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Mieszkańcy lokali socjalnych żyją 
bez wody i oświetlenia
GÓRA KALWARIA – Jest mi zimno, nie mam wen-

tylacji i bieżącej wody, bo zamarzły krany 

– narzeka Wojciech Bielecki, od trzech mie-

sięcy mieszkający w gminnym kontenerze 

przy ul. Puławskiej 13 G w Baniosze. - Nasze 

życie to jest dziadostwo i ludzkie upokorze-

nie - kwituje

Dom przy Kniaziewicza
znów stanął 
w płomieniach
PIASECZNO W niedzielę rano doszło do 

kolejnego pożaru niezamieszkałego, 

drewnianego domu przy ul. Kniaziewicza
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KRONIKA POLICYJNA
PIASECZNO

Rozbój za pomocą młotka

Odpowie za kradzież 16 telefonów

 Na początku grudnia do jednego ze sklepów spożywczych na te-
renie miasta wszedł mężczyzna i, grożąc kasjerce użyciem młotka, zra-
bował kilkaset złotych. Ustalono wizerunek sprawcy. Został zatrzyma-
ny kilka dni temu nieopodal Konstancina-Jeziorny przez policjanta z 
wydziału kryminalnego. 37-latek próbował jeszcze uciekać. Ale został 
szybko złapany i obezwładniony. Najbliższe trzy miesiące spędzi w 
areszcie tymczasowym. Za rozbój grozi mu do 12 lat pozbawienia wol-
ności. 

 Policjanci namierzyli i zatrzymali mężczyznę, który z jednego z 
marketów ukradł 16 markowych telefonów o wartości około 19 tys. 
zł. Co więcej, 32-latek odpowie także za kradzież damskiej torebki, 
która zginęła z jednego z domów w Piasecznie. W torebce były m.in. 
dokumenty, karty bankomatowe oraz 1000 zł w gotówce. Mężczyź-
nie grozi do 5 lat pozbawienia wolności. 
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K O N D O L E N C J E

Bił i terroryzował seniora
 48-latek znalazł sobie nietypowe źródło dochodu. Miesiącami bił 
starszego mężczyznę, wyciągając od niego pokaźne sumy. Łącznie 
uzbierało się kilka tysięcy złotych. Z policyjnych ustaleń wynika, że 
poszkodowany był także zastraszany przez swojego oprawcę, który 
niejednokrotnie groził mu śmiercią. 48-latek trafi ł już do aresztu tym-
czasowego. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

TARCZYN

Zgubił go skrawek tektury
 Sprawcę kradzieży 35 opakowań płytek ceramicznych udało się za-
trzymać dzięki temu, że w jego samochodzie znaleziono fragment tek-
tury z logo producenta ceramiki. Niedługo potem policjanci odzyskali 
cały skradziony towar. 24-latek odpowie za kradzież. Grozi mu do 5 lat 
więzienia.

KONSTANCIN-JEZIORNA

Wjechał nową kią do Wisły
 W Gassach 70-letni mieszkaniec Warszawy zbytnio zaufał znajdują-
cej się w jego nowej kii nawigacji i w miejscu, w którym latem odbywa 
się przeprawa promowa, wjechał do Wisły. Na szczęście mężczyzna zdą-
żył w porę opuścić pojazd, który po kilku godzinach wyciągnęli z rze-
ki strażacy. 70-latek tłumaczył policjantom, że ze względu na padający 
deszcz i ograniczoną widoczność po prostu... nie zauważył końca drogi. 

Zatrzymano kolejnego damskiego boksera
 Miejscowy dzielnicowy ustalił, że od kilku miesięcy 40-letni miesz-
kaniec Konstancina znęca się psychicznie i fi zycznie nad swoją 87-let-
nią matką. Pijany mężczyzna wielokrotnie bił staruszkę i groził jej 
śmiercią. Oprawca został zatrzymany i trafi ł do aresztu tymczasowe-
go. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. 

Pieniądze z puszki WOŚP przeznaczył na alkohol
 Do jednego ze sklepów na terenie uzdrowiska wbiegł mężczyzna 
i ukradł stojącą przy kasie puszkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. Zajście zarejestrowała kamera monitoringu dzięki czemu po-
licjanci i strażnicy miejscy mogli od razu rozpocząć poszukiwania 
sprawcy. Niedługo potem napastnik został rozpoznany w okolicach 
ulicy Warszawskiej. Próbował jeszcze uciekać, ale po chwili został za-
trzymany i obezwładniony. Udało się odzyskać puszkę, jednak była 
ona już pusta. 47-latek tłumaczył, że pieniądze przeznaczone na le-
czenie chorych dzieci wydał na alkohol. O dalszym losie zatrzymane-
go zdecyduje sąd. 

Ponad 120 osób ewakuowano ze szkoły
PIASECZNO W środę cztery zastę-
py straży pożarnej zareagowały 
na zgłoszenie o pożarze w szko-
le w Zalesiu Dolnym. Na szczęście 
alarm okazał się fałszywy

 Do Szkoły Podstawowej Nr 2 w 
Zalesiu Dolnym przyjechały cztery 
zastępy straży pożarnej, w tym pod-
nośnik. Na miejscu okazało się, że z 
budynku ewakuowało się ponad 120 
osób. Jednak wbrew zgłoszeniu nie 
stwierdzono zadymienia, mogącego 
wskazywać na zaprószenie ognia.
 – Czujka przeciwpożarowa znaj-
dowała się w bibliotece – mówi mł. 
bryg. Łukasz Darmofalski z Komen-
dy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Piasecznie. – Strażacy 
po zapachu ustalili, że została praw-
dopodobnie aktywowana jakimś od-
świeżaczem w aerozolu.
 Ratownicy sprawdzili sprawność 
systemu przeciwpożarowego i opu-
ścili szkołę.

AB

Kontakt. Czarny Sen
PIASECZNO

 Już dziś w Domu Kultury w Pia-
secznie wystąpi zespół Czarny Sen 
w składzie: Kinga Jaszewska - wokal, 
fl et, Kuba Rutkowski - gitara, wokal, 
Mikołaj Mucha - bas, recytacja i Mar-
cin Adamski - perkusja. Transmisja 
online - FB Centrum Kultury. Począ-
tek o godzinie 19.30.

Tyl

Odlotowy koncert 
karnawałowy

KONSTANCIN-JEZIORNA

 Konstanciński Dom Kultury za-
prasza na rodzinny koncert karnawa-
łowy online. Odbędzie się on w nie-
dzielę 24 stycznia w godz. 16-20 na 
facebooku KDK. W rodzinnym wi-
dowisku muzycznym zatytułowa-
nym „Lotnisko nad Ziemią” wystąpią 
Pan Sprężynka i zespół Bąbel Ziom-
bel. Jak na karnawał przystało, bę-
dzie dużo muzyki, tańca i zabawy. To 
będzie kosmiczny koncert z opowie-
ściami o gwiezdnych przygodach. 
Udział w koncercie jest bezpłatny.

TW

Sztukatorzy
PIASECZNO

 W najbliższą sobotę w Klubie 
Kultury w Zalesiu Górnym odbędzie 
się Koncert Finałowy 13. Festiwalu 
Sztukatorzy. Transmisja live na FB 
Centrum Kultury. Początek o godzi-
nie 18.

Tyl
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Policja i straż miejska 
pomagają bezdomnym
PIASECZNO Ostatniej nocy w rejonie ulicy Dworcowej policjanci zatrzy-
mali dwóch pijanych mężczyzn, którym udzielono pomocy. Teren mia-
sta, w poszukiwaniu osób nie mających się gdzie schronić i często bę-
dących pod wpływem alkoholu, patroluje również straż miejska

 Siarczyste mrozy nie sprzyjają bezdomnym. W nocy z niedzieli na poniedzia-
łek przy ulicy Dworcowej policjanci natknęli się na wyziębionego, kompletnie 
pijanego 40-latka. Mężczyzna został przewieziony do komendy i spędził noc w 
pomieszczeniu dla zatrzymanych. - Mniej więcej w tym samym czasie natknę-
liśmy się na kolejnego nietrzeźwego mężczyznę w rejonie dworca PKP. Jak się 
jednak okazało, mieszka on na terenie miasta, więc został odwieziony do domu 
– mówi nadkom. Jarosław Sawicki z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. 
 Każdego dnia, w poszukiwaniu osób bezdomnych i potrzebujących po-
mocy, teren gminy przemierzają też strażnicy miejscy. - Regularnie kontrolu-
jemy m.in. okolice dworca PKP oraz znajdujące się w Piasecznie pustostany 
– mówi Mariusz Łodyga, komendant straży miejskiej. Jednym z nich jest stara 
mleczarnia, w której na początku grudnia znaleziono zwłoki 54-letniego męż-
czyzny. Teraz budynek został dodatkowo zabezpieczony przez gminę i wszyst-
ko wskazuje na to, że nikt w nim nie koczuje. Straż miejska nietrzeźwych bez-
domnych przekazuje policji (już niedługo będą oni trafi ali do izby wytrzeź-
wień przy ulicy Kolskiej w Warszawie), zaś tych którzy nie są pod wpływem 
alkoholu, odwozi do ośrodka Monaru w Bobrowcu (dawny hotel Lando), aby 
mogli się tam ogrzać, zjeść posiłek i w godnych warunkach spędzić noc.

