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KRONIKA POLICYJNA
PIASECZNO

Wybuch w centrum miasta

Po wódce za kierownicę

 Dwa tygodnie temu w jednym z domów na terenie Piaseczna doszło 
do głośnej eksplozji. Na miejsce udali się policjanci z wydziału kryminal-
nego. W lokalu znaleźli ciężko rannego 24-latka, który eksperymento-
wał z odczynnikami chemicznymi. Mężczyzna trafi ł do szpitala. Sprawa 
jest rozwojowa. 

 We wtorek przed północą na ulicy Grochowskiego policjanci za-
trzymali do kontroli jadącego slalomem mini morrisa. Jak się okazało, 
siedzący za kierownicą pojazdu 33-latek był kompletnie pijany (męż-
czyzna miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu). Stracił już pra-
wo jazdy i stanie przed sądem. Za kierowanie pojazdem w stanie nie-
trzeźwości grozi do 2 lat więzienia.
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K O N D O L E N C J E

Przekazała 600 tysięcy złotych 
na leczenie Clinta Eastwooda
PIASECZNO Oszuści wciąż szukają nowych metod i są w tym niezwykle skuteczni. Tym razem ofi arą oszu-

stwa padła mieszkanka Piaseczna, która na „leczenie” amerykańskiego aktora Clinta Eastwooda przela-

ła ponad 600 tysięcy złotych

 Pod koniec kwietnia 2020 roku 
mieszkanka Piaseczna, za pośred-
nictwem jednego z portali społecz-
nościowych poznała mężczyznę, 
który podawał się za syna amery-
kańskiego aktora Clinta Eastwooda, 
który z powodu zerwania kontraktu 
reklamowego znalazł się w trudnej 
sytuacji prawnej.
 Przez kilka miesięcy prowadzili 
między sobą korespondencję, z której 
wynikało między innymi, że mężczy-
zna zna Polskę i jest jej ciekaw. Zasta-
nawiał się również nad kupnem ziemi i 
nieruchomości w naszym kraju. Prze-
szkodą były jedynie jego zablokowane 
konta bankowe w USA oraz jak prze-
konywał, choroba ojca i utrata przez 
znanego aktora płynności finansowej.
 Wykorzystał doskonale techni-
kę manipulacji. Uwiarygodnieniu 
służyły przekazywane przez niego 
„rodzinne” historie, czy kopie pasz-
portu. Był na tyle przekonujący, że 
mieszkanka Piaseczna wykonała 
liczne transakcje finansowe na konta 
podawane jej za pośrednictwem lin-
ków. Wpłaty, których dokonywała w 
dolarach amerykańskich oraz kryp-

towalucie w przyszłości, jak przeko-
nywał oszust miały jej zagwaranto-
wać znaczne zyski, a obecnie miały 
pomóc w leczeniu ojca.
 Po drodze pojawiały się jeszcze 
liczne informacje z rzekomych „ban-
ków” o konieczności dokonania do-
datkowych przelewów, podania da-
nych osobowych, numerów kart płat-
niczych itp. Łącznie na różnego ro-
dzaju transakcje, także te w krypto-
walucie, kobieta przelała ponad 600 
tysięcy złotych. Gdy przed kilkoma 
dniami poprosiła syna amerykańskie-
go aktora o obiecaną prawną umowę 
na prowadzone przez nich działania 
finansowe, kontakt się urwał.
 Oszustwo „na aktora czy żołnie-
rza” jest jedną z nowszych form tego 
procederu. 
 - Zawierając nowe znajomości 
należy być ostrożnym w szczególno-
ści, gdy osoba, którą dopiero co po-
znaliśmy, oczekuje od nas przekaza-
nia pieniędzy lub innych kosztow-
ności – przestrzega policja. - Przy-
pominamy, że wciąż aktualne są 
ostrzeżenia dla seniorów przed pró-
bami oszustw metodami „na wnucz-

ka, na policjanta, czy na pracowni-
ka opieki społecznej”. Najlepiej jed-
nak nie ulegać chwilowemu zauro-
czeniu, presji czasu i nie przekazy-
wać pieniędzy nieznanym osobom.

AB/KPP

Ciemno w Parku Zachodnim
PIASECZNO – W Parku Zachodnim przy alei Róż świeci się coraz mniej latarni – alarmuje 

pan Sławomir. - Zgłaszałem to poprzez aplikacje Mobile Alert Piaseczno i nic. Gmina 

remontowała park w 2014 roku, a dziś robi się on coraz bardziej zaniedbany...

