprzedaż montaż, tel. 606 920 798

Oczyszczanie działek, wywóz gałęzi, ogrodnicze, 
tel. 519 874 891

Naprawy AGD pralki lodówki zmywarki piekarniki płyty 
tel. 511 204 952

Tynki gipsowe i tradycyjne kont, tel. 604 415 352 

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

Usługi stolarskie, tel. 605 683 364

Dachy krycie-naprawa, tel. 792 354 779

Tynki maszynowe, tel. 533 125 444

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

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

Ocieplanie budynków, tel. 507 768 230

Malowanie mieszkań, tel. 505 58 67 28

Tynki wewnętrzne, tel. 508 690 268

 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), tel. 502 898 418

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

NAUKA 

Chemia, fizyka tel. 791482233

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 po 50 pozna Panią, tel. 579 936 150
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KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Gazeta Kurier Południowy poszukuje specjalisty ds. 
sprzedaży powierzchni reklamowej. Wymagania: 
umiejętność 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 

Pracownik magazynu do hurtowni spożywczej z pra-
wem jazdy kat.B, Góra Kalwaria,  tel. 510 197 142

Pomoc do kuchni z doświadczeniem – „Kuchnia 
Polska”, w kateringu, Lesznowola, tel. 693 255 473

Zatrudnimy opiekunów, pracowników sprzątających 
do pracy w klinice, tel. 608 321 675, 532 514 372

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

Wynajmę pawilon 50 m kw., w centrum Tarczyna na 
działalność usługowo-handlową. Tel. 694 479 353

Sprzedam czynny pawilon handlowy 140 m kw., plac 
410 m kw., w Konstancinie, możliwość nadbudowy, 
tel. 501 228 081

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

GLAZURA, TERAKOTA, REMONTY, TEL. 600 604 547

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

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

Remonty budowlane, ogrodzenia, tel. 513 137 581 

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

Pianino od podstaw dla początkujących, tel. 571 373 118

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

Hurtownia piwa Bajka w Gołkowie, Aleja Lipowa 65, zatrud-
ni kierowców z kat. B, dorota@bajwid.pl, tel. 603 807 472

Gazeta poszukuje kolportera z własnym samochodem do 
rozwożenia gazet, praca w każdy piątek, tel. 692 488 278 

Zamów 

ogłoszenie 

drobne
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