TW

W mroźne dni i noce policja i straż miejska starały się pomagać 
osobom zziębniętym i nie mającym gdzie mieszkać

Kiedy po uzdrowisku znów 
zaczną jeździć elki?
KONSTANCIN-JEZIORNA Od poniedziałku po gminie nie jeżdżą autobusy pięciu linii „L”, co jest efektem nie 
rozstrzygnięcia przez ZTM przetargu na obsługę połączeń  lokalnych. Zamiast tego uruchomiono linię za-
stępczą Z14, która nie dociera jednak do wszystkich miejscowości
 Do tej pory „elki” na tere-
nie Konstancina obsługiwał PKS 
Grodzisk Mazowiecki. Umowa 
obowiązywała do 17 stycznia, bo 
od 18 gminę miała obsługiwać już 
nowa firma. Miała, ale nie obsłu-
guje, bo od wyniku przetargu w 
ostatniej chwili odwołał się jeden 
z oferentów. Odwołanie trafiło do 
Krajowej Izby Odwoławczej, która 
ma 14 dni, aby się do niego usto-
sunkować. 
 Jako że uzdrowisko praktycznie 
z dnia na dzień zostało bez połą-
czeń lokalnych, doszło do spotkania 
przedstawicieli gminy z ZTM pod-

czas którego ustalono, że zostanie 
uruchomiona linia zastępcza Z14. 
- Jednocześnie zmieniliśmy trochę 
warunki umowy, wcześniej ponosi-
liśmy 80 proc. kosztów funkcjono-
wania „elek”, teraz do linii „Z” do-
płacimy tylko 70 proc. - wyjaśnia 
burmistrz Kazimierz Jańczuk. 
 Zaraz po uruchomieniu li-
nii pojawiły się głosy, że zastęp-
cze autobusy nie docierają do 
wszystkich miejscowości, omija-

jąc Opacz, Ciszycę, Czarnów i Dę-
bówkę. Po pertraktacjach przewoź-
nik zgodzić się dojeżdżać warunko-
wo do pierwszych trzech wsi, mimo 
że nie ma tam utwardzonych za-
wrotek. Mieszkańcy Dębówki zo-
staną na razie bez autobusu, bo 
ZTM twierdzi, że nie ma tam gdzie 
zakręcić. - To nieprawda – mówi 
pani Zofia, mieszkanka Dębówki. 
- Autobus mógłby zawracać przy 
figurce, zakręcają tam nawet tiry. 
Łatwiej nam dojść 600 m z końca 
wsi niż wędrować 3 km do Kawę-

czyna, gdzie jeździ 742 - dodaje.
 Trudno na razie powiedzieć, do 
kiedy będzie obowiązywała komu-
nikacja zastępcza. - To nie zależy 
od nas – podkreśla Kazimierz Jań-
czuk. - Chciałbym zwrócić jednak 
uwagę, że liczba kursów na dobę 
praktycznie się nie zmieniła. 
 Warto dodać, że tymczasowy 
przewoźnik honoruje wszystkie bi-
lety okresowe, nie uwzględnia na-
tomiast Konstancińskiej Karty 
Mieszkańca. 

Tomasz Wojciuk

Elki kursowały do 17 styczna. Na razie nie wiadomo, 
kiedy wrócą na dawne trasy

Od najbliższego poniedział-

ku autobusy linii zastępczej 

Z14 będą dojeżdżały także 

do Opaczy, Ciszycy i Czarnowa



BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY PIASECZNO

709
L23 i L52

L13
L24 i L39

L32
likwidacja linii P

OD 25 STYCZNIA 2021

Transport publiczny
– duże zmiany
od 25 stycznia
Zapowiadane wcześniej zmiany w transporcie publicz-

nym zostaną wprowadzone przez ZTM 25 stycznia 2021 r. 

Ostateczne rozstrzygnięcie przeprowadzonego przez 

ZTM postępowania przetargowego na usługi przewo-

zowe liniami L na terenie Gminy Piaseczno nastąpiło 

12 stycznia 2021 r.

Najważniejsze z przygotowanych 

rozwiązań to:

• przywrócenie co drugiego kursu 
709 do dworca PKP Piaseczno, 

• wydłużenie trasy L13 do Góry 
Kalwarii w wybranych, warianto-
wych kursach

• nowa linia L23 obsługująca od-
powiednio Żabiec, Siedliska i Chylice

• zmiana trasy L24 przez Jastrzę-
bie i Konstancin do Chylic (wydzie-
lone kursy wariantowe dojadą do 
Chylic, zawrotka na rondzie przy ul. 
Sielskiej, są to kursy specjalnie wy-
dłużone dla obsługi Szkoły Podsta-
wowej w Chylicach)

• wydłużenie linii L32 obsługu-
jącej połączenia z Grochowej przez 
Bogatki, Chyliczki do Chylic

• nowa linia L52 z Grochowej, 
Łbisk do Piaseczna i dalej przez 
Chyliczki do Chylic

• zmiana trasy linii L39, która za-
pewni obsługę komunikacyjną osie-
dli przy ul. Jarząbka i dowiezie pa-
sażerów do Szpitala św. Anny w Pia-
secznie

• likwidacja wszystkich linii P, 
czyli  P1, P2, P3 

linie P-1 i P-3 zostaną zastąpione 
przejazdem linii L39

linia P-2 zostanie zastąpiona prze-
jazdem linii L23 ze wsparciem li-
nii L24 na przystanku Mostowa 02. 
(dot. obszaru Żabieńca)

Trasy pozostałych linii L-2, L-5, 
L12, L25 nie ulegają zmianom.

Tymczasowe trasy objazdowe

 Trwające roboty budowlane w ul. 
Księcia Janusza I Starego w Piasecz-
nie oraz w ul. Dworskiej w Chylicach 

wymusiły dla części linii tymczasowe 
trasy objazdowe, które zostaną zmo-
dyfikowane w chwili zakończenia po-
szczególnych inwestycji drogowych.
 Wszystkie zmiany uwidocznio-
ne są na planszach dla poszczegól-
nych linii.

Nowe rozkłady jazdy 

około 21 stycznia 

 Powyższe zmiany wprowadzają 
nowe, skoordynowane w miarę moż-
liwości rozkłady jazdy dla wszyst-
kich linii. Te rozkłady jak i mapy 
tras pojawią się na stronie War-
szawskiego Transportu Publicznego 
https://www.wtp.waw.pl/ prawdo-
podobnie w czwartek, 21.01. Poin-
formujemy o tym w oddzielnym ko-
munikacie. Przewiduje się możli-
wość korekt tych rozkładów – bę-
dziemy analizować uwagi pasaże-
rów i ewentualne zmiany w rozkła-
dach jazdy będą mogły być wprowa-
dzone w pierwszej połowie lutego br.

Nowe linie L bezpłatne 

dla posiadaczy 

Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca

 Od 18 stycznia posiadacze Pia-
seczyńskiej Karty Mieszkańca mogą 
bezpłatnie korzystać także z  prze-
jazdów liniami L tzw. "prażmow-
skimi" czyli L17 i L19 oraz (na za-
sadach wzajemności) mieszkańcy 
gminy Prażmów mogą jeździć nie-
odpłatnie naszymi wszystkimi linia-
mi L. Wzajemnie honorowana będzie 
Prażmowska i Piaseczyńska Kar-
ta Mieszkańca. Lista „elek” z bez-
płatnym przejazdem dla posiadaczy 
PKM wygląda następująco: L2, L5, 
L12, L13, L17, L19, L23, L24, L25, 
L32, L39, L52. Bezpłatny przejazd 
dotyczy całej długości tras tych linii. 

Konsultacje rozpoczynają się 25.01.2021r. Ich zwieńcze-
niem będzie zaprezentowanie koncepcji parku, zaplano-
wane wstępnie na drugą połowę kwietnia. 

Więcej o konsultacjach można przeczytać:

• http://www.konsultacjepark.piaseczno.eu  
•  http://www.facebook.com/RewitalizacjaPia-

seczna/

Zapraszamy do punktów konsultacyjnych i rozmów 
z projektantami w Parku Miejskim przy placu zabaw. 
Oto harmonogram spotkań: 

30.01. 2021  godz.  11.00-15.00 -  zbieramy uwagi i su-
gestie przedprojektowe

13.03.2021   godz.  11.00-15.00 -  zbieramy uwagi i su-
gestie do koncepcji wstępnej

Zapraszamy także do kontaktu telefonicznego - dyżu-
ry projektantów pod numerem telefonu 514 63 86 37 
30 i 31 .01.2021 godz. 17.00 - 19.00 
14 i 15 .03.2021 godz. 17.00 - 19.00

Czekamy na uwagi i opinie pod adresem:
konsultacjepark@piaseczno.eu

Państwa wnioski, uwagi, propozycje, pomysły będą cen-
nymi wskazaniami do opracowania projektu koncepcyj-
nego parku. Mamy nadzieję, że uda się nam wspólnie 
stworzyć przestrzeń zieloną, integrującą, funkcjonalną 
i piękną. 

INFORMACJA
 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzę-
du MiG Piaseczno, z/s w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 oraz na stronie internetowej www.piaseczno.eu, zamiesz-
czone zostały wykazy dot. wydzierżawienia:
1) na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. części działki oznaczonej 
nr ewid. 315/21 obręb Wólka Kozodawska, będącej własnością Gminy Piaseczno z przeznaczeniem pod teren ziele-
ni, na rzecz dotychczasowych dzierżawców; 
2) na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. części działki oznaczonej 
nr ewid. 37/9 obręb 12, m. Piaseczno, będącej własnością Gminy Piaseczno z przeznaczeniem pod teren zieleni, na 
rzecz dotychczasowego dzierżawcy; 
3) na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. działek oznaczonych nr ewid. 
185 i 186 obręb Złotokłos, z przeznaczeniem pod użytkowanie rolnicze, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy; 
4) na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. części działek oznaczo-
nych nr ewid. 56, 58/2 i 68 obręb 56, m. Piaseczno, z przeznaczeniem pod teren zieleni, na rzecz dotychczasowych 
dzierżawców; 
5) na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym od dnia 31.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. części działek oznaczo-
nych nr ewid. 3/44 i 3/45 obręb 28, m. Piaseczno, będących własnością Gminy Piaseczno z przeznaczeniem pod te-
ren, na którym zlokalizowana jest stacja pomp zasilająca nawadnianie plantacji aronii, na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy; 

Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni licząc od dnia wywieszenia, tj. od dnia 13.01.2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

W związku z planami kolejnych etapów zagospodarowania Parku Miejskiego, 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zaprasza mieszkańców do rozmowy o przyszłym 

kształcie i funkcjach południowych obszarów tego terenu.

Zmiany w Klubach Seniora
W 2021 roku w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie będzie funkcjonowało 
dziewięć Klubów Seniora, w tym cztery Kluby Senior+ . Kluby  Seniora działać będą  jako ośrodki wsparcia dla se-
niorów z gminy Piaseczno. 

Od stycznia 2021 r. swoją działalność rozpoczął Klub Seniora w Głoskowie, który mieści się przy ul. Millenium 13. 
Siedzibę zmieniły zaś kluby w Złotokłosie oraz Gołkowie. Klub w Złotokłosie mieści się teraz przy ul. Artura Grot-
tgera 19, a ten gołkowski zlokalizowany jest przy ul. Głównej 42. Więcej na stronach www.senioralne.piaseczno.eu 
oraz na www.mgops.piaseczno.eu 
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Fizjoterapia uroginekologiczna w CKR Konstancin
O dziedzinie terapii stworzonej specjalnie dla kobiet mówi mgr Agnieszka Zając, fi zjoterapeutka 

specjalizująca się w fi zjoterapii uroginekologicznej w CKR w Konstancinie-Jeziornie.
Jakie problemy rozwiązuje fizjote-

rapia uroginekologiczna?