 Nasz czytelnik informuje, że 
w parku nie działa kilka lamp so-
dowych i rtęciowych, ale psują się 
także nowoczesne ledy. Efekt jest 
taki, że nocą w rejonie alei Róż 
jest nieprzyjemnie. - Poza tym 
podczas przymrozków jest tam 
bardzo ślisko, widocznie gminne 
służby do parku nie zaglądają – 
dodaje nasz czytelnik. -  Zgłasza-
łem również, że ktoś zdewastował 
jedną z ławek. Do tej pory nie zo-
stała ona naprawiona. 
 Zapytaliśmy radnego Piotra 
Obłozę czy słyszał o problemach z 
oświetleniem na terenie parku. 
 - O awariach lamp nie słyszałem, 
chcę natomiast wystąpić do burmi-
strza z wnioskiem o doświetlenie 
przejścia od poczty w kierunku par-
ku, gdzie w tej chwili jest najciemniej 
– mówi Piotr Obłoza. - Na pewno 
stare latarnie też sukcesywnie będą 
wymieniane na ledowe. Stanie się 
tak m.in. w ciemnym przejściu mię-
dzy aleją Róż, a Kusocińskiego. 
 Sama aleja Róż przejdzie w tym 
roku gruntowny remont na całej 

swojej długości (od Szkolnej do dro-
gi 721). Przy ulicy pojawią się nowe 
chodniki oraz 60 dodatkowych 
miejsc postojowych. Jest już nawet 
wyłoniony wykonawca, który zre-
alizuje to zadanie. Innymi inwesty-

cjami, na jakie mogą liczyć niedługo 
mieszkańcy tej części miasta, będą 
Dom Dziennego Pobytu dla Senio-
rów oraz stacja Piaseczyńskiego Ro-
weru Miejskiego.

Tomasz Wojciuk

Rejon Parku Zachodniego prawdopodobnie 

niedługo zostanie doświetlony

KONSTANCIN-JEZIORNA

Odpowie za kradzież wianka z Hugonówki

20-latek odpowie za rozbój

 Następnego dnia po świętach Bożego Narodzenia z drzwi Hugo-
nówki, będącej siedzibą Konstancińskiego Domu Kultury, skradziono 
ozdobny świąteczny wieniec. Na jego ślad policjanci trafi li przypad-
kiem kilka tygodni później, podejmując interwencję w sprawie awan-
tury domowej. Gdy weszli do lokalu, od razu rzucił im się w oczy nie-
co przyschnięty wianek pochodzący z Hugonówki (jego wygląd funk-
cjonariusze znali z monitoringu). 24-letnia właścicielka mieszkania usły-
szała zarzut kradzieży. Teraz będzie musiała zapłacić mandat w wysoko-
ści 500 zł. 

 Kilkanaście dni temu doszło do rozboju na miejskim targowisku. 
Podczas zakupów 47-letni mężczyzna został zaatakowany przez mło-
dego, bardzo agresywnego chłopaka. Napastnik wyrwał mu plik pie-
niędzy, dwukrotnie go uderzył, po czym zbiegł. Poszkodowany stracił 
niemal 700 zł. Dzielnicowym szybko udało się ustalić personalia po-
dejrzanego. Został on zatrzymany jeszcze tego samego dnia wieczo-
rem. Jak się okazuje, 20-latek dosłownie przed kilkoma dniami opu-
ścił jeden z zakładów karnych. Usłyszał już zarzuty i trafi ł do aresztu 
tymczasowego. Za rozbój grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.

PRAŻMÓW

Próbował staranować radiowóz
 Policjanci otrzymali informację, że po terenie Łosia porusza się land 
rover, którego kierowca najprawdopodobniej jest pod wpływem alkoho-
lu. Podczas próby zatrzymania, mężczyzna rzucił się do ucieczki i omal 
nie staranował radiowozu. Funkcjonariusze ruszyli za nim w pościg, któ-
ry zakończył się dopiero po kilkunastu minutach na terenie leśnym. 46-la-
tek w drodze na komendę tłumaczył, że uciekał przed policją, bo nie ma 
prawa jazdy. Teraz stanie przed sądem. Za niezatrzymanie się do kontroli 
drogowej grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

GÓRA KALWARIA

Kolizja po alkoholu
 Na drodze krajowej numer 17 kierowca furgonetki doprowadził do 
kolizji z osobowym audi i uciekł z miejsca zdarzenia. Niedługo potem 
wpadł jednak w ręce policjantów z Góry Kalwarii. Jak się okazało 39-latek 
był nietrzeźwy, miał w organizmie około 2 promili alkoholu. Teraz za swo-
je nieodpowiedzialne zachowanie stanie przed sądem. 

