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DROBNE PRZEZ INTERNET!!!DROBNE PRZEZ INTERNET!!!

Na naszej stronie internetowej w prawym górnym 
rogu kliknij ikonkę „Ogłoszenia”

Wpisz treść, wybierz rubrykę i rodzaj czcionki
To bardzo proste!
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Demonstracje kobiet
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KRONIKA POLICYJNA
PIASECZNO

LESZNOWOLA

KONSTANCIN-JEZIORNA

URSYNÓW

Zatrzymano złodzieja

Potrącenie na pasach

Ukradła 10 fl akonów perfum

„Celina” wróciła do właściciela

Nieuczciwy kurier stanie przed sądem

Piją i jeżdżą

Z posesji zniknął opel

 Dwa tygodnie temu pisaliśmy o mężczyźnie, który w jednej z przy-
chodni, wykorzystując nieuwagę personelu, ukradł kasetkę z pieniędzmi. 
W kasetce było 7300 zł. Po przeanalizowaniu nagrań z monitoringu poli-
cjantom udało się namierzyć i zatrzymać sprawcę kradzieży. 38-latek przy-
znał się do popełnienia przestępstwa. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

 We wtorek po południu w Wólce Kosowskiej na krajowej 7 doszło do 
potrącenia pieszego. Mężczyzna przechodził przez jezdnię (był na pa-
sach), kiedy wjechał w niego rozpędzony vw passat. Potrącony odniósł 
poważne obrażenia, a do szpitala zabrał go śmigłowiec Lotniczego Po-
gotowia Ratunkowego. Drogę wyłączono z ruchu, a kierowcy porusza-
li się objazdami. Przyczyny wypadku bada policja. Z naszych informacji 
wynika, że kierowca passata był trzeźwy.

 Tydzień temu do jednej z drogerii w Starej Papierni weszła młoda kobieta, 
która próbowała ukraść 10 fl akonów perfum o łącznej wartości około 1700 zł. 
Złodziejka została jednak zatrzymana przez ochronę i przekazana policji. Te-
raz 27-latka stanie przed sądem. Grozi jej do 5 lat pozbawienia wolności. 

 Policjanci nie pozwolili zleceniodawcy kradzieży nacieszyć się łodzią 
motorową, która zniknęła kilka dni wcześniej z jednej z posesji na warszaw-
skim Ursynowie. Zatrzymali pasera przechowującego „Celinę” na terenie 
Wołomina oraz trzech mężczyzn, którzy zostali wynajęci do odholowania 
łodzi. Cała czwórka usłyszała zarzuty. Odpowiedzialny za realizację zlecenia 
nie chciał współpracować z policją i prokuraturą, w związku z czym został 
tymczasowo aresztowany. Wobec jednego ze złodziei prokurator zastoso-
wał policyjny dozór, paser i kierowca samochodu holującego przyczepę z 
łodzią będą odpowiadać z wolnej stopy. Wszystkim mężczyznom zamie-
szanym w kradzież „Celiny” grozi do 5 lat pozbawienia wolności. 

 We wrześniu, w magazynie jednej z fi rm kurierskich, dopatrzono się 
braku 9 przesyłek o łącznej wartości ponad 2600 zł. O sprawie została 
poinformowana policja. Pod koniec października funkcjonariusze wpa-
dli na trop mężczyzny, który mógł przywłaszczyć sobie paczki. Wizytę 
byłemu kurierowi mundurowi złożyli kilka dni temu. W lokalu zajmowa-
nym przez 29-letniego Ukraińca znaleziono przedmioty pochodzące z 
kradzieży. O dalszym losie mężczyzny zdecyduje sąd.

 Na przestrzeni ostatniego tygodnia zatrzymano dwóch nietrzeźwych kie-
rujących. Najpierw w Kolonii Lesznowola funkcjonariusze zatrzymali jadące 
slalomem audi. Za kierownicą siedział 37-latek, który miał w organizmie nie-
mal 2,5 promila alkoholu. Z kolei w Łazach zatrzymano jadącego mazdą 50-lat-
ka, który „wydmuchał” niemal 2 promile. Obydwaj mężczyźni staną przed są-
dem. Oprócz utraty prawa jazdy grozi im do 2 lat pozbawienia wolności.

 W nocy z 23 na 24 października z posesji przy ul. Gminnej w Leszno-
woli skradziono opla insignię o wartości około 100 tys. zł. Policja poszu-
kuje osób, które widziały moment kradzieży. 
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Powrócił temat Działkowej
KONSTANCIN-JEZIORNA/PIASECZNO Podczas środowej sesji rady miejskiej radna Anna Borow-

ska zapytała burmistrza Kazimierza Jańczuka o ustalenia i plany dotyczące przebudo-

wy ulicy Działkowej na styku gmin, jak również budowy dróg 10 KDL i 4 KL

 Ulica Działkowa leży na grani-
cy gmin Piaseczno i Konstancin-Je-
ziorna. O przebudowie będącej w fa-
talnym stanie drogi obydwa samo-
rządy rozmawiają od lat. Dotych-
czas jedną ze spornych kwestii był 
procentowy udział gmin w kosztach 
remontu arterii. O toczących się 
na ten temat dyskusjach pisaliśmy 

w sierpniu ubiegłego roku. Nieste-
ty wygląda na to, że od tamtej pory 
niewiele się zmieniło.
 Przypomnijmy. Mimo że dro-
gą zarządza Konstancin-Jeziorna, 
to Piaseczno bardziej zabiegało do 
tej pory o jej modernizację. Dlacze-
go? Ponieważ z ciągu korzystają 
głównie mieszkańcy Józefosławia. 
Gmina Piaseczno miała przygoto-
wać koncepcję przebudowy drogi i 
określić koszty inwestycji. Tymcza-
sem negocjacje prowadzone z Kon-
stancinem-Jeziorną niemiłosiernie 
się dłużyły. - Moim zdaniem nie ma 
woli Konstancina, aby poprawić 
sytuację na tej drodze – komento-
wał ponad rok temu na naszych ła-
mach wiceburmistrz Piaseczna Ro-
bert Widz. – Jest tylko przeciąganie 
sprawy w czasie. 

 Jednak burmistrz Konstancina-
Jeziorny Kazimierz Jańczuk od po-
czątku deklarował, że jemu również 
zależy na przebudowie Działkowej, 
ponieważ – jak mówił - od tego te-
matu i tak się nie ucieknie. Pod-
czas środowej sesji burmistrz Jań-
czuk streścił radnym i mieszkań-
com przebieg ostatnich rozmów z 
Piasecznem. Poinformował, że są-
siednia gmina chce partycypować 
w kosztach inwestycji. - Ustaliśmy, 
że my pokryjemy 30 proc. kosztów 
przebudowy, a Piaseczno – 70 proc. 
Takie były rozmowy, nie mam na to 
jednak żadnych dokumentów – wy-
jaśniał. - Najpierw jednak Działko-

wą trzeba zaprojektować. Na zro-
bienie dokumentacji Piaseczno wy-
łoży 300 tys. zł, a my 150 tys. zł. 
Pieniądze na ten cel zostaną wpro-
wadzone do przyszłorocznego bu-
dżetu – dodał. Inna kwestia doty-
czy poprowadzenia wzdłuż Dział-
kowej sieci wodno-kanalizacyjnej. 
Pierwotnie szacowano, że może to 
kosztować nawet 9 mln zł, jednak 
być może uda się wykonać te prace 
za 3 mln zł (burmistrz Jańczuk roz-
mawiał o tym ostatnio z piaseczyń-
skim PWiK). - Uważam, że te kosz-
ty również powinny ponieść obydwa 
samorządy – zauważył. 