 Fizjoterapia uroginekologicz-
na zajmuje się zaburzeniami w ob-
rębie narządów miednicy mniejszej, 
takich jak nietrzymanie moczu, dys-
funkcje pęcherza moczowego, ob-
niżenie narządów, zespoły bólowe 
miednicy, bolesne miesiączki czy 
bolesne współżycie.  To także opie-
ka nad kobietami przygotowującymi 
się do ciąży, w ciąży i okresie połogu 
– w mojej opinii niezbędna dla każ-
dej młodej mamy. W swojej praktyce 
uczę pacjentki świadomości  własne-
go ciała, prawidłowych wzorców ru-
chowych, wykorzystując różne for-
my terapii , które są dostosowane do 
ich potrzeb. Te elementy są niezbęd-
ne, by w jak najkrótszym czasie wró-
cić do zdrowia i cieszyć się życiem. 

W jakim wieku są 

przeważnie pacjentki?

 Trafiają do mnie kobiety w różnym 
wieku. Począwszy od młodych dziew-
czyn, które cierpią z powodu bolesnych 
miesiączek, jak również trochę starsze, 
które chcą świadomie przygotować 
swoje ciało do ciąży, a później do po-
rodu. Dużą liczbę pacjentek stanowią 
Panie w wieku 45+ z różnymi dolegli-
wościami uroginekologicznymi, a tak-
że te, które przeszły operacje w obrębie 
jamy brzusznej lub narządów rodnych. 

Jak wygląda pierwsza wizyta?

 Pierwsza wizyta to szczegóło-
wy wywiad, by móc jak najlepiej do-

brać terapię do potrzeb Pacjentki, 
bowiem wspólnie określamy plan 
działania. Oceniam postawę ciała i 
wzorce ruchowe, ustawienie mied-
nicy, zakres ruchomości sąsiadują-
cych struktur. W dalszej kolejności 
przechodzę do badania palpacyjne-
go obszaru dna miednicy zewnętrz-
nie i wewnętrznie. Badanie per va-
ginam odbywa się tylko wtedy jeśli 
są ku temu wskazania i nie musi być 
przeprowadzone na pierwszej wizy-
cie. Badanie pozwala ocenić pracę 
mięśniową, napięcie tkanek mięk-
kich, struktur mięśniowych i powię-
ziowych. Do diagnostyki wykorzy-
stuję również badanie EMG. Po ba-
daniu, w zależności od dysfunkcji, 
możliwa jest pierwsza terapia.

Czy pacjentki uczą się jak ćwiczyć w 

domu pomiędzy wizytami?

 Jak najbardziej tak! Sukces te-
rapeutyczny to nie tylko moja pra-
ca, ale przede wszystkim zaangażo-
wanie samej Pacjentki. Od tego za-
leży czy efekty utrzymają się na stałe 
czy tylko na okres rehabilitacji. Ćwi-
czenia są dobierane indywidualnie 
do potrzeb i możliwości Pacjentki, 
nie ma uniwersalnego zestawu. Naj-
pierw jednak uczymy się jak napinać 
i rozluźniać mięśnie dna miednicy. 
Często zdarza się, że panie napina-
ją nie te mięśnie co trzeba i nie po-
trafią ich rozluźnić. Absolutnie ko-
nieczna jest wizyta u fizjoterapeuty 
uroginekologicznego, zanim zacznie 
się ćwiczyć. 

Na czym polega terapia blizny po 

cesarskim cięciu?

 Na początku warto zaznaczyć, że 
w pierwszej kolejności ważna jest pro-
filaktyka, dzięki niej unikniemy wielu 
powikłań, a leczenie zajmie mniej cza-
su. Terapia uzależniona jest od fazy 
gojenia. Ja zaczynam od wywiadu, 
sprawdzam stan blizny i dobieram te-
rapię polegającą generalnie na zasto-
sowaniu technik mobilizacyjnych. Ina-
czej wygląda praca ze świeżą blizną, a 
inaczej z kilkumiesięczną. Nad każdą 
można, a wręcz należy pracować. 

R E K L A M A

R E K L A M A

Brzanka wciąż 
czeka na dzierżawcę

GÓRA KALWARIA

 Gmina podejmuje kolej-
ną, czwartą już próbę wydzier-
żawienia dawnego ośrodka 
Brzanka, znajdującego się obok 
mostu samochodowego na Wi-
śle. Na półhektarowym terenie 
(można wydzierżawić od 800 
do 5000 m kw.) może być pro-
wadzona działalność związana 
ze sportem, rekreacją, turysty-
ką, gastronomią, hotelarstwem 
lub rozrywką. Zabudowaną 
nieruchomość można wydzier-
żawić na okres od 6 do 20 lat. 
Oferty przyjmowane będą do 5 
lutego, ich otwarcie odbędzie 
się 8 lutego.

TW



Salon Fryzjersko-Kosmetyczny BB, 
Piaseczno, 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,

P R O M O C J A
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Coraz bliżej szybkiego internetu
LESZNOWOLA Orange Polska kontynuuje rozbudowę sieci światłowodowej na terenie 

gminy, która po części fi nansowana jest ze środków Unii Europejskiej. Jak wszystko 

dobrze pójdzie proces cyfryzacji Lesznowoli zakończy się jeszcze w tym roku

 Realizacja projektu w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cy-
frowa rozpoczęła się wraz z dopro-
wadzeniem światłowodu do szkół 
w wybranych miejscowościach, w 
tym Lesznowoli, Łazach i Mysiadle. 
Dziś te placówki mogą już korzy-
stać z szybkiego internetu i Ogólno-
polskiej Sieci Edukacyjnej. W dru-
gim etapie inwestycji Orange zajął 
się budową sieci światłowodowej do 
wytypowanych gospodarstw domo-
wych. Na razie do szerokopasmo-

wego internetu uzyskało dostęp 130 
gospodarstw w Lesznowoli, Łozi-
skach, Mrokowie, Jazgarzewszczyź-
nie, Stefanowie, Kolonii Warszaw-
skiej, Magdalence, Wólce Kosow-
skiej i Jabłonowie. Niedługo dołączy 
do nich ponad 1000 kolejnych.
 - Wiemy, że zakres projektu 
POPC nie wyczerpuje zapotrzebo-
wania na usługi cyfrowe w naszej 
gminie – podkreśla wicewójt Mar-
cin Kania. - Dlatego przeprowadzi-
liśmy z Orange szereg rozmów, skut-
kujących zawarciem porozumie-
nia o kontynuowaniu współpracy.

Firma Orange Polska podjęła decy-
zję o zaangażowaniu dodatkowych 
środków i okablowaniu światłowo-
dem terenu całej gminy. W ramach 
tzw. programu dogęszczania do tej 
pory dociągnięto szybki internet 
do ponad 560 gospodarstw, m.in. w 
Magdalence i Nowej Iwicznej. Plany 
zakładają, że jeszcze w tym roku w 
zasięgu światłowodu ma znaleźć się 
ponad 1000 gospodarstw, m.in. w 
Janczewicach, Jazgarzewszczyźnie, 

Lesznowoli, Łazach, Magdalence, 
Nowej Iwicznej i Stefanowie. Wszy-
scy mieszkańcy, którzy chcieliby zo-
stać bezpłatnie podłączeni do szyb-
kiego internetu mogą zasygnalizo-
wać to Orange, wypełniając stosow-
ną deklarację (można dostarczyć ją 
pocztą lub wysłać skan na maila cy-
frowalesznowola@orange.com). 

TW

Mieszkańcy, którzy chcą podłączyć się do szerokopasmowego
internetu, muszą poinformować o tym Orange

Projekt „wielkiej cyfryzacji” 

gminy powinien zakończyć 

się w tym roku

Dom przy Kniaziewicza
znów stanął w płomieniach
PIASECZNO W niedzielę rano doszło do kolejnego pożaru nie-

zamieszkałego, drewnianego domu przy ul. Kniaziewicza

 Pożar wybuchł ok. godz. 5.40, natychmiast przyjechało 6 zastępów straży 
pożarnej, w tym podnośnik oraz auto z drabiną.
 – Gdy przybyliśmy na miejsce płomienie były widoczne już na zewnątrz – 
mówi mł. bryg. Łukasz Darmofalski z Komendy Powiatowej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Piasecznie. – Spaliło się ok 200 m kw., częściowo musieliśmy ro-
zebrać konstrukcję dachu, by dostać się do zarzewi ognia. Nie było osób po-
szkodowanych – dodaje strażak.
 

Akcję gaśniczą zakończono o godzinie 9. Do równie groźnego pożaru doszło 
tutaj rok temu, 12 stycznia. Z relacji osób zamieszkałych przy ul. Kniaziewicza 
wynika, że w pustostanie koczują bezdomni.
 – Po poprzednim pożarze właściciele nieruchomości zabili okna deskami, 
założyli nową furtkę i tabliczki z informacją, by nie wchodzić – opowiada je-
den z sąsiadów pustostanu. – Jakoś przed świętami wyłamano jednak furtkę i 
część desek w oknach. Tym razem nikogo tam nie widywałem. Ale podejrze-
wałem, że w budynku prędzej czy póżniej wybuchnie pożar.
 Mieszkańcy dodają, że w ostatnim czasie w pustostanie paliło się już kil-
kukrotnie. - To było w październiku ubiegłego roku, a także 8 stycznia – doda-
je jeden z sąsiadów. -  Furtka i deski w oknach zostały wyłamane przez straża-
ków podczas którejś z kolei interwencji w grudniu 2020.

AB

Wyburzyli ścianę i okradli hurtownię
LESZNOWOLA Policjanci z ko-

misariatu w Lesznowoli za-

trzymali trzech mężczyzn, 

którzy są podejrzani o kra-

dzież dwóch samochodów 

dostawczych oraz włama-

nie do hurtowni, z której 

zabrali towar o wartości 

300 tys. zł

 Podczas nocnego patrolu 
w Garbatce policjanci zwróci-
li uwagę na zaparkowanego do-
stawczego fiata. Wewnątrz po-
jazdu nikogo nie było. Policjan-
ci skontaktowali się więc z ofice-
rem dyżurnym w Lesznowoli, by 
sprawdzić tablice rejestracyjne 
auta. Okazało się, że przypisane 
były do fiata ducato, którego wła-
ściciel mieszkał na warszawskiej 
Pradze. Jednak należały do po-
jazdu z 2006 roku, a fiat zapar-
kowany w Garbatce był nowszym 
modelem z 2017 roku.