TARCZYN

Ukradli pięć elektrycznych szczoteczek
 W środę rano do sklepu Rossmann w Tarczynie weszło dwóch męż-
czyzn, którzy ukradli pięć elektrycznych szczoteczek o łącznej wartości 
około 1400 zł. Policjanci dysponują nagraniem z monitoringu i wszczęli 
w tej sprawie dochodzenie. Poszukiwanie są świadkowie zdarzenia oraz 
osoby, znające personalia sprawców. 

Oszust podawał się 

za syna Clinta Eastwooda

fot. Wikipedia
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Dobrze zarabiający 
mieszkańcy uzdrowiska
POWIAT/KONSTANCIN-JEZIORNA Ministerstwo Finansów opublikowało 

wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego miesz-

kańca. Wysokie 20. miejsce w skali kraju zajęła gmina Konstancin-Je-

ziorna. To najwyższa pozycja w powiecie piaseczyńskim

 W 2021 roku średni dochód podatkowy na jednego mieszkańca ma wy-
nieść w polskich gminach (jest ich 2477) 2098 zł. Warto zauważyć, że wszyst-
kie gminy powiatu piaseczyńskiego plasują się powyżej tej średniej. Najwyżej 
w zestawieniu przygotowanym przez Ministerstwo Finansów jest Konstancin-
Jeziorna z dochodem podatkowym na jednego mieszkańca oszacowanym na 
4973 zł. Na drugim miejscu jest Lesznowola z dochodem na poziomie 4832 
zł, zaś na trzecim Piaseczno (3621 zł). Kolejne miejsca zajmują odpowiednio 
Góra Kalwaria (2408 zł), Tarczyn (2273 zł) oraz Prażmów (2196 zł). 
 Warto dodać, że dochody podatkowe gmin zależą od wpływów z podat-
ków lokalnych (np. od nieruchomości) oraz wpływów z podatków PIT oraz 
CIT. - Wysokie dochody podatkowe są przede wszystkim wynikiem zamoż-
ności mieszkańców, którzy poprzez swoje dochody mają wpływ na wysokość 
budżetu gminy – uważa Dariusz Zieliński, wiceburmistrz Konstancina-Jezior-
ny. - Dzięki tym pieniądzom możemy realizować m.in. zadania inwestycyjne, 
podnoszące standard i jakość życia mieszkańców. 
 Negatywnym skutkiem wysokich dochodów z tytułu podatków jest ko-
nieczność płacenia tzw. „janosikowego”, czyli daniny na rzecz biedniejszych 
samorządów. W tym roku jej wysokość ustalono dla Konstancina-Jeziorny na 
prawie 10 mln zł.

TW

Gmina Konstancin-Jeziorna ma bardzo wysoki dochód 

podatkowy na jednego mieszkańca. Ministerstwo Finansów 

oszacowało, że w tym roku wyniesie on 4973 zł

Niedługo zapadnie wyrok 
w procesie wójt Lesznowoli
LESZNOWOLA W październiku ubiegłego roku przed Sądem Okręgowym w Warszawie rozpoczął się proces 

czwórki lesznowolskich urzędników, w tym wójt Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik. W poniedziałek odbyła się 

kolejna rozprawa, a za dwa tygodnie planowana jest ostatnia, na której z dużym prawdopodobieństwem 

zostanie wyznaczony termin ogłoszenia wyroku

 Toczący się proces karny, w któ-
rym zarzuty oprócz Marii Jolan-
ty Batyckiej-Wąsik usłyszeli tak-
że była skarbnik oraz dwójka by-
łych wicewójtów Karolina P. i Marek 
R. jest pokłosiem śledztwa wszczę-
tego przez prokuraturę po kontro-
li CBA. Wykazała ona nieprawidło-

wości związane z rozporządzaniem 
gminnym majątkiem oraz umarza-
niem podatku firmom z Wólki Ko-
sowskiej. Kontrola CBA zakończyła 
się w październiku 2017 roku. Ana-
liza dokumentów zaowocowała zło-
żeniem do prokuratury „zawiado-
mienia o uzasadnionym podejrze-
niu popełnienia czynu zabronionego 
przez Marię Jolantę Batycką-Wąsik, 
wójta gminy Lesznowola”.  Po zapo-
znaniu się ze zgromadzonym ma-
teriałem dowodowym, 30 listopa-
da 2017 roku prokurator okręgowy 
wszczął śledztwo „w sprawie prze-
kroczenia uprawnień oraz niedo-
pełniania obowiązków służbowych 
przez funkcjonariusza publicznego”, 
w tym wypadku wójt Lesznowoli, i 