Tomasz Wojciuk

Konstancin swoi na stanowisku, że Działkowa powinna zostać 
przebudowana w pierwszej kolejności. Później gmina Piaseczno 
będzie mogła wybudować za swoje pieniądze drogi 10 KDL i 4 KL 

Większość kosztów przebu-

dowy ulicy Działkowej ma 

pokryć gmina Piaseczno

Powstanie kolejna hala sportowa
GÓRA KALWARIA W przyszłym roku ma rozpocząć się rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych im. Marszałka 
Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych. Kompleks zostanie powiększony o nowo-
czesną halę sportową oraz łącznik, który scali szkołę z internatem
 Obecna sala gimnastyczna zo-
stanie przebudowana na warszta-
ty. – W ten sposób uatrakcyjnimy 
ofertę edukacyjną placówki – mówi 
Ksawery Gut, starosta piaseczyń-
ski i absolwent kalwaryjskiej „Bu-
dowlanki”. - Na rynku wciąż mamy 
deficyt fachowców w branży bu-
dowlanej. Chcemy zachęcić mło-
dzież nową jakością kształcenia 
praktycznego. Liczymy, że dzięki 
temu zainteresowanie szkołą bę-
dzie większe.
 W tej chwili starostwo przygo-
towuje przetarg na wyłonienie fir-
my, która rozbuduje „Budowlan-
kę”. Inwestycja ma być realizo-
wana w latach 2021-2022 i zabez-
pieczono na nią 8 mln zł. Projekt 
hali sportowej i pozostałych części 
kompleksu jest już gotowy. - Faj-
nie, że przy szkole powstanie no-
woczesny obiekt sportowy, z któ-

rego będą mogli korzystać także 
okoliczni mieszkańcy – nie kryje 
swej radości burmistrz Arkadiusz 
Strzyżewski. 
 Budowa hali oraz łącznika to 

ostatni etap unowocześniania pla-
cówki przy Budowlanych. W pierw-
szej kolejności zmodernizowano 
tam internat.

Inwestycja będzie spełnieniem marzeń uczniów i nauczycieli 
„Budowlanki”, ale będzie służyła również mieszkańcom Góry Kalwarii

R E K L A M A

TW
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Jak zoptymalizować rozkłady elek?
LESZNOWOLA Gmina stara się doprowadzić do sytuacji, w której linie „L” będą kursowa-

ły zgodnie z życzeniem mieszkańców, a autobusy będą miały pełne obłożenie. Jest to 

jednak trudne, bo każdy podróżny ma nieco inne oczekiwania. Ostatnio z prośbą o ko-

rektę rozkładu trzech linii wystąpili rodzice dzieci uczących się w LO w Magdalence 

oraz szkole podstawowej w Łazach

 Chodziło o autobusy linii L-1, 
L-3 oraz L-4. - Petycję w tej spra-
wie wysłaliśmy do gminy 10 wrze-
śnia i do tej pory nie otrzymaliśmy 
odpowiedzi – poinformowała nas 
pani Karina, jedna z mam. - Za-
proponowaliśmy, aby dostosować 
rozkłady elek do godzin lekcyjnych 
tak, aby dzieci po wyjściu ze szkoły 
mogły szybko i sprawnie wrócić do 
domu. W grę wchodziły kilkunasto-
minutowe korekty. Dzięki nim kur-
sy autobusów byłyby bardziej ren-
towne, bo elki nie jeździłyby puste. 
 Nasza czytelniczka opowiada, 
że 19 października wprowadzono 
nowy rozkład elek, ale nie uwzględ-
niono w nim sugestii rodziców. 
Mało tego, zlikwidowano autobus 
o godz. 7.30, dojeżdżający od stro-
ny Stefanowa. - Nie rozumiem cze-
mu ma to służyć, nie o to nam cho-
dziło – dodaje pani Karina. 
 Wicewójt Lesznowoli Mirosław 
Wilusz wyjaśnia, że każdy mieszka-
niec ma nieco inne oczekiwania do-
tyczące kursowania elek. - Oczywi-
ście możemy puścić więcej autobu-
sów, ale pojawia się pytanie czy to 
ma sens w sytuacji, kiedy od ponie-
działku większość uczniów nie cho-
dzi do szkoły – zastanawia się Mi-
rosław Wilusz. - Wydaje mi się, że 
lepiej wstrzymać się ze zmianami 
do przyszłego roku. Wówczas bę-

dziemy dostosowywać trasy i roz-
kłady elek do zmieniającej się spe-
cyfiki gminy – dodaje Mirosław 
Wilusz przypominając, że obec-

nie obowiązujące rozkłady rów-
nież były wcześniej konsultowane z 
mieszkańcami. 

TW

Obrzucono jajkami 
kościół św. Anny
PIASECZNO Jedna z czytelniczek poinformowała nas, że w niedzielę po 
południu grupa młodych kobiet wtargnęła do przedsionka kościoła 
św. Anny w Piasecznie i obrzuciła jedną ze ścian jajkami

 Do zdarzenia miało dojść około godz. 17, między mszami, kiedy w świąty-
nie nie było wielu wiernych. Świadkowie twierdzą, że do kościoła weszło pięć 
kobiet w wieku około 18 lat. Do rzucania jajkami doszło podobno w przed-
sionku. Całe zdarzenie trwało raptem kilka chwil. - Ksiądz proboszcz również 
został poinformowany o tym incydencie – mówi jedna z parafi anek.
 Andrzej Krynicki, proboszcz parafi i św. Anny bagatelizuje zdarzenie. - Dwie 
osoby zgłosiły mi, że ktoś rozbił w kościele jajko – mówi ksiądz proboszcz. – Nie 
widziałem jednak tego i nie było mnie przy tym, dlatego trudno mi się do tego 
odnosić. Wcześniej nie było takich sytuacji. Nikt nigdy nie dopuszczał się aktów 
wandalizmu, czy tym bardziej profanacji.
 Nie jest to jedyny w ostatnim czasie przypadek godzenia w symbole zwią-
zane z wiarą katolicką. Znaki wykorzystywane przez osoby protestujące prze-
ciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji pojawiły się nie-
dawno na ogrodzeniu kościoła przy ul. Józefa Piłsudskiego w Konstancinie-Je-
ziornie, zaś w w sobotę wieczorem oblano czerwoną farbą pomnik Jana Pawła 
II stojący w Parku Zdrojowym.

TW

GÓRA KALWARIA

Koniec dewastacji na placu zabaw
 W rejonie placu zabaw przy Dąbrówce w Baniosze pojawiły się ka-
mery. O monitoring zabiegali mieszkańcy miejscowości w związku z 
częstymi dewastacjami tego miejsca. System zamontowano w ramach 
funduszu sołeckiego. W najbliższym czasie kamery zawisną również w 
rejonie placu zabaw w Szymanowie. 