Próbowali odjechać dostawczym

 Szybki kontakt z praskimi po-
licjantami tylko potwierdził przy-
puszczenia, że tablice zostały skra-
dzione. Dalej sytuacja potoczyła się 
dynamicznie. Mundurowi z Leszno-
woli poprosili o wsparcie policjan-
tów z piaseczyńskiej patrolówki.
 Dzięki przeprowadzonym na 
miejscu działaniom operacyjnym 
zatrzymano trzech mężczyzn, któ-
rzy przyjechali kolejnym dostaw-
czym samochodem i próbowali od-
jechać ducato. 25 i 38–letni miesz-
kańcy Wyszkowa oraz ich 33-letni 
kompan z Radomia zostali zatrzy-
mani i osadzeni w policyjnej celi.

Im dalej w las…

 W toku postępowania wyszły na 
jaw kolejne fakty. Fiata ducato skra-

dziono przed kilkoma dniami w 
Pruszkowie. Natomiast dostawczy 
Volkswagen miał zamontowane ta-
blice rejestracyjne pochodzące z oso-
bowego opla (numery identyfikacyjne 
pojazdu zostały usunięte). Dostaw-
czak został skradziony w maju 2019 
roku w Tomaszowie Mazowieckim.

Łup z napadu

 Wyniki dalszych czynności 
okazały się jeszcze bardziej za-
skakujące. Volkswagen był zała-
dowany paczkami z różnego ro-
dzaju sprzętem sportowo-tury-
stycznym. Szybko ustalono, że 
kilka godzin wcześniej włamano 
się do jednej z hurtowni nieopo-
dal Wólki Kosowskiej. Spraw-
cy wyburzyli ścianę magazynu i 
odjechali z towarem. Właściciel 
wstępnie oszacował swoje stra-
ty na ponad 300 tysięcy złotych. 
Sprawa ma charakter rozwojo-
wy i nie jest wykluczone, że męż-
czyźni mogą mieć na swoim kon-
cie inne podobne przestępstwa.

BZ



 Pan Wojciech, stojąc w topnie-
jącym śniegu, pokazuje nam swoje 
„królestwo”. - Tych baraków nie wi-
dać z ulicy, niewiele osób wie o ich 
istnieniu – mówi. - Nie dziwi mnie 
to, bo dla gminy na pewno nie jest 
to powód do dumy...

 Mężczyzna otwiera drzwi do 
swojego lokalu o powierzchni oko-
ło 12 m kw. - Proszę spojrzeć, w ja-
kich tu żyję warunkach – zaprasza. 
- Wszystko jest wilgotne, bo nie ma 
wentylacji. Syf, smród i ubóstwo – 
dodaje.

 Sąsiedzi pana Wojciecha po-
kazują wspólną toaletę i pomiesz-
czenie socjalne. Niewielka łazien-
ka jest strasznie zaniedbana. Obok 
znajduje się zlew oparty na rozpa-
dającej się szafce. - Mamy zepsu-
tą spłuczkę, nie ma też wody w kra-
nie, bo wszystko zamarzło – mówi 
Tomasz Nakwaski (mieszka w jed-
nym z kontenerów już pięć lat). 
- Ponadto jakiś miesiąc temu gmina 
wyłączyła we wszystkich częściach 
wspólnych prąd. Światła nie ma 
m.in. w łazience i przedpokoju.
 Mieszkańcy twierdzą, że nie 
działają też znajdujące się obok 
kontenerów latarnie. - Nie rozu-
miem dlaczego gmina odcięła zasi-
lanie, przecież energię elektryczną 
mamy wliczaną ryczałtem do czyn-
szu – dziwi się Tomasz Nakwaski. 
- Żyjemy tu jak szczury w norze, 
zupełnie jak w slamsach – dodaje 
pani Agnieszka, mieszkanka jedne-
go z kontenerów. - Najgorsze, że nie 
mamy wody. Jak w takich warun-
kach się umyć, coś wyprać, czy zmyć 

naczynia? Mamy śnieg w garn-
ku topić? - pyta. - Nie ma oświe-
tlenia, więc okoliczni chuligani za-
kradają się pod kontenery i wybijają 
nam szyby. Musimy zasłaniać dziu-
ry dyktą...
 Paweł Krasowski, dyrektor w 
Administracji Budynków Komu-
nalnych, która zarządza wszystki-
mi gminnymi lokalami wyjaśnia, że 
gmina na bieżąco prowadzi w konte-
nerach prace konserwacyjne.
 - Rzeczywiście wyłączyliśmy 
prąd w częściach wspólnych, bo nie-
którzy lokatorzy wykorzystywali go 
do własnych celów, nie ponosząc z 

tego tytułu opłat - tłumaczy. - Ener-
gia zostanie przywrócona, ale z na-
pięciem bezpiecznym do 50 wolt, 
które może być wykorzystywane tyl-
ko do oświetlenia.
 Dyrektor uważa, że zamarznię-
te krany są efektem niedbalstwa lo-
katorów, którzy nie zamykali drzwi 
do części wspólnych. - Wysłaliśmy 
na miejsce hydraulika, który posta-
ra się to wszystko porozmrażać – za-
pewnia Paweł Krasowski. 

Tomasz Wojciuk
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Wyciąg z Ogłoszenia Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej 

nieruchomości o powierzchni 0,0573 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 36 
w obrębie 01-22 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Piaseczyńskiej

Gmina  
Konstancin-Jeziorna

     oznaczenie nieruchomości: dz. ew. nr 36, obręb 01-22
     położenie: ul. Piaseczyńska, o powierzchni 0.0573 ha
     numer KW brak księgi wieczystej
     cena wywoławcza 250 000,00 zł *
     wysokość wadium 25 000,00 zł

* Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów  
i usług   sprzedaż  jest zwolniona  od podatku VAT.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: Brak planu zagospodarowania przestrzennego. 
Przetarg odbędzie się 22.02.2021 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy  
ul. Piaseczyńskiej 77.
Warunkiem przystąpienia w przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.02.2021 roku (data uznania 
rachunku bankowego gminy) na rachunek bankowy Gminy Konstancin-Jeziorna  nr 15 8002 0004 0200 1111 2002 0067 prowadzony przez 
Bank Spółdzielczy O/Konstancin-Jeziorna.
Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Konstancin-Jeziorna:  bip.konstancinjeziorna.pl.

Opis nieruchomości: 
Nieruchomość położona jest przy ul. Piaseczyńskiej w Konstancinie- 
-Jeziornie, która stanowi drogę wojewódzką nr 721.  W sąsiedztwie 
znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowo- 
-handlowa. W odległości 600 m znajduje się siedziba Urzędu Miasta i Gminy 
Konstancin-Jeziorna. Działka ma kształt nieregularny, jest przedzielona 
ogrodzeniem stalowym na fundamencie. Część znajdująca się przy  
ul. Piaseczyńskiej jest utwardzona kostką betonową o powierzchni 
około 165 m2 i stanowi parking oraz dojazd do zakładu energetycznego. 
Pozostała część jest użytkowana przez zakład energetyczny.
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Mieszkańcy lokali socjalnych 
żyją bez wody i oświetlenia
GÓRA KALWARIA – Jest mi zimno, nie mam wentylacji i bieżącej wody, bo zamarzły krany – narzeka Woj-
ciech Bielecki, od trzech miesięcy mieszkający w gminnym kontenerze przy ul. Puławskiej 13 G w Banio-
sze. - Nasze życie to jest dziadostwo i ludzkie upokorzenie - kwituje

Mieszkańcy kontenerów chcieliby żyć w godnych warunkach

Pani Agnieszka pokazuje znajdującą się 
w jednym z kontenerów wspólną toaletę

 W najbliższą niedzielę 24 stycznia w piaseczyńskim Domu Kultury odbę-
dzie się Koncert Noworoczny w wykonaniu Trio Con Passione. Usłyszeć bę-
dzie można piękne i znane melodie, które rozbrzmiewają na najznamienit-
szych scenach świata: Taniec węgierski J. Brahmsa, Czardzasza E. Kahlmana, 
Polkę J. Straussa czy Sempre libera – arię Violetty z I aktu opery „Traviata” G. 
Verdiego. Zespół Trio Passone istnieje od 2001 r. Ma na swoim koncie wie-
le koncertów, w tym koncerty w Sali Filharmonii Narodowej oraz studiu im. 
Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Do ważnych dokonań zespołu należy 
również pięć płyt, nagranych z sopranistką Justyną Reczeniedi, która wraz 
zespołem zaśpiewa tego wieczoru. Skład grupy: Kamila Szalińska-Bałwas – 
skrzypce, Michał Pindakiewicz – gitara i Jerzy Cembrzyński - kontrabas, opra-
cowanie utworów. Transmisja live na FB Centrum Kultury. Początek o godzi-
nie 18.

Koncert Noworoczny
PIASECZNO

Tyl

Nalot na nielegalny salon gier
KONSTANCIN-JEZIORNA Policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i ko-

rupcją wspólnie z funkcjonariuszami z komisariatu w Konstancinie-Jeziornie w lokalu 

przy ul. Wilanowskiej zabezpieczyli automaty do gier hazardowych

 Policjanci weszli do lokalu przy 
ulicy Wilanowskiej pod przykryw-
ką graczy. Z uzyskanych przez nich 
informacji wynikało, że w niepozor-
nym pawilonie znajduje się nielegal-
ny salon gier. Mundurowi na miejscu 
zastali 30-letniego pracownika oraz 
cztery urządzenia do gry. Zostały one 
zabezpieczone i trafiły do policyjnego 
depozytu. Uwagę policjantów zwró-
ciły również materiały, z których tre-
ści wynika, że mogły służyć do „za-
bezpieczenia się” przed ewentual-
ną kontrolą służb uprawnionych do 
sprawdzania wymaganych koncesji. 
Sprawa ma charakter rozwojowy.
 Policjanci zapowiadają dalsze 
kontrole i informują, że za posia-
danie nielegalnych automatów do 
gier w lokalach handlowych i usłu-
gowych grożą surowe kary finan-
sowe, nawet do 100 tysięcy zło-
tych od jednej maszyny. Odpowie-
dzialność karną może ponieść tak-
że osoba, która wydzierżawia lub 
wynajmuje lokal, w którym są one 
umieszczane.

AB



Wyciąg z Ogłoszenia Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
w sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego na sprzedaż komunalnego lokalu  

mieszkalnego nr 15 przy ul. Anny Walentynowicz 21L stanowiącego  
własność gminy Konstancin-Jeziorna

Gmina  
Konstancin-Jeziorna

     oznaczenie nieruchomości: Lokal znajduje się w budynku 
usytuowanym na działce 7/8  z obrębu 02-02

     położenie: ul. Anny Walentynowicz 21L,  
lokal mieszkalny nr 15

     numer KW brak księgi wieczystej dla lokalu.  
Lokal związany jest z własnością gruntu uregulowanego 
w księdze wieczystej nr  WA5M/00272282/9

     cena wywoławcza 400 000,00 zł*
     wysokość wadium 20 000,00 zł

* Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów  
i usług   sprzedaż  jest zwolniona  od podatku VAT.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gruntów osiedla Mirków i terenów przyległych, 
zatwierdzonym Uchwałą Nr 413/III/51/2002 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 24.09.2002 r., położona jest na terenie oznaczonym 
na rysunku planu symbolem MW, przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Przetarg odbędzie się 01.03.2021 r. o godzinie 11.00  w sali konferencyjnej nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy  
ul. Piaseczyńskiej 77.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.02.2021 roku (data uznania 
rachunku bankowego gminy) na rachunek bankowy Gminy Konstancin-Jeziorna: 15 8002 0004 0200 1111 2002 0067 prowadzony przez  
Bank Spółdzielczym O/Konstancin-Jeziorna. 

Dodatkowtych informacji na temat warunków przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy 
Konstancin-Jeziorna, tel 22 48 42 385 oraz na stornie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl.

Opis nieruchomości: 
Nieruchomość położona jest na terenie osiedla Mirków w Konstancinie-
-Jeziornie. Budynek w którym mieści się lokal posadowiony jest na działce 
ewidencyjnej numer 7/8 z obrębu 02-02 o powierzchni 0.0597 ha stanowią-
cej nieruchomość uregulowaną w księdze wieczystej nr WA5M/00272282/9. 
Najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny zabudowane budynkami mieszkal-
nymi wielorodzinnymi. Budynek trzypiętrowy, podpiwniczony, wybudo-
wany z wielkiej płyty na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. 
Lokal mieszkalny nr 15 znajduje się na trzecim - ostatnim piętrze w ww. 
budynku. Mieszkanie składa się z pięciu pokoi, kuchni, łazienki, WC i przed-
pokoju. Rozkład pomieszczeń jest funkcjonalny, wejście do poszczegól-
nych pomieszczeń odbywa się z przedpokoju. Mieszkanie posiada balkon  
o powierzchni 5,59 m2. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze 
na poziomie piwnicy o powierzchni 5,40 m2. Z lokalem związany jest udział 
w prawie do gruntu i części wspólnych budynku.
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Nastolatki piły 
na zamarzniętym stawie
PIASECZNO W nocy z wtorku na środę policja przerwała pik-

nik z alkoholem, który urządziły sobie trzy 18-latki na za-

marzniętym stawie w piaseczyńskim parku

 Operator monitoringu przed godziną 1 w nocy na środku stawu zauwa-
żył trzy młode osoby. Na widok policyjnego patrolu, który natychmiast udał 
się we wskazane miejsce, trzy młode dziewczyny rzuciły się do ucieczki. Zo-
stały zatrzymane na brzegu stawu i ukarane mandatami karnymi za spożywa-
nie alkoholu. Gdyby doszło do załamania się lodu, w pobliżu nie byłoby nawet 
komu wezwać pomocy. 
 Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie w okresie zimowym 
często reagują i ostrzegają przed grożącym niebezpieczeństwem na lodzie.
– Pamiętajmy, że grube, ciężkie, zimowe ubrania błyskawicznie nasiąkną 
wodą i utrudnią nam poruszanie się – przestrzegają policjanci. – Sytuacja 
może skończyć się tragicznie. Pamiętajmy, że pokrywa lodu ulega ciągłym 
zmianom, również dobowym i nigdy nie ma tej samej grubości na całym 
zbiorniku. Nieprzemyślane, lekkomyślne korzystanie z uroków zimy, może za-
kończyć się tragicznie, szczególnie gdy towarzyszy temu alkohol.

AB

R E K L A M A

Zadaj pytanie burmistrzowi
KONSTANCIN-JEZIORNA

 Burmistrz Kazimierz Jańczuk zachęca mieszkańców do zadawania dro-
gą mailową pytań deklarując, że będzie  starał się odpowiadać na nie w cią-
gu 3 dni. Prawdopodobnie od marca, raz w miesiącu, zostaną wprowadzo-
ne także telekonferencje z burmistrzem, podczas których mieszkańcy będą 
mogli zadawać pytania dotyczące nurtujących ich problemów.

TW

Sieć czujników smogu otoczy uzdrowisko
KONSTANCIN-JEZIORNA Już wkrótce gmina wydzierżawi 12 czujników smogu, które dostar-

czą miarodajnych danych na temat czystości powietrza w uzdrowisku. W tej chwili je-

dyna stacja pomiarowa znajduje się przy ulicy Wierzejewskiego obok Parku Zdrojowego

 - Sprawdzałem ostatnio od-
czyty z tej stacji i wszystko było w 
normie – mówi radny Arkadiusz 
Głowacki. - Niemniej jednak trud-
no powiedzieć, jakie powietrze jest 
w innych częściach naszej gminy. 

Wskazania z jednego punktu dają 
niepełny obraz. Dlatego pilnie po-
trzebujemy sieci czujników smogu, 
na które zresztą zostały zarezer-
wowane środki w tegorocznym bu-
dżecie. 
 Burmistrz Kazimierz Jańczuk 
wyjaśnia, że gmina sondowała już 
zarówno możliwość kupna czujni-
ków, jak i ich dzierżawy na okres 
18 miesięcy. - Bardziej opłacalna 
jest dla nas ta druga opcja – wy-

jaśnia burmistrz. - Rozwiązanie to 
będzie kosztowało około 30 tys. zł, 
a na firmie która dostarczy urzą-
dzenia, będzie spoczywał także 
obowiązek ich serwisowania.
 Wiadomo już, że czujniki smo-
gu, mierzące m.in. stężenie w po-
wietrzu pyłów PM 1, PM 2,5 oraz 
PM 10 zostaną umieszczone na 
gminnych budynkach. Mieszkańcy 
mają mieć dostęp do ich wskazań 
poprzez specjalną aplikację. Na ra-
zie nie wiadomo, w jakich konkret-
nych miejscach znajdą się czujniki, 
burmistrz podał jednak ich przybli-
żoną lokalizację. Dzięki temu wia-
domo, że zostaną rozmieszczone 
równomiernie we wszystkich czę-
ściach gminy. - Chcemy, żeby czuj-
niki zaczęły działać do końca lu-
tego – mówi radny Krzysztof Baj-
kowski, przewodniczący komisji 
antysmogowej.

TW

Sprawdzą, komu należy się gminny lokal
KONSTANCIN-JEZIORNA Urzędni-
cy przyjrzeli się osobom, ubiega-
jącym się o gminne lokale oraz 
zweryfi kowali dochody i stan po-
siadania obecnych najemców. 
- Wkrótce opublikujemy nową li-
stę osób oczekujących na miesz-
kania komunalne. Będzie ona 
bardzo krótka – zapowiada bur-
mistrz Kazimierz Jańczuk
 W kwietniu ubiegłego roku opi-
sywaliśmy bulwersującą sytuację, do 
jakiej doszło w Skolimowie. Znajdu-
jący się przy ul. Słowiczej gminny lo-
kal próbował zasiedlić... właściciel 
willi w Zalesiu Dolnym. O sprawie 
dowiedziała się gmina, która naka-
zała najemcy opuścić mieszkanie.  
Tymczasem okazuje się, że nie była 
to sytuacja odosobniona. - Przyjrze-
liśmy się przydziałowi mieszkań ko-
munalnych, sprawdziliśmy też do ja-
kich celów są one wykorzystywa-
ne – mówi burmistrz Kazimierz Jań-
czuk. Okazało się, że niektóre loka-
le są przez najemców podnajmowa-
ne osobom trzecim, co jest oczywi-
ście zabronione. Do takiej sytuacji 
doszło m.in.  przy ulicy Mirkowskiej 
39 A. Nieuczciwemu najemcy zosta-
ła już wypowiedziana umowa. Jest 
też grupa lokatorów, która ma pry-
watne nieruchomości w innych miej-
scach. Jedna z takich osób mieszka 
przy ul. Długiej. - Poprosiłem już dy-
rektora ZGK, aby wykwaterował zaj-
mującą ten lokal rodzinę – zapewnia 
burmistrz Jańczuk. 
 

Ponadto od listopada trwa weryfika-
cja listy osób, oczekujących na przy-
znanie mieszkania komunalnego. 
Jednym z kryteriów jest dostarcze-
nie informacji o aktualnych docho-
dach.  - Już wiemy, że lista ta znacz-
nie się skróci – wyjaśnia burmistrz 
Konstancina-Jeziorny. - Nie może-
my przyznawać lokali osobom, któ-
re na nie nie zasługują. 