TW
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Powstało pierwsze trójwymiarowe
przejście dla pieszych
LESZNOWOLA Niedawno w rejonie parkingu przy szkole w Lesznowoli wymalowano 

pierwsze na naszym terenie trójwymiarowe przejście dla pieszych. Badania pokazują, 

że pasy 3D są lepiej widoczne dla kierowców, co przekłada się na większe bezpieczeń-

stwo pieszych, w tym wypadku dzieci

 Nowe przejście powstało w ra-
mach projektu Hello ICE reali-
zowanego przez firmę Budimex. 
Podobne przejścia powstały tak-
że w miejscowościach Miechów 
oraz Bartoszyce. Wymalowanie 
pasów trwało krótko i nic gminę 
nie kosztowało.
 - Wskazaliśmy tylko lokaliza-
cję – mówi Jan Wysokiński, se-
kretarz urzędu. - Takie przejścia 
można stosować jedynie na dro-
gach wewnętrznych. Na drogach 
publicznych nie są one na razie 
dozwolone. Pierwsze trójwymia-
rowe przejście dla pieszych (ze-
bra jest w inny sposób malowa-
na) powstało w Indiach. Tam też 
przeprowadzono pierwsze bada-
nia, które pokazują, że średnia 
prędkość samochodu przed przej-
ściem 3D jest o 40 proc. niższa 
niż przed tradycyjną zebrą. Wy-
nika z tego, że takie przejście jest 
lepiej widoczne dla kierowców, 
którzy intuicyjnie zdejmują przed 
nim nogę z gazu.
 W tej chwili przejścia 3D testo-
wane są w wielu miastach Europy. 
Jeśli testy dadzą pozytywne rezul-
taty, być może wkrótce pojawią się 
także na drogach publicznych .

TW

Trójwymiarowe przejścia dla pieszych są obecnie testowane.
Jeśli rozwiązanie się przyjmie, w przyszłości zagoszczą one 
pewnie również na drogach publicznych

Nowa inwestycja komplikuje
życie mieszkańcom
KONSTANCIN-JEZIORNA Mieszkańcy ulicy Wczasowej poinformowali pod-
czas sesji radnych i burmistrza o uciążliwościach, jakie powoduje budowa 
powstających w sąsiedztwie Ogrodu Botanicznego trzech nowych osiedli

 - Przy Wczasowej od ubiegłego 
roku powstają trzy osiedla, w których 
zamieszka około 1000 osób -  mówi-
ła podczas sesji pani Maja. - Od daw-
na ciężki sprzęt rozjeżdża naszą dro-
gę, a burmistrz nie reaguje.
 Mieszkanka wyjaśniała, że na ulicy Wczasowej nie ma odwodnienia, a 
brud i błoto z kół ciężarówek spływają na okoliczne posesje. - Latem wdy-
chamy z kolei kurz, bo fi rma budująca domy po sobie nie sprząta – wyjaśniała 
mieszkanka. - Jesteśmy opuszczeni i zostawieni z tym wszystkim sami sobie.
 Niezadowoleni ludzie dodawali, że wjazd na jedną z budów znajduje się w 
ostrej granicy domu jednorodzinnego. - Stan Wczasowej stopniowo się pogar-
sza, czy po zakończonej budowie deweloper poprawi naszą drogę? - pytali.
 Burmistrz Kazimierz Jańczuk poinformował, że fi rma realizująca inwesty-
cję otrzymała czasowe pozwolenie na przejazd Wczasową ciężkich samocho-
dów. - Poproszę straż miejską, aby zwróciła uwagę na tę drogę – zapewnił. 

TW

Burmistrz obiecał wysłać w rejon Wczasowej straż miejską

Przy Wczasowej ma powstać 

w sumie 450 nowych 

domów, które będą ciągnęły 

się do ulicy Warszawskiej

KONSTANCIN-JEZIORNA

Z dyni wyczarowane
 W sobotę 7 listopada o godz. 16.30 w Hugonówce odbędą się warsz-
taty dyniowe. Koszt zajęć to 15 zł od osoby. Każdy z uczestników warsz-
tatów otrzyma swoją dynię oraz materiały plastyczne. Kawiarnia Hu-
gonówka FoodArt Cafe zaserwuje wszystkim uczestnikom przepyszną, 
rozgrzewającą zupę dyniową. Wydarzenie odbędzie się w reżimie sani-
tarnym. Czas trwania – około 2 godzin, liczba miejsc ograniczona. Zapi-
sy: tel. (22) 484 20 20. Bilety do kupienia w kasie KDK.

TW
R E K L A M A
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Demonstracje kobiet
POWIAT Podobnie jak w całym kraju, również na ulicach powiatu piaseczyńskiego odbyły 

się w ciągu ostatniego tygodnia protesty przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjne-

go, który orzekł, że aborcja w przypadku ciężkich wad płodu jest niezgodna z konstytucją

 Do protestów, które odbywały się 
w Warszawie bardzo szybko dołączyły 
mieszkanki Piaseczna, nie tylko wspie-
rając demonstracje w stolicy, ale także 
organizując różne formy manifestacji 
w miejscu swojego zamieszkania. 

Biuro PiS w blasku... zniczy

 W ubiegły piątek po godzinie 17 
palono znicze i zawieszano wieszaki 
przy biurze PiS przy ul. Młynarskiej.
 – Stop Torturom Kobiet! – wzy-
wała nieformalna grupa skupiona 
wokół inicjatywy Kobiety Piasecz-
na. – W obliczu decyzji nielegalnego 
Trybunału Konstytucyjnego, który 
zmusza kobiety do rodzenia śmier-
telnie chorych dzieci, przekazujemy 
posłom PiS dary – znicze i wieszaki. 
Będzie co palić na grobach tych dzie-
ci i ich matek. Na chodniku pojawiły 
się hasła: „To jest wojna”, „Nie! Dla 
zakazu aborcji”.
 – Ten protest nie ma znaczenia, 
bo większość kobiet bez wątpienia 
stoi murem za elementarnym pra-
wem do życia dla każdego człowie-
ka – komentuje Sergiusz Muszyński, 
szef piaseczyńskich struktur PiS. –  
Sądzę, że wulgarność i zachowanie 
tych osób wynika właśnie z frustra-
cji, że przeciętny Polak nie chce mieć 
z takimi środowiskami nic wspólne-
go. W naszym kraju nie ma zgody na 
panowanie cywilizacji śmierci.

Z transparentami na rynku

 Do kolejnego protestu doszło w 
sobotę. Na piaseczyńskim rynku od-
była się pikieta z transparentami – 
„Nie bądź obojętny”, „To jest woj-
na”, “Prawo kobiet”. – Stanęliśmy 
dziś na skwerze w proteście przeciw 
łamaniu praw kobiet i celowemu an-
tagonizowaniu społeczeństwa – mó-
wili uczestnicy pikiety. – Zarządza-
nie strachem, agresją, kryzysem to 
metoda nieudacznej, spanikowanej, 
skrajnie antyobywatelskiej ekipy PiS. 
Jak długo jeszcze? Zależy to od nas 
samych, także w naszych małych oj-
czyznach – dodawali protestujący.
 Protest przybrał na sile w niedzie-
le, gdy na Plac Piłsudskiego przybyło 
więcej osób. Uczestniczki przecha-
dzały się z transparentami wyraża-
jącymi protest przeciwko wyrokowi 
Trybunału Konstytucyjnego.
 “Myślę, czuję, decyduję!“- skan-
dowano, a na transparentach poja-
wiły się hasła: “Mamy dość!”, „Stop 
piekłu kobiet”.
 - Mamy najbardziej restrykcyjne 
prawo w Europie – podnosiły uczest-
niczki protestu. - My już nie jesteśmy 
w Europie! Skazuje się kobiety na 
patrzenie, jak umierają ich dzieci!