TW

2-pokojowe mieszkanie przy ul. Słowiczej w Skolimowie 
próbował zająć właściciel willi w Zalesiu Dolnym

Gmina sprawdza, komu 

naprawdę należy się 

mieszkanie komunalne

Jak wszystko dobrze pójdzie 
czujniki zostaną 
zamontowane w ciągu 
kilku najbliższych tygodni

Już niedługo mieszkańcy 

będą mogli monitorować 

czystość powietrza za 

pomocą specjalnej aplikacji
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Udany finisz rundy
SIATKÓWKA, IV LIGA, SPS KONSTANCIN - GKS YABU SADOWNIK BŁĘDÓW 3:1 (25:23, 25:15, 19:25, 25:17) Na za-

kończenie ubiegłego roku podopieczni Jakuba Stępniaka pokonali w meczu u siebie 

rywali z Błędowa, co pozwoliło im awansować na trzecie miejsce w tabeli

 Spotkanie rozpoczęło się od wy-
równanej gry i dopiero w końcówce 
gospodarze zdołali przechylić sza-
lę zwycięstwa na swoją stronę. Kon-
stancin, podbudowany takim roz-
strzygnięciem, w drugiej odsłonie 
wyraźnie nabrał pewności siebie, 
popełniał mniej błędów i pewnie po-
konał GKS. Niestety, łatwe zdobycie 
seta sprawiło, że w szeregi miejsco-
wych wkradło się nieco rozluźnie-
nia, co też błyskawicznie wykorzy-
stali goście. Błędów poprawił grę w 
ataku i odskoczył na kilka punktów, 
których już nie udało się odrobić. 
Zawodnicy SPS nie planowali jed-
nak grać tie-breaka i czwarty set był 
już podobny do tego drugiego, co 
przełożyło się na dość pewne zwy-
cięstwo w perspektywie całego me-
czu.
 W meczu z Błędowem sześć 
punktów Konstancin zdobył bezpo-
średnio z zagrywki, do czego doło-
żył aż 14 bloków. Na uwagę zasłu-
guje również dobra dyspozycja Łu-
kasza Węcłasia, który wywalczył dla 
gospodarzy 21 punktów (19 atakiem 
i 2 blokiem) oraz postawa środko-
wych - Jakuba Stańczyka (dziewięć 
punktów: po trzy atakiem, blokiem i 
zagrywką) oraz Piotra Sobczaka (10 
punktów: cztery atakiem, pięć blo-
kiem i jeden zagrywką). Nie zawiódł 
również libero Jakub Grabowski, 
który spotkanie zakończył z 89 proc. 
dobrego przyjęcia.
 - Mecz z Błędowem nie był naj-
lepszym spotkaniem w naszym wy-
konaniu – przyznaje jednak Jakub 

Stępnia, trener SPS Konstancin. 
- Wyszliśmy zbyt rozkojarzeni, po-
pełniliśmy zbyt dużo błędów. Prze-
ciwnicy starali się mocno pokrzyżo-
wać nasze plany. Na szczęście w klu-
czowych momentach potrafiliśmy 
przechylić szalę na naszą korzyść. 
Najważniejsze są kolejne trzy punk-
ty dopisane do tabeli. 
 Pierwszą rundę rozgrywek ze-
spół z Konstancina zakończył z 5 
zwycięstwami i 17 punktami na kon-
cie, co obecnie daje mu trzecie miej-
sce w ligowej tabeli.
 - Mamy ambitne plany walki o 

awans do III ligi – mówi Jakub Stęp-
niak. - Nie będzie to proste, ale w 
tym sezonie już nie raz pokazaliśmy 
dobrą grę. Musimy na pewno pra-
cować nad wyeliminowaniem kil-
ku błędów. Na razie pozostaje nam 
skupić się na treningach i przygoto-
waniach do najbliższego spotkania.
 Kolejne spotkanie ligowe SPS 
Konstancin rozegra na wyjeździe 
23 stycznia. Podejmie drużynę UKS 
Olimpijczyk 2008 Mszczonów.

Grzegorz Tylec

Tabela grupy A czwartej ligi

1. Bór Regut 9 22 8-1 24-8 753:620
2. SPS Radmot Jedlińsk 8 20 7-1 21-8 684:563
3. SPS Konstancin Jeziorna 9 17 5-4 20-15 758:766

4. KS Grom Przytyk 8 15 5-3 18-13 726:672
5. Volley SKK Belsk Duży 9 15 5-4 18-15 739:712
6. UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 9 13 5-4 18-17 776:787
7. GKS YABU Sadownik Błędów 6 7 2-4 9-13 479:517
8. GKS Jastrzębia 7 5 2-5 7-18 513:604
9. UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki II 8 5 1-7 9-21 632:679
10. Promotor Gózd 9 4 1-8 8-24 617:757

Jan Krawczyk zagra 
w Wiśle Płock!
PIŁKA NOŻNA Występujący w rundzie jesiennej obecnego sezonu w Spar-
cie Jazgarzew Jan Krawczyk przenosi się do Wisły Płock – klubu występu-
jącego na co dzień w Ekstraklasie. 18-letni napastnik, który jest wycho-
wankiem KS Nadstal Krzaki Czaplinkowskie, dostanie na razie szansę gry 
w drugim zespole

 Jan Krawczyk ma za sobą bar-
dzo udaną rundę, w której strze-
lił dla Sparty Jazgarzew 11 goli. Wi-
sła Płock wykupiła go jednak z klu-
bu SEMP Warszawa (do Sparty 
był jedynie wypożyczony). Podpi-
sał 2,5-letni kontrakt, obowiązują-
cy do 30 czerwca 2023 z opcją prze-
dłużenia o rok. Ostatnio był spraw-
dzany podczas sparingu drugiej 
drużyny Wisły z Lechią Tomaszów 
Mazowiecki.
 - Jana Krawczyka obserwowa-
liśmy od pół roku, gdy przebywał 

na wypożyczeniu w czwartoligowej 
Sparcie Jazgarzew - skomentował 
transfer na oficjalnej stronie płockie-
go klubu Marek Brzozowski, trener 
Wisły II Płock. - W zespole, który 
był w dolnych rejonach tabeli strze-
lił 11 goli. Potrafi sam wypracować 
sobie sytuację, ale też bardzo dobrze 
finalizuje akcje zespołowe. Jest bar-
dzo silny, skupiony na piłce i myślę, 
że charakterologicznie będzie paso-
wał do naszej drużyny.

Tyl./fot. Wisła Płock

Zanim trafiłeś do Płocka zwiedziłeś sporo klubów w powiecie piaseczyń-

skim - Nadstal, Piaseczno, Konstancin i Spartę. Grę w którym z nich wspo-

minasz najlepiej, a gdzie najwięcej się nauczyłeś?

 Przez większość życia mieszkałem w Dobieszu w powiecie piaseczyńskim. 
Ciężko powiedzieć gdzie najwięcej się nauczyłem albo który klub najlepiej 
wspominam ponieważ każdy z nich łączył się z innym etapem w moim życiu 
- tak sportowym, jak i prywatnym. Jestem wychowankiem KS Nadstal Krza-
ki Czaplinkowskie. Tam trener Maciek Sobolewski uczył mnie podstaw piłkar-
skiego rzemiosła. Byłem wtedy małym dzieckiem i każdy trening czy mecz 
sprawiał mi mnóstwo radości. W KS Konstancin stawiałem pierwsze kroki w 
seniorskiej piłce pod okiem trenera Michała Madeńskiego. Początek był cięż-
ki, bo piłka juniorska a seniorska to dwie zupełnie inne sprawy - jednak bar-
dzo dużo wyniosłem z grania ze starszymi zawodnikami. Ten okres wspomi-
nam bardzo wesoło. Zaś w Sparcie miałem możliwość pokazania się na czwar-
toligowych boiskach. Trener Michał Taras, który prowadził mnie również w 
SEMP Warszawa, dał mi duży kredyt zaufania oraz masę podpowiedzi jak ma 
grać „dziewiątka”. I tak, dzięki dobrym występom w Sparcie, zauważyli mnie 
skauci i trenerzy z Wisły Płock. 

A jakie są teraz twoje sportowe cele? Czy marzysz już o debiucie w Ekstra-

klasie czy na razie skupiasz się na wywalczeniu pewnego miejsca w dru-

gim zespole?

 Oczywiście moim „dużym” celem jest debiut w Ekstraklasie. Każdy chło-
pak chce zagrać w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Na początku 
muszę jednak skupiać się na „małych” celach, które brukują drogę do reali-
zacji tych „dużych” - od jak najlepszej dyspozycji na treningach i dodatkowej 
pracy poza nimi, przez wywalczenie pewnego miejsca w drugim zespole, po 
dobre występy w jego barwach. Czeka mnie mega ciężka praca by spełnić 
moje marzenia, bo póki co zrobiłem dopiero pierwszy malutki krok w kierun-
ku ich realizacji.

Mały krok do realizacji marzeń
Z Janem Krawczykiem, nowym piłkarzem Wisły II Płock, 

rozmawia Grzegorz Tylec

Trwa Jedność Cup
PIŁKA NOŻNA W grudniu na zadaszonym boisku na Stadionie Miejskim 
GOSiR-u w Piasecznie ruszył kolejny cykl zawodów z serii „Jedność Cup 
- Turnieje piłki nożnej”. Pierwsze zmagania zorganizowano dla mło-
dych adeptów futbolu z roczników 2012, 2013 oraz 2010

 - W przygotowanie turniejów 
włożyliśmy mnóstwo siły, ale to się 
opłaciło, bo wyszły one naprawdę 
dobrze - mówi Michał Wielogórski, 
organizator imprezy z LKS Jedność 
Żabieniec. - Wspólnie z prezesem 
założyliśmy sobie, że dobra organi-
zacja jest dla nas priorytetem. Chce-
my żeby drużyny, które do nas przy-
jeżdżają mówiły, że robimy napraw-
dę fajne turnieje.
 Dzięki ciekawie pomyślanej for-
mule rozgrywania meczów zawodni-
cy mogą spędzić na boisku dużo cza-
su, liczyć na relację z każdego turnie-
ju, a ci najlepsi – na atrakcyjne na-
grody. Jak na razie w poszczególnych 
turniejach triumfowały zespoły Milan 
Sport (rocznik 2012), MKS Piasecz-

no (2013) i Juventus Academy (2010).
 - Dla nas jako klubu jest to cieka-
wa forma promocji, ale chcemy rów-
nież żeby Piaseczno, jako miasto, 
również w jakimś stopniu było zare-
klamowane w innych rejonach Pol-
ski – dodaje Michał Wielogórski.
 W styczniu, lutym i marcu pla-
nowane są kolejne turnieje Jedność 
Cup. Bardzo ciekawie zapowiada się 
rywalizacja szczególnie w roczniku 
2011, gdzie - oprócz kilku lokalnych 
zespołów - swój udział zapowiedzia-
ły, między innymi, drużyny z Białe-
gostoku czy Lublina co pokazuje, że 
miejscowe turnieje przyciągają już 
kluby praktycznie z całej Polski.

Tyl.

FC Lesznowola
inwestuje w szkolenia

PIŁKA NOŻNA

Diogo Teixeira, trener i koordy-
nator w Akademii Sportingu Li-
zbona, gościł pod koniec grud-
nia w FC Lesznowola. Podzielił się 
z miejscowymi trenerami swoją 
wiedzą i udzielił wielu wskazó-
wek, które powinny mieć pozy-
tywny wpływ na szkolenie junio-
rów w lesznowolskim klubie
 To nie było ani pierwsze, ani 
ostatnie tego typu szkolenie. Trene-
rzy z Lesznowoli mają za sobą staże 
w najlepszych chorwackich klubach 
– Dinamo Zagrzeb i Hajduku Split.
 - Gdyby nie covid, mielibyśmy 
też zaliczony staż w Queens Park 
Rangers – mówi Ivica Barnjak, tre-
ner w FC Lesznowola. - Nasz klub się 
rozwija i inwestuje w kadrę trener-
ską. Mamy Srebrną Gwiazdę PZPN i 
współpracujemy (jako klub partner-
ski) z warszawską Legią. Owocem 
tego jest awans sześciu naszych ze-
społów juniorskich  do wyższych lig 
w tym sezonie. 

Tyl.
R E K L A M A

Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ

tel. 22 756 79 39
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Biblioteka chce zachować historię
LESZNOWOLA Biblioteka Publiczna w Lesznowoli tworzy właśnie Otwarte Archiwum Spo-

łeczne, którego celem jest gromadzenie, przechowywanie, zabezpieczanie, opraco-

wywanie, digitalizacja i udostępnianie materiałów archiwalnych. Zebrane dzięki ak-

tywności lokalnych mieszkańców dokumenty, fotografi e czy nagrania audio i wideo 

stworzą, jedyny w swoim rodzaju, niepaństwowy zasób archiwalny

 Gminna Biblioteka Publiczna w 
Lesznowoli rozpoczęła intensyw-
ną pracę nad Otwartym Archiwum 
Społecznym Gminy Lesznowola. Po 
nawiązaniu współpracy z Centrum 
Archiwistyki Społecznej - instytu-
cją, która powołała do życia Otwar-
ty System Archiwizacji, miejscowi 
bibliotekarze przeszli szkolenie z ar-
chiwistyki społecznej. Kolejnym eta-
pem tworzenia archiwum jest włą-
czenie pozostałych mieszkańców 
w zbiórkę zdjęć z terenu całej gmi-
ny. Pozyskany materiał zostanie 
skategoryzowany i poddany oddol-
nej digitalizacji. Wszystkie działa-
nia prowadzić będą sami biblioteka-
rze, a po zbiórce i obrobieniu zdję-
cia zostaną udostępnione w Otwar-
tym Archiwum Społecznym Gminy 
Lesznowola w Otwartym Systemie 
Archiwizacji na stronie www.osa.ar-
chiwa.org. Wszystkie materiały będą 
do obejrzenia bezpłatnie on-line dla 
każdej osoby zainteresowanej histo-
rią gminy.
 - Nasza gmina jest granicą wiel-
kiej aglomeracji, zaczyna zatracać 
swój wiejski charakter - mówi Mag-
dalena Barańska, dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Lesznowo-
li. - Powoli odchodzą też świadko-
wie naszej historii. Chcemy zacho-
wać ich wspomnienia, aby nie stra-
cić lokalnej tożsamości. 

 Bibliotekarze czekają w godzi-
nach pracy bibliotek na mieszkań-
ców Lesznowoli i ich zdjęcia. Aby 
zadbać o bezpieczeństwo epide-
miczne, fotografie należy umieścić 
w opisanej koszulce/teczce (imię i 
nazwisko, dane kontaktowe). Każ-
de zdjęcie powinno być dodatkowo 
opisane oraz zawierać możliwie jak 
najwięcej informacji (np. dokładne 
miejsce, datę, kto na nim jest, jaka 
to sytuacja itp.). Po zdigitalizowa-
niu zbiory fizyczne będą oddawane 
właścicielom, a wszyscy darczyńcy 

otrzymają pamiątkowe zakładki do 
książek.

Grzegorz Tylec

Literaci z Piaseczna 
oswajają nieskończoność
PIASECZNO Biblioteka Publiczna w Piasecznie wydała piątą antologię 
Klubu Poszukiwaczy Słowa. Wydawnictwo zatytułowane „Oswajanie 
nieskończoności” ukazało się z okazji 15-lecia klubu, skupiającego lite-
ratów z terenu Piaseczna

 Klub powstał w 2005 roku z inicjatywy piaseczyńskiej poetki Katarzyny 
Sioćko, a od 2007 roku opiekuje się nim Halina Jolanta Kraszka – kustosz w bi-
bliotece przy ul. Tadeusza Kościuszki 49. Antologia jest znakomitą prezentacją 
różnorodności osobowości i charakterów tworzących go autorów. W publika-
cji, oprócz wybranych utworów literackich (autorstwa 19 osób), nie zabrakło 
też i wspomnień członków klubu.
 - W ciągu minionych lat przewinęło się przez nasz Klub wiele osób: wy-
bitnych lub przeciętnie uzdolnionych – wspomina Wojciech Letki. - Niektóre 
wpadały tylko na chwilę, inne przez parę lat uczestniczyły w comiesięcznych 
spotkaniach, dopóki życie nie zmusiło ich do zmiany planów.
 „Oswajanie nieskończoności” zawiera zarówno prozę, jak i poezję.
- Każdy czytelnik znajdzie tu dla siebie coś miłego – zapewnia Halina Jolanta 
Kraszka. - Klub Poszukiwaczy Słowa jest dla mnie czymś wyjątkowym. To speł-
nienie marzeń każdego bibliotekarza.
 Antologia jest dostępna dla czytelników w każdej piaseczyńskiej bibliote-
ce – również w formie e-booka na stronie biblioteki oraz do kupienia – też w bi-
bliotece. - Jest ona poświęcona pamięci zmarłego w tym roku naszego mistrza 
słowa Ryszarda Sobieszczańskiego, który był dla nas postacią wybitną – dodaje 
Halina Jolanta Kraszka. - Tytuł antologii zaczerpnęliśmy z jego tomiku wierszy.
 Niestety, z powodu trwającej pandemii, w Centrum Edukacyjno-Multime-
dialnym nie odbyło się zaplanowane spotkanie z jej autorami.

Grzegorz Tylec



DAM PRACĘ

Tapicera lub osobę do przyuczenia, Piaseczno, 
tel. 508 945 961

Firma Hal Sp. z o.o. w Baniosze zatrudni osoby do pa-
kowania produktów, praca na akord oraz operatorów 
maszyn. Praca w systemie dwuzmianowym. Kontakt 
tel.: 22 736 68 23

Pilarz, meblarz, do cięcia płyt meblowych, Piaseczno, 
tel. 604 152 591

Ekspedientkę oraz osobę do wykładania towaru do 
sklepu spożywczego w Ustanowie, tel. 602 119 041

Sklep spożywczy w Konstancinie zatrudni do pracy na 
stanowisko kasjer - sprzedawca. Tel.503 435 217

Solidna firma na rynku zatrudni kierowców betonomie-
szarek. Pruszków tel. 694 745 232

Zatrudnię mechanika do serwisu sprzętu ogrodnicze-
go. wysokie wynagrodzenie. tel. 698 123 781

Mechanika samochodowego ze znajomością wulka-
nizacji Prażmów, może być Ukrainiec, tel. 780 159 145

Kurier Południowy przyjmie osoby do rozdawania ga-
zet na skrzyżowaniach w Piasecznie, praca w piątki, 
tel. 22 756 79 39 

PIEKARNIA ZATRUDNI: CUKIERNIKA, POMOC CUKIER-
NIKA, OSOBĘ DO SPRZĄTANIA, TEL. 607 640 643

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łazach/k. Mag-
dalenki zatrudni pracownika z wykształceniem w zakre-
sie żywienia zbiorowego i dietetyki. Kontakt 22 757 73 61

Magazyniera z uprawnieniami na wózki w składzie budow-
lanym w Chyliczkach, tel. 600 284 250

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie po-
szukuje pielęgniarek z możliwością zamieszkania, 
tel. 607 241 707, e-mail: tabita@luxmed.pl 

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

Praca dla pana, sprzątanie osiedli, tel. 733 021 704

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

Zatrudnimy magazyniera z doświadczeniem w budownic-
twie na skład budowlany, tel. 503 150 599

Przyjmę do pracy w sklepie spożywczym w Łosiu i Bogat-
kach tel.601 970 036

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie i pomoc domowa, tel. 729 668 577

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

Kupię MZ ETZ, tel. 505 664 412

SPRZEDAM

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

Tanio w dobrym stanie meble dębowe: Kanapa 3-osobo-
wa z funkcją spania, fotel, ławostół, szafka RTV, witryna 
oraz szafka łazienkowa/słupek biała i umywalka z szafką 
też biała,  tel. 510 163 750

Wyprzedaż garażowa – RTV, AGD, meble, pościel itp.., 
tel. 728 758 738

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Każdy, uszkodzony, cały, tel. 789 432 021

Kasacja Skup Aut tel. 508 206 738

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

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

1000 m kw. działka budowlana Prażmów 85 000 PLN, 
tel. 735 988 544

Sprzedam tanio piękne działki rekreacyjne, 
tel. 604 624 875

36 m kw. po remoncie, dwupokojowe, Piaseczno, 
Kusocińskiego, tel. 601 213 555

78 m kw. 4 pokoje z balkonem, Mokotów, tel. 695 339 423

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

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

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

Wynajmę pokój, Konstancin, tel. 503 690 260

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

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

Pokój, Chylice, tel. 516 228 558

Kwatery, tel. 728 899 673

Mieszkanie 48 m kw. Piaseczno, tel. 692 837 083

Kawalerka w Piasecznie tel: 662 377 618

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Bezpośrednio, małżeństwo kupi  mieszkanie lub segment, 
tel. 724 858 874

Kupię działkę w Powiecie Piaseczyńskim (bezpośrednio) 
przy drodze, do 10.000 m kw., tel. 735 988 544

Młode małżeństwo kupi mieszkanie do remontu za gotów-
kę, tel. 669 924 940

USŁUGI

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309 

Złom. Porządkujesz? Remontujesz? Uprzątniemy i wy-
wieziemy złom, tel. 502 898 418

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

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

Elektryk, tel. 666 890 886

Remonty, kompleksowe wykończenia wnętrz, profe-
sjonalne, tel. 537 767 691

Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych i spali-
nowych, tel. 503 471 422