Kobiety wychodzą na ulice

 Jak się okazało weekendowe de-
monstracje były tylko preludium do 

masowych protestów, które roz-
poczęły się w poniedziałek. Przy 
dźwiękach marszu imperialnego z 
Gwiezdnych Wojen rozpoczęto pro-
test w Konstancinie-Jeziornie. Wzię-
ło w nim udział około 150 osób 
(głównie kobiet), które punktualnie 
o godz. 16 zablokowały rondo Jana 
Pawła II przy Starej Papierni. Uzbro-
jeni w transparenty uczestnicy pikie-
ty przechodzili po pasach, skutecz-
nie wstrzymując na rondzie ruch. 
Demonstrację zabezpieczała policja 
i straż miejska, która wytyczyła na 
czas manifestacji objazdy. Ruch zo-
stał sparaliżowany w centrum Pia-
seczna przy skrzyżowaniu ul. Ko-
ściuszki z Nadarzyńską. Samochody 
puszczano pojedynczo. Część kie-
rowców irytowała się trudnościami 
komunikacyjnymi. Większość jednak 
machała przyjaźnie i zagrzewała do 
protestu klaksonami.

Policja nie przeszkadzała 

protestującym

 Z czasem protestujące kobiety 
podzieliły się na dwie grupy, któ-
re blokowały ulice w różnych czę-
ściach miasta. Kościuszki, Puław-
ską, Młynarską, Warszawską. Co-
raz częściej krzyczano „Wypier…!” 
i „J…ć! PiS!”. Punktem kulmi-
nacyjnym protestu było skrzyżo-
wanie ul. Warszawskiej z Młynar-

ską w sąsiedztwie biura poselskie-
go PiS. Blokowano ruch, ale naj-
częściej przy aprobacie kierowców, 
którzy bardzo często zatrzymywali 
się przed przejściem przez jezdnię 
i zachęcali protestujących do skan-
dowania haseł. Część transparen-
tów i wieszaków, symbolizujących 
nielegalną aborcję pozostawiono 
przed biurem poselskim PiS. Za-
płonęły też znicze. 
 Z Młynarskiej mniejsza już gru-
pa protestujących doszła do skrzy-
żowania ul. Warszawskiej z Puław-
ską, a następnie środkiem jezdni ru-
szyła Puławską i Kościuszki na połu-
dnie. Protestom nie towarzyszyła po-
licja. Wcześniej kilka radiowozów sta-
ło przy skrzyżowaniu ul. Puławskiej z 
Okulickiego, gdzie zapowiadano pro-
testy. Tam jednak kobiety nie dotarły. 
Gdy rozpoczęto blokowanie skrzyżo-
wania w centrum miasta mundurowi 
zniknęli z pola widzenia.

Wulgarne napisy pod osłoną nocy

 We wtorek rano okazało się, że 
nocą doszło do aktu wandalizmu. Na 
elewacji budynku, w którym znajdu-
je się biuro PiS oraz pobliskiej stacji 
trafo pojawiły się wulgarne napisy. 
– Doszło do dewastacji naszego biu-
ra, zgłosimy tę sprawę na policję – za-
powiada radna Renata Mirosław z 
PiS. – Nastroje oraz wulgarność na 
protestach tworzą atmosferę przy-

zwolenia na wandalizm – twierdzi też 
Sergiusz Muszyński, szef powiato-
wych struktur Prawa i Sprawiedliwo-
ści.  – Zdumiewające, że w tych po-
chodach biorą udział przedstawicie-
le władz samorządowych Piaseczna. 
Ludzie, którzy wycierają sobie twarze 
tolerancją, kolejny raz zaprezentowa-
li niewyobrażalny poziom zdziczenia.
 - Protestujmy głośno, protestujmy 
odważnie, ale z szacunkiem dla od-
miennych poglądów i z szacunkiem dla 
drugiego człowieka, bo walczymy także 
o jego wolność – zaapelował burmistrz 
Piaseczna Daniel Putkiewicz. 

Rewolucja jest kobietą

 Największą skalę miał jednak pro-
test, który odbył się w środę w Górze 
Kalwarii. W tym mieście na ulicę mo-
gło wyjść ponad 1000 kobiet. Uczest-
niczki pikiety wyruszyły z rynku w kie-
runku ronda im. Kazimierza Górskie-
go, które czasowo zablokowały. Głów-
nie młode dziewczyny skandowały ha-
sła: „Rewolucja jest kobietą!, „Myślę, 
czuję, decyduję!”. Rozbrzmiewała mu-
zyka, a niektóre z uczestniczek pocho-
du zaczęły tańczyć. Mimo, że w skan-
dowanych hasłach nie zabrakło dosad-
nego języka i wulgaryzmów, nie było 
agresji. Ta demonstracja przybrała for-
mę radosnego happeningu zagrzewa-
nego wiarą w możliwości zmian.

Adam Braciszewski

KONSTANCIN-JEZIORNA

Zioła antywirusowym wsparciem
 Konstanciński Dom Kultury zaprasza na spotkanie online zatytuło-
wane „Zioła w profi laktyce i terapii infekcji wirusowych układu odde-
chowego”, które poprowadzi ekspertka w dziedzinie ziołolecznictwa 
Anna Bober. Spotkanie odbędzie się na Facebooku KDK we wtorek 3 li-
stopada o godz. 18. 

TW
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SPORT

Derby pełne goli
PIŁKA NOŻNA, SPARTA JAZGARZEW – MKS PIASECZNO 1:4, ORZEŁ BANIOCHA – LAURA CHYLICE 4:3 W ostat-

ni weekend nie brakowało piłkarskich emocji w powiecie piaseczyńskim. Szkoda tylko, 

że meczów tych, z powodu kolejnych rządowych obostrzeń, nie mogli obejrzeć kibice

 W meczu w Wólce Kozodawskiej 
wynik spotkania otworzyli przyjezd-
ni. W 17. minucie Szymon Wiejak tak 
precyzyjnie dograł piłkę do Konrada 
Rudnickiego, że ten nie miał najmniej-
szych problemów z umieszeniem jej w 
siatce. Tuż przed przerwą pecha miał 
z kolei Maciej Wójcik. Pod dośrodko-
waniu z rzutu rożnego Kamila Ziem-
nickiego kapitan gospodarzy interwe-
niował głową tak niefortunnie, że za-
skoczył tym swojego bramkarza Al-
mira Erdena i zrobiło się 0:2. 
 Po zmianie stron błysnął Kamil 
Matulka, który efektownie minął de-
fensora Sparty, po czym huknął na 
0:3. Gospodarze wcale nie grali jed-
nak źle i też mieli swoje okazje na 
gole, ale albo brakowało im skutecz-
ności, albo na posterunku był świet-
nie dysponowany tego dnia Michał 
Olczak. Bramkarz biało-niebieskich 
był jednak bez szans przy fanta-
stycznym uderzeniu w samo okien-
ko w 73. minucie z rzutu wolnego, 
którym popisał się Paweł Wysocki. 
Niestety dla miejscowych, ostatnie 
słowo w tym meczu należało do Pia-
seczna. W 83. minucie Matulka po-
dał wzdłuż linii bramkowej, a zagra-
nie pechowo przeciął Filip Lubań-
ski, posyłając tym samym futbolów-
kę do własnej bramki. Strzelając so-
bie dwa samobóje trudno było my-
śleć o zdobyciu choćby punktu z jed-
nym z faworytów czwartej ligi.
 Jeszcze więcej emocji przyniosło 