Złota rączka, tel. 669 686 350

Remonty tel. 724 392 529

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Hydraulik tel. 886 576 148

PODDASZA, OCIEPLENIA K/G, SZYBKO I SOLIDNIE, 
TEL. 728 890 101

Instalacje elektryczne,   tel.  601 41 88 01

Malarskie, tel. 696 120 208

Układanie kostki brukowej, profesjonalnie i terminowo, 
gwarancja, www.dobrybrukarz.pl tel. 698 698 839

Dachy, podbitka, sprzedaż, tel. 692 194 998

Remonty, wykończenia, tel. 692 194 998

Elektryk, tel. 509 56 65 79

Usługi remontowe, wykończenia wnętrz, glazura, terako-
ta itp., tel. 795 648 160

Hydraulik, tel. 535 872 455

Dachy, podbitki, rynny, kominy, tel. 798 836 860

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439

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

Elewacje,docieplenia tel 514 343 032

Oczyszczanie działek, wywóz gałęzi tel. 519 874 891

Dachy krycie-naprawa tel. 792 354 779

Remonty, tel. 796 682 431

Malarskie tanio tel .501 976 533, 22 727 77 47

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

 RÓŻNE 

Jestem osobą niewidomą i chętnie przyjmę urządzenie: 
Czytak Plus Sp. Nowa Praca Niewidomych (MP3+Radio-
+dyktafon), tel. 572 466 862

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

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

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

Wyprzedaję używane tapczany, meble, AGD i inne, 
tel. 728 899 673

NAUKA 

Nauka jazdy konnej – indywidualne, dzieci i dorośli, 
profesjonalnie, tel. 506 030 150, 733 831 113

Pomoc w lekcjach dla klas 1-5, (matematyka, przyroda, 
biologia i inne), z dojazdem lub online, tel. 571 373 118

GRUPA DYSKUSYJNA- rozmawiamy o życiu, tworzeniu, o 
naturze człowieka, o wszechświecie i o rozwoju osobowo-
ści, tel. 571 37 31 18

ZDROWIE I URODA 

GRUPA WSPARCIA- wsparcie w grupie lub indywidualnie,  
tel. 571 37 31 18

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czekają fun-
dacyjne zwierzaki: pieski małe, większe i całkiem duże, a 
także koty. Wszystkie są zdrowe, zaszczepione i wysteryli-
zowane. Przebywają w Piasecznie i okolicach. Chętnie po-
możemy przy doborze zwierzaka. Tel. w sprawie adopcji: 
503 069 502, 502 906 532, 604 531 952, 608 504 380

MATRYMONIALNE

Samotny 42 lata, pozna katoliczkę do stałego związku w 
wieku 30-40 lat, tel. 571 37 31 18

Samotny, pozna Panią 60 – 65 lat, dzwonić po godz. 17, 
tel. 691 077 538
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WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Telepizza w Piasecznie zatrudni dostawców z wła-
snym samochodem. Praca stała lub dodatkowa, 
tel. 500 219 754

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 

Poszukujemy osób do pracy na maszynach pakują-
cych - bez nałogów. miejsce pracy Piaseczno. 
Tel. 602 692 964, 607 230 418

Praca dodatkowa w Piasecznie- Kobietę do prostego 
szycia, tel. 534 205 305

Zręczną osobę do prac manualnych, wiek do 50 lat, 
Piaseczno, tel. 534 205 305  

Zatrudnię do sprzątania osiedla w Piasecznie, 
tel. 728 373 935

Zatrudnię ogrodnika, mile widziane doświadczenie, 
praca przez cały rok, tel. 602 114 307

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

Podnajmę stanowisko fryzjerskie w salonie 
w Piasecznie, tel. 692 488 278

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

REMONTY, WYKOŃCZENIA WNĘTRZ 
KOMPLEKSOWO, tel. 514 343 032

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

Malowanie, tapetowanie, układanie glazury, 
tel. 600 254 705

Kable i maty grzewcze – montaż i serwis od 1991 roku. 
tel. 601 244 432

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

Remonty, malowanie, tapetowanie, panele, 
montaż mebli, tel. 781 544 058

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581

Indywidualna opieka nad dziećmi, Piaseczno, 
kwalifikacje, tel. 571 373 118

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

RYDZ Sklep Zielarsko-Medyczny, Zdrowa Żywność, 
ul. Puławska koło PZU, Piaseczno, tel. 22 756 77 91, 
www.sklepzielarski-piaseczno.pl

Do obsługi planów filmowych z kat. C+E,  
tel. 787 740 105

R E K L A M A

R E K L A M A
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Za kilka dni ruszają szczepienia 80-latków
PIASECZNO Na terenie powiatu piaseczyńskiego jest prawie 30 punktów, w których seniorzy będą mogli 
przyjąć szczepionkę przeciwko Covid-19. W Piasecznie szczepienia będą odbywały się w 11 miejscach i mają 
ruszyć już w najbliższy poniedziałek
 Zapisy na szczepienia dla osób 
w wieku powyżej 80 lat zaczęły się 
w ubiegły piątek. W Piasecznie jed-
ną z przychodni, realizujących rządo-
wy program, jest Samodzielny Zespół 
Publicznych Zakładów Lecznictwa 
Otwartego. W skład zespołu wchodzą 
trzy placówki: najbardziej popularna, 
zwłaszcza wśród starszych mieszkań-
ców, przychodnia przy ulicy Fabrycznej, 
a także przychodnie w Gołkowie i Zale-
siu Górnym. - Z naszych informacji wy-
nika, że osoby które chciały się zapisać 
na szczepienie przeciwko Covid-19, w 
większości już to zrobiły – mówi Marta 
Dorociak-Burza, dyrektor SZPZLO. - Z 
tej możliwości skorzysta w naszych pla-
cówkach około 550 najstarszych miesz-
kańców. Zostało nam jeszcze kilka wol-
nych miejsc. Jak się skończą, otworzymy 
listę rezerwową.

Mała liczba szczepionek

 Okazuje się, że największym pro-
blemem jest w tej chwili niedosta-
teczna liczba szczepionek. Prepara-
tu dostarczanego przez firmę Pfizer 
nie wystarczyło nawet na wyszcze-
pienie wszystkich chętnych z grupy 
„0” (szczepienia w szpitalach węzło-
wych były realizowane do 18 stycz-
nia). Jeśli chodzi o grupę 80+, to 
każda z placówek, w której będzie 
można się zaszczepić, ma otrzy-
mać w tygodniu zaledwie 30 dawek 
wakcyny. - Przy takiej ilości prepa-
ratu szczepienia najstarszej grupy 
pacjentów potrwają do końca mar-
ca – dodaje Marta Dorociak-Burza. 

Pierwsze szczepienia 

już w poniedziałek

 W poniedziałek 25 stycznia do 
godz. 14 przychodnie mają otrzy-
mać pierwsze dostawy szczepionek. 
 Przy Fabrycznej szczepienia roz-
poczną się jeszcze tego samego dnia 
i będą odbywały się w pierwsze trzy 
dni tygodnia. Dlaczego? 
 - Jest to spowodowane małą licz-
bą szczepionek, gdyby było ich wię-
cej, moglibyśmy szczepić przez cały 
tydzień – wyjaśnia pani dyrektor. 
Specjaliści podkreślają, że szcze-
pienie najbardziej zaawansowa-
nej wiekowo grupy Polaków może 
być trudne pod względem logistycz-
nym. Starsze osoby będą potrzebo-
wały więcej czasu, aby się przygo-

tować i wypełnić stosowną ankie-
tę. Problematyczne może być też dla 
nich samo dostanie się do punktów 
szczepień. - Jesteśmy dobrze przy-
gotowani i sądzę, że sobie poradzi-
my – mówi Marta Dorociak-Burza. 
- Gorzej będzie z grupą 70-79 lat, 
która jest o wiele liczniejsza i będzie 
szczepiona w następnej kolejności. 
Do wszystkich naszych przychodni 
zapisanych jest prawie 3000 osób w 
tym przedziale wiekowym.
 Osoby w wieku 70+ mogą zapi-
sywać się na szczepienia już od piąt-
ku 22 stycznia. Na razie nie wiado-
mo, kiedy będą one mogły przyjąć 
szczepionkę. 

Tomasz Wojciuk

Każda przychodnia, w której będą odbywały się szczepienia, 
otrzyma na razie tylko 30 dawek preparatu na tydzień

Wiemy, gdzie wytną las. 
Czy będą kolejne protesty?
LESZNOWOLA W ubiegłym roku we Władysławowie pod drogę, która na ra-
zie nie powstanie, wycięto ponad 1000 drzew. Teraz gmina z wyprzedze-
niem poinformowała o planach Nadleśnictwa Chojnów na najbliższy rok

 O przybliżenie swoich planów poprosiły leśników władze gminy Leszno-
wola. Miało to związek z protestami, które wybuchły jesienią ubiegłego roku 
po naszych artykułach dotyczących wycinki drzew pod ulicę Runa Leśnego 
we Władysławowie. Żeby zapobiec takim sytuacjom w przyszłości, gmina po-
prosiła nadleśnictwo, aby zawczasu poinformowało mieszkańców o plano-
wanych działaniach. 
 Jak się okazuje, w lasach rosnących w gminie Lesznowola będą wykony-
wane zarówno zabiegi pielęgnacyjne, jak i prowadzona wycinka. Późne cięcia 
pielęgnacyjne (m.in. usuwanie pojedynczych drzew zagłuszonych) planowa-
ne jest chociażby na granicy lasu między Wilczą Górą a Lesznowolą, w tym w 
rejonie ulicy Wojska Polskiego oraz w Magdalence. W rejonie ul. Słojewskiego 
w Magdalence planowane jest odsłanianie młodego pokolenia dębu, co wią-
że się z usunięciem połowy rosnących w określonych skupiskach drzew (cho-
dzi o pięć gniazd o powierzchni 0,2 ha każde). W trzech obszarach leśnych 
między Magdalenką, a Wilczą Górą zaplanowano też usunięcie większości 
drzewostanu z pozostawieniem „nasienników” i 5 proc. starodrzewu, stano-
wiącego tzw. powierzchnię manipulacyjną. - Wszystkie te działania są ujęte w 
obowiązującym Planie Urządzenia Lasu na lata 2018-2027 – podkreśla nadle-
śniczy Sławomir Mydłowski. - Proponujemy spotkanie w terenie, co pozwoli 
lepiej omówić zagadnienia gospodarki leśnej.

TW

Nadleśnictwo planuje zarówno zabiegi pielęgnacyjne jak i wycinki
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