starcie w Baniosze, w którym zmierzy-
ły się ze sobą dwie czołowe ekipy dru-
giej grupy warszawskiej ligi okręgowej. 
Pojedynek na szczycie był prawdziwą 
wizytówką tej klasy rozgrywkowej. Bo-
haterem meczu został Patryk Kościa-
nek, który w 12. minucie minął Paw-
ła Wysockiego i dał gospodarzom pro-
wadzenie. Wyrównał, po rzucie roż-
nym, Artur Szleżanowski i remis 1:1 
utrzymał się aż do przerwy. 
 Po zmianie stron świetny okres 
miał Orzeł, który wyprowadził dwa 
zabójcze ciosy. Najpierw Kościa-
nek świetnie podał do Maksymilia-
na Vogtmana, który strzelił do pu-
stej bramki, a potem sam „Kościan” 
nie miał problemów z umieszczeniem 
piłki w siatce uderzeniem z trzech 
metrów. Dalej lepiej radziła już so-
bie Laura, która po raz drugi w tym 
spotkaniu zdołała doprowadzić do 
wyrównania. W 70. minucie odbi-
tą przez bramkarza piłkę skutecznie 
kopnął Jarosław Jamrozik, a na trzy 
minuty przed końcem regulamino-
wego czasu gry Paweł Grodzki wy-
korzystał rzut karny po faulu Domi-
nika Bartnika. To nie był jednak ko-
niec! W doliczonym czasie gry Bart-
nik popędził prawym skrzydłem, do-
grał do Kościanka, a ten – wyprze-
dzając obrońcę – strzelił pewnie pod 
poprzeczkę i zapewnił swojemu ze-
społowi niezwykle cenne trzy punk-
ty oraz... skompletował hat-trick. - To 
bardzo przyjemne uczucie móc udo-

wodnić swoją wartość w tak waż-
nym meczu – skomentował Patryk 
Kościanek. - Jak bym go podsumo-
wał? My graliśmy dobrze do 15 mi-
nuty i 10 minut po przerwie, a resztę 
czasu przy piłce były głównie Chyli-
ce. W końcówce wszystko wskazywa-
ło na to, że to oni są bliżej wygranej, 
ale to jednak my zdołaliśmy zdobyć 
tego decydującego gola.

Orzeł Baniocha w samej końcówce pokonał Laurę Chylice

Gosirki wreszcie zwycięskie!
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA KOBIET, GOSIRKI PIASECZNO – ŻBIK NASIELSK 4:2 Pod koniec rundy jesiennej Gosirki 
odniosły swoje drugie ligowe zwycięstwo w tym sezonie
 Gosirki przez niemalże cały 
mecz w pełni kontrolowały wy-
darzenia na boisku i zdomino-
wały swoje rywalki. Dopiero pod 
koniec, po dokonaniu zmian, po-
zwoliły Żbikowi zmniejszyć roz-
miary porażki. Na listę strzel-
czyń wpisały się tego dnia Ma-
rysia Herman (dwukrotnie), Ju-
lia Tulo i Aleksandra Tokaj.
 - Po ostatnim dobrym meczu z 
Legią w naszym wykonaniu i mi-
nimalnej porażce 2:3 w końcu zdo-
byliśmy upragnione trzy punkty 
– mówi Tomasz Dudek, trener Go-
sirek. - Praca wykonywana na tre-
ningach przyniosła pożądane efekty 
na boisku. Do tego doszły realizacja 
zadań założonych  przed meczem, 
konsekwencja oraz upór w działa-

niu. Szybko strzelone dwie bramki 
pomogły nam spokojnie prowadzić 
grę. Do 88. minuty ocena 5 plus, 
potem niestety rozluźnienie i utra-
ta niepotrzebnych dwóch goli. Zo-
stały nam jeszcze dwa mecze, w któ-

rych chcemy zdobyć komplet punk-
tów. Ogółem należą się dziewczy-
nom ogromne brawa. Razem prze-
grywamy i razem wygrywamy.

Tyl.

P R O M O C J A

Salon Fryzjersko-kosmetyczny BB, 
ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej); Tel. 692 70 90 40, www.bbsalon.pl

Likwidujemy zmarszczki
Istnieje zabieg, który uniesie opadającą powiekę, ujędrni  
i zagęści skórę. Można go wykonać w gabinecie kosme-
tycznym i nie wiąże się z czasowym wyłączeniem z życia 
z powodu konieczności rekonwalescencji. Brzmi zagadko-
wo? Jest to zabieg peptydowego nano peelingu frakcyjnego.

 Najbardziej charakterystycz-
ną oznaką starzenia się skóry są 
zmarszczki, które powstają z po-
wodu degradacji  kolagenu, elasty-
ny i peptydów oraz zaburzeniami 
w lipidowej matrycy skóry. Składni-
ki przeciwzmarszczkowe powinny,  
więc skutecznie hamować wszyst-
kie te procesy.
 Właśnie te substancje znajdzie-
my w zabiegu peptydowego nano 
peelingu frakcyjnego.
 Dzięki wysokim stężeniom  neu-
ropeptydów obserwujemy rozkur-
czanie mięśnie i blokowanie po-
wstawania zmarszczek mimicz-

nych. Do wtłaczania substancji ak-
tywnych używany jest derma pen 
z nano kartridżem. Zabieg stosuje 
się w serii 4 - 6 razy zależnie od sta-
nu skóry w odstępach ok. tygodnia. 

Efekty są spektakularne.
 Należy podkreślić, że dzięki 
swojej formule zabieg  daje efekt 
silnego wygładzenie zmarszczek 
wokół oczu i uniesienia opadającej 
powieki.  

 Aby umówić się na wizytę lub 
bezpłatną konsultację wystarczy 
zadzwonić: tel. 22 401 1234,

R E K L A M A
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DAM PRACĘ

Zatrudnię ekspedientki, Groszek, tel. 508 23 85 86

Ekspedientkę do sklepu spożywczego w Ustanowie, 
tel. 602 119 041

Krawcową do pracowni krawieckiej, Chyliczki, 
tel. 605 081 740

Firma Dawidczyk sp. j. zatrudni stolarzy i pomocników 
stolarzy w Kolonii Mrokowskiej, tel. 501 86 86 57

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

Zatrudnimy: brukarzy, pomocników, ekipę brukarzy 
tel. 602 114 307

Zatrudnię do sklepu spożywczego w Mrokowie 
tel. 507 182 926

Firma Norwa Plants Sp. z o. o w Piasecznie zatrudni na 
umowę o pracę pracowników:1/ do obsługi produkcji, 
2/  elektryka z uprawnieniami SEP min 1KW, 3/  pomoc-
nika elektryka bez uprawnień, 4/  pomocnika do prac 
remontowo-budowlanych, Kontakt 22 756 20 65, 
mail kadry@norwa.eu

Prywatna Przychodnia poszukuje pielęgniarki 
do gabinetu zabiegowego, 
przychodnia@zdrowiepiaseczna.pl, tel.506 453 810 

Prywatna Przychodnia w Piasecznie poszukuje 
osoby na stanowisko rejestratorki:
zdrowie@zdrowiepiaseczna.pl tel.506 453 810

ZATRUDNIĘ EKSPEDIENTKĘ Z DOŚWIADCZENIEM DO 
SKLEPU SPOŻYWCZEGO W PIASECZNIE TEL. 600 803 611
LUB 602 743 436

SPAWACZ,ŚLUSARZ,MONTAŻYSTA.PRACA.OKOLICE 
PIASECZNO.TEL. 601 449 898

BABIK TRANSPORT - zatrudnimy kierowcę z doświadcze-
niem na trasy międzynarodowe. Tel 600 065 813

Golden sp zoo - zatrudnimy osobę do działu sprzedaży 
owoców suszonych i liofilizowanych . Wymagana znajo-
mość języka angielskiego, doświadczenie w handlu. Pra-
ca w Czaplinku. Zainteresowanych poprosimy o kontakt 
telefoniczny. Nr tel 662 108 852, info@goldendrying.pl

Ukrainkę do recepcji hotelowej. Praca w Górze Kalwarii. Za-
kres obowiązków - prowadzenie recepcji hotelowej, sprzą-
tanie hotelu. Oferuję zakwaterowanie. Tel 606 314 684

Zatrudnię osobę do obsługi maszyn do pakowania. 
Praca w Czaplinku. Tel 600 065 813

Przyjmę panią/pana do prania i sprzątania samochodów 
ciężarowych, 1-2 dni w tygodniu, Łazy k. Magdalenki, 
tel. 604 626 444

Kasjerkę/sprzedawcę do sklepu w Złotokłosie, dobre wa-
runki, reprezentatywną i operatywną,  tel. 880 977 141

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków 
w Mysiadle (ul. Kwiatowa 28) zatrudni pomoc kuchen-
ną (pełen etat). Telefon kontaktowy: 22 462 85 44 
w godz. 6:00 - 14:00. CV proszę złożyć osobiście w 
sekretariacie szkoły lub przesyłać na adres e-mail: 
kamil_szymanski@spwmy.edu.pl 

Firma poszukuje osoby do sprzątania biura. Wynagrodze-
nie 2400,00 zł na rękę, pełny etat, umowa o pracę. Pra-
ca w Solcu k. Szymanowa. Zadzwoń na nr 501 631 374

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

Zatrudnię ekspedientkę z doświadczeniem do sklepu spo-
żywczego w piasecznie tel 600 803 611 lub 602743 436

Zatrudnię pracowników do sprzątania, odśnieżania. Wy-
magane prawo jazdy kat. „B”, praca stała, tel. 501 405 990

Osobę do opieki nad starszą panią z zamieszkaniem, oko-
lice Tarczyna tel. tel. 511 503 264

Praca w rolnictwie.Konstancin , tel. 574 162 964

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie, tel. 880 255 904

Kierowca dyspozycyjny, samochód osobowy, tel. 691 949 343

Sprzątanie, tel. 730 776 856

KUPIĘ

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

Sp. z o.o. – Każda opcja, tel.502 222 555

Antyczne meble, obrazy, srebra, platery, odznaczenia, 
szable, książki, pocztówki, tel. 504 017 418

SPRZEDAM

Jodła kaukaska cięta, tel. 508 238 586

Jodła koreańska do 3m, tel. 508 238 586

Świerk kłujący do ogrodu do 2m, tel. 508 238 586

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

Sprzedam duże krzewy borówki amerykańskiej ( 2 me-
try z systemem korzeniowym) odmiany Bluecrop i Jersey.
tel. 609 213 011

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup pojazdów, złomowanie, transport gotówka 
tel. 604 868 998

Skup aut, tel. 515 018 430

AUTO - MOTO SPRZEDAM

Przyczepę 6T, D50, metalowe burty. Ciągnik Ursus 
C 385 oraz dwa BDF-y na jabłka, tel. 662 245 679

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Działki budowlane Prażmów, tel. 602 770 361

Mokotów 78 m kw. 4-pokojowe, tel. 513 237 287

Działka rolno-budowl. 2,77ha. Jeżewice, tel. 502 605 044

Sprzedam działki budowlane w Bogatkach,1500-1600 m 
kw.,Tel. 609 213 011

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

PESEL, meldunek, umowa – OK!, tel. 720 90 80 80

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

Pawilon 28 m. kw., Piaseczno,ul. Szkolna 13c 
„Pod Kopułą”, tel. 509 86 72 38

Pokój, Chylice, tel. 516 228 558

Mieszkanie 45 m kw., pokój, kuchnia, łazienka 
w Łoziskach, 670 zł/mies, tel. 697 327 449

Wynajmę budynek gospodarczo – produkcyjny, 
Zalesie Dolne, tel. 501 285 663

Do wynajęcia w Piasecznie pawilon  parterowy, 36 m kw. 
plus zaplecze: od 13 m kw. do 92 m kw. i miejsca  parkin-
gowe, tel. 601 274 808

Kwatery, tel. 728 899 673

Wynajmę pokój, Konstancin, tel. 503 690 260

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Małą działkę budowlaną Natolin Kabaty, tel 790 751 732

Mieszkanie do remontu, tel. 502 380 635

Działkę budowlaną 300-800 m kw. Lub dom Natolin, 
Kabaty i Imielin, tel 607 264 956

USŁUGI

CIĘCIE NA CNC MDF,SKLEJKA,PLEXA,TEL.723 533 233

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. Tel. 504 008 309

KUCHNIE ,SZAFY, GARDEROBY, PANELE, MEBLE NA 
WYMIAR Tel. 723 533 233

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

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

Remonty, wykończenia, pełny zakres oraz kostka bru-
kowa, tel. 601 304 250

Elektryk, tel. 666 890 886

Dachy, rynny, tel. 798 836 860

Wycinka drzew i gałęzi w terenie zabudowanym, 
tel. 889 105 476

Czyszczenie dachów i rynien tel. 889 105 476

Malowanie mieszkań, remonty, glazurnictwo, 
tel. 669 945 460

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

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

Złom. Porządkujesz? Remontujesz? Uprzątniemy 
i wywieziemy złom, tel. 502 898 418

Posadzki epoksydowe (żywiczne), tel. 504 241 950

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Tynki tradycyjne i gipsowe, tel 604 415 352

Pranie-czyszczenie dywanów, tapicerki meblowej 
i samochodowej,tel. 508 65 20 30

Tynki gipsowe, tel. 502 788 561

Tynki gipsowe, elewacje, wylewki Tel.502 788 561

Ogrodnicze, oczyszczanie działek, wywóz gałęzi 
tel. 519 874 891,

Pogotowie remontowe tel. 735 616 596

Złota rączka tel. 735 616 596

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

Hydraulik tel. 886 576 148

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

GLAZURA, GRES, REMONTY, TEL. 601 21 94 82

Naprawy, krycie dachów, tel. 511 928 895

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

Elektryk - instalacje, awarie, przyłącza, pomiary, 
tel. 506 498 222

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

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

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Budowa domów, rozbudowy, tel. 730 358 998

Pokrycia dachowe, tel. 730 358 998

Dekarskie, dach, blachodachówka trapezowa, papa, 
rynny, obróbki, tel. 798 518 276

Renowacja mebli, tel. 510 266 143

Ogrody, sprzątanie i wycinka drzew, tel. 601 304 250

Układanie kostki brukowej,  tel. 604 174 152

Dachy-papa termozgrzewalna, malowanie, naprawa,
 blachodachówka, naprawa rynien, tel. 793 518 133

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439

Kominy,rynny, naprawy, tel. 798 836 860

Dachy, podbitki, naprawy, tel. 798 836 860

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

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

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Ocieplanie budynków, tel. 609 828 998

Malarskie, tel. 696 120 208

Hydraulik, tel. 535 872 455

Dachy-naprawa tel. 792 354 779

Ogrodnicze, oczyszczanie działek, wywóz gałęzi 
tel. 519 874 891

 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 

GRUPA WSPARCIA Rozmawiamy o życiu, tworzeniu, o 
naturze człowieka, o wszechświecie i o rozwoju oso-
bowości. Oferuje też wsparcie indywidualne. Spotka-
nia darmowe, tel. 571 37 31 18

Matematyka, przyroda, biologia, klasy 0-5, doświadcze-
nie i skuteczność, Piaseczno i okolice, 20 -30zł/h, też zdal-
nie – ON LINE,  tel. 571 373 118

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

ZDROWIE I URODA 

Łóżko dla osoby leżącej sprzedam, tel. 601 213 555

ZWIERZĘTA

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

Oddam 2 – letniego kundelka, tel. 509 920 854

MATRYMONIALNE

Poznam wysoką Panią 50+, tel. 573 350 508

Pilarz-drwal z okolic Piaseczna z kat. B, możliwość 
pracy dorywczej, tel. 696 675 095

Telepizza w Piasecznie zatrudni dostawców 
na samochód służbowy. Praca stała lub dodatkowa, 
tel. 500 219 754

KUPIĘ GARAŻ w Grodzisku Mazowieckim lub okoli-
cach. Telefon: 693 285 954

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

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

DACHY, PAPA TERMOZGRZEWALNA, IZOLACJE, 
OBSŁUGA SPÓŁDZIELNI, TEL. 535 490 417

Indywidualna opieka nad dziećmi (gry edukacyjne, zada-
nia rozwojowe, łamigłówki, okulary VR i inne atrakcje),
 Piaseczno. Kwalifikacje, tel. 571 373 118

SEZAM, sklep zielarsko-medyczny i zdrowa żywność, 
ul. Czajewicza 1, róg Nadarzyńskiej, Piaseczno,
tel. 506 76 74 74

Budowa ogrodzeń, tel. 667 446 914

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

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

Malowanie, panele, remonty, tel. 664 632 405

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Glazura, terakota, remonty, tel. 694 126 583

Malowanie itp. Tel. 735 616  596

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

Poszukuję kierowcy, Kat. „C”, na skład węgla,
Piaseczno, tel. 502 220 881

Poszukujemy osób do sprzątania osiedli Piasecz-
no-Warszawa, tel. 608 673 131

Budynek wolnostojący z parkingiem (180 m kw.) Nowa 
Iwiczna, ul. Zimowa 25c, tel. 601 390 325

Stanowisko garażowe, w blok 31 przy ul. J Pawła Ii w 
Piasecznie osiedle strzeżone, tel. 698 698 413

Firma handlowa Unipack Maciejko Sp.j. z siedzibą w Pia-
secznie  poszukuje pracownika do działu sprzedaży. CV 
proszę wysyłać na adres rekrutacja@unipack.com.pl

Zamów 

ogłoszenie 

drobne
Piaseczno, ul. Ludowa 2

tel. 22 756 79 39 pon-pt 9-17
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Przyjęto plan miejscowy dla 
działki przy ulicy Tuwima
KONSTANCIN-JEZIORNA Podczas środowej sesji rady miejskiej radni, wbrew protestom czę-

ści mieszkańców Cegielni Oborskiej (osiedle Elsam), przyjęli plan miejscowy dla 5-hek-

tarowej gminnej działki znajdującej się między ulicą Tuwima, a drogą 74

 O sprawie pisaliśmy w ubiegłym 
tygodniu. Przed sesją odbyło się po-
siedzenie komisji ładu przestrzenne-
go podczas którego radni pochyli-
li się nad uwagami wniesionymi do 
projektu planu przez mieszkańców 
Cegielni Oborskiej. Część z nich 
zostało uwzględnionych, część nie. 
Sprawa powróciła podczas ostat-
niej sesji rady miejskiej. Zanim jed-
nak odbyło się głosowanie nad pro-
jektem planu o głos poprosiła Mi-

lena Kruszniewska, reprezentująca 
Stowarzyszenie Mieszkańców Ce-
gielni Oborskiej. - Ten projekt cały 
czas wzbudza ogromne kontrower-
sje – podkreśliła. - Procedowanie 
planu w trakcie pandemii uniemoż-
liwiło dyskusję nad nim oraz konsul-
tacje. Jego wprowadzenie spowodu-
je, że lokalne drogi będą zakorkowa-
ne, zwiększy się emisja hałasu i spa-
lin, a bezpieczeństwo i warunki ży-
cia mieszkańców Cegielni Oborskiej 
ulegną pogorszeniu. Zapisy o zaka-
zie komunikacji przez nasze osie-
dle nie mają skutków prawnych i są 
tak naprawdę puste. Ten projekt jest 
przykładem archaicznego myślenia 
i planowania przestrzennego nie-
zgodnego z interesem mieszkańców. 
Konstancin to nasz wspólny dom. 
Powinniśmy dbać o zdrowie i dobre 
życie mieszkańców, a proponowa-

ne rozwiązanie tego nie gwarantuje. 
Nie mówimy temu planowi nie, wy-
pracujmy jednak kompromis, który 
będzie dobry dla nas wszystkich. 
 Głos zabrał także Dominik Syp-
niewski, radca prawny występują-
cy w imieniu mieszkańców Cegiel-
ni Oborskiej. Podkreślił, że obecna 
wersja planu stwarza ryzyko popro-
wadzenia w przyszłości komunika-
cji do nowego osiedla ulicą Tuwima. 
Mimo wszystkich uwag i zastrze-
żeń większość radnych pozostało 
przy swoim zdaniu i zagłosowało za 
przyjęciem planu. Przeciwne temu 
były tylko dwie osoby, a pięć wstrzy-
mało się od głosu. Wśród radnych, 
którzy się wstrzymali był Krzysztof 

Bajkowski. Rok temu był jednym z 
tych, którzy doprowadzili do wyco-
fania poprzedniej wersji planu. - Ten 
plan wygląda dziś znacznie lepiej niż 
w ubiegłym roku – uważa Krzysztof 
Bajkowski. - Udało się znormalizo-
wać gęstość zabudowy i uporząd-
kować kwestię dojazdu do gminnej 
działki od strony drogi wojewódz-
kiej. Zastanawiam się tylko, jak bę-
dzie wyglądał w przyszłości ruch 
na ulicy Tuwima. Być może miesz-
kańcy Cegielni Oborskiej mają ra-
cję – dodaje. 
 Teraz burmistrz zleci przygoto-
wanie operatu szacunkowego i nie-
ruchomość trafi na sprzedaż.

TW

Mieszkańcy osiedla Elsam obawiają się, że dojazd do nowego 
osiedla będzie odbywał się ulicą Tuwima, która pełni obecnie 
rolę drogi wewnętrznej

Wartość 5-hektarowej dział-

ki oszacowano w ubiegłym 

roku na około 20 mln zł

Zmiana systemu pracy w urzędzie
 Podczas środowej sesji rady miejskiej burmistrz Kazimierz Jańczuk po-
informował, że jeden z pracowników urzędu jest chory na koronawirusa. W 
związku z tym oraz coraz większą liczbą zachorowań na COVID-19 od czwart-
ku wszelkie sprawy w ratuszu można będzie załatwić tylko po wcześniej-
szym umówieniu się mailowym lub telefonicznym. Petenci są przyjmowani 
wyłącznie w biurze obsługi interesanta. Ponadto w holu urzędu miasta usta-
wiono skrzynkę podawczą, do której mieszkańcy mogą wrzucać wszelką ko-
respondencję. Burmistrz i jego zastępcy nie przyjmują też już interesantów 
– sprawy można załatwiać z nimi tylko mailowo i telefonicznie. - Przepraszam 
za niedogodności, ale skala zakażeń jest tak duża, że musieliśmy wprowadzić 
obostrzenia – wyjaśniał podczas sesji burmistrz Kazimierz Jańczuk.

TW
R E K L A M A

Nie może wyjechać ciężarówką z posesji. 
Czy zakaz postoju zda egzamin?
KONSTANCIN-JEZIORNA Ulica Ścienna w Bielawie to wąska gminna droga, biegnącą od uli-

cy Powsińskiej do Warszawskiej. - Niedawno gmina ustawiła tam zakaz postoju, ale 

znak nie jest respektowany – mówi pani Lidia, jedna z mieszkanek. - Przez parkujące 

naprzeciwko naszej bramy samochody mąż nie może wyjechać ciężarówką z posesji

 Kobieta twierdzi, że parkują-
ce wzdłuż Ściennej auta od kilku 
lat ograniczają jej dostęp do posesji. 
- Mąż nie jest w stanie wjechać cięża-
rówką w bramę. Podobnie jest z wy-
jazdem – opowiada nasza czytelnicz-
ka. - Ta ulica jest bardzo wąska, a 
parkujące w rejonie naszej posesji sa-
mochody tylko pogarszają sytuację. 
 Pani Lidia kilka razy próbowa-
ła zainteresować problemem gmi-
nę. - W końcu ustawiono zakaz za-
trzymywania się na czas dłuższy niż 
10 minut – opowiada. - Nie zdało 
to jednak egzaminu.  Kilkukrotnie 
dzwoniłam na straż miejską. Jednak 
zanim strażnicy do nas przyjecha-
li, samochodów blokujących nasz 
wjazd już nie było.
 W ubiegłym tygodniu zakaz za-
trzymywania się gmina zmieniała 
na zakaz postoju. Dotyczy on tyl-
ko jednej strony ulicy – tej, po której 
znajduje się posesja pani Lidii. - Nie-
stety znak nie zdał egzaminu – mówi 
zdenerwowała kobieta. - Samocho-
dy parkują po drugiej stronie drogi, 
naprzeciwko naszej bramy, i nadal 
utrudniają nam wjazd i wyjazd. 
 Stanisław Grudzień, komen-
dant straży miejskiej potwierdza, że 
strażnicy kilkukrotnie w tym roku 

zaglądali na Ścienną. - Jak dojecha-
liśmy na miejsce zgłoszenia nie po-
twierdzały się – mówi. - Niemniej 
jednak uważam, że umieszczenie 
znaku postoju po jednej stronie dro-
gi nie rozwiązuje problemu. W mojej 
opinii należałoby rozważyć objęcie 
zakazem także drugiej strony Ścien-
nej – dodaje.
 Na razie jednak wydaje się, że 
organizacja ruchu pozostanie bez 

zmian. - Na tej ulicy mieszka wie-
le osób, które nie życzą sobie ogra-
niczania parkowania. Tam jest ja-
kiś konflikt – mówi Piotr Szczepa-
nik, kierownik wydziału dróg gmin-
nych. - Z postawienia po jednej stro-
nie drogi zakazu postoju i tak nie 
wszyscy są zadowoleni. My traktuje-
my to jako pewien kompromis. 

Tomasz Wojciuk

Mężczyzna po udarze boi się,
że nie przetrwa zimy
KONSTANCIN-JEZIORNA Pan Waldemar jest mieszkańcem Cieciszewa. 
- Mam niską emeryturę, z której znaczną część pochłania zakup leków 
– skarży się. - Wystąpiłem do Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznanie 
mi tony węgla na zimę, ale dowiedziałem się, że tyle mi nie przysługu-
je. Nie wiem, jak sobie poradzę... - dodaje rozgoryczony

 - OPS zamiast tony opału przyznał mi tylko pół – załamuje ręce mieszka-
niec Cieciszewa. - Inni dostają więcej, ale mi się nie należy. Widocznie OPS 
uważa, że jestem za bogaty...
 Nasz czytelnik ma 62 lata, od dawna choruje ( ma m.in. padaczkę i proble-
my z sercem). Twierdzi, że emerytury odbiera 875 zł miesięcznie. - Przysługuje 
mi jeszcze dodatek 500+, ale tylko do końca tego roku – mówi. - Nie wiem, co 
będzie potem. Gdyby nie syn, który czasami kupuje mi leki, dawno umarłbym 
z głodu – dodaje. Mężczyzna dziwi się, że OPS nie chciał przyznać mu więcej 
węgla. Przekonuje, że poczuł się zawiedziony i rozczarowany. - To na czym 
właściwie polega ich pomoc? - pyta łamiącym się głosem. - Traktują mnie jak 
jakiegoś dziada czy żebraka. Nie tak to powinno wyglądać?
 Udało nam się porozmawiać z Ewą Michalską, kierowniczką OPS-u w Kon-
stancinie-Jeziornie. - Ten pan przekracza kryteria dochodowe uprawniające 
do pobierania świadczeń z pomocy społecznej – mówi Ewa Michalska. - Jego 
dochód przekracza o ponad 100 proc. próg, poniżej którego przysługuje po-
moc (701 zł – przyp. red.). Mimo to, jak już zużyje otrzymany od nas węgiel, 
może napisać podanie o pomoc. Na pewno je rozpatrzymy zgodnie z ustawą 
o pomocy społecznej – zapewnia Ewa Michalska.

TW

- Jak dostając 875 zł emerytury można nie kwalifikować się na 
pomoc społeczną? - dziwi się pan Waldemar

KONSTANCIN-JEZIORNA

Kolejne laptopy dla szkół
 W związku z rozpoczęciem zdalnego nauczania przez klasy 4-8 szkół 
podstawowych gmina postanowiła przeznaczyć dodatkowe 300 tys. zł 
na zakup kolejnych komputerów przenośnych, które trafi ą do sześciu 
szkół. Według szacunków za tę kwotę uda się nabyć ponad 100 nowo-
czesnych laptopów. Do tej pory do gminnych podstawówek trafi ło lub 
w najbliższym czasie trafi  ponad 200 urządzeń. W tej puli jest 51 lapto-
pów, które udało się kupić za środki unijne (ponad 150 tys. zł) oraz 140 
laptopów, za które gmina zapłaciła już 413 tys. zł. 

TW
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