działanie na szkodę inte-
resu publicznego. Przełom 
w sprawie nastąpił w lip-
cu 2019 roku, kiedy to Ma-
ria Jolanta Batycka-Wąsik 
została zatrzymana przez 
CBA i usłyszała sześć za-
rzutów, za które może gro-
zić jej nawet do 10 lat po-
zbawienia wolności. Nie-
długo potem prokuratorskie 
zarzuty usłyszeli także jej 
najbliżsi współpracownicy. 
Za niedopełnienie obowiąz-
ków służbowych odpowiada 
była gminna skarbnik, a za 
przekroczenie uprawnień 
byli wicewójtowie – Karo-
lina P. i Marek R. (żadna z 
tych osób nie przyznała się 
do winy).
 W poniedziałek przed 
Sądem Okręgowym odbyła 
się już czwarta rozprawa w 
ramach toczącego się pro-
cesu karnego. Sąd przesłu-
chiwał m.in. członków za-
rządów firm z Wólki Kosowskiej. 
Ostatnia rozprawa najprawdopo-
dobniej odbędzie się 17 lutego. To 
właśnie wtedy będzie można posłu-
chać mów końcowych oskarżenia i 
obrony oraz dowiedzieć się, kiedy 
dokładnie zostanie ogłoszony wy-

rok. Prawdopodobnie nastąpi to na 
przełomie lutego i marca.

 Bardziej szczegółową, opatrzoną komen-
tarzem relację z przebiegu czwartej odsłony 
procesu karnego lesznowolskich urzędników 
można przeczytać na facebooku Obywatel-
skiego Think Tanku Lesznowola.

Wójt Lesznowoli została zatrzyma-

na przez CBA w lipcu 2019 roku. 

15 miesięcy później w Sądzie 

Okręgowym w Warszawie rozpoczął 

się proces karny

Wyrok w procesie wójt 

Lesznowoli i trójki jej 

współpracowników 

powinien zapaść na 

przełomie lutego i marca

TW
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WOŚP zagrała w powiecie
POWIAT W tym roku fi nał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się nieco później niż zwykle. Celem 

akcji, w którą tradycyjnie włączyły się również sztaby WOŚP z powiatu piaseczyńskiego, było zebranie środ-

ków dla oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Pomimo pandemii okaza-

ło się, że wciąż można było liczyć na hojność darczyńców

 W Piasecznie, jak zresztą w więk-
szości krajowych sztabów, posta-
wiono głównie na działania onli-
ne. Choć w tym roku nie przyjechał 
z koncertem żaden znany wykonaw-
ca, to można było obejrzeć interne-
tową transmisję na żywo z występu 
kabaretu Paranienormalni. Oprócz 
tego szansę na pokazanie się dosta-
li również lokalni twórcy i artyści z 
różnych dziedzin sztuki.
 - Wszystkie zapowiadane wcze-
śniej wydarzenia się odbyły, a my 
zyskaliśmy nowe doświadczenia – 
mówi Elżbieta Gotchold, szefowa 
sztabu WOŚP Piaseczno. - W tym 
roku pierwszy raz mieliśmy też stu-
dio, z którego były prowadzone re-
lacje oraz jeżdżący zespół, który 
nagrywał poszczególne wydarze-
nia. To był wyjątkowy dzień, wo-
lontariusze cudowni, a mój sztab 
wykonał 200 proc. normy. Nikt 
nie wiedział czego się spodziewać, 
więc tym bardziej wszystkim na-
leżą się głębokie pokłony i wielkie 
słowo „dziękuję”.
 Piaseczyńskiemu sztabowi uda-
ło się łącznie zebrać 189 388,05 zło-
tych

Rekordowy finał

 W Konstancinie-Jeziornie koro-
nawirus nie przeszkodził we wspar-
ciu akcji Jurka Owsiaka. Do tego 
stopnia, że sztabowi udało się w tym 
roku zabrać rekordową kwotę! 
 - Jesteśmy bardzo zadowole-
ni – nie kryje Julia Dymowska, Szef 
Sztabu WOŚP w Konstancinie-Je-
ziornie. - Mimo pandemii zebrali-
śmy ponad 142 tysiące złotych, ra-
zem z aukcjami Allegro i eSkarbon-
ką. Jesteśmy wzruszeni hojnością 
darczyńców i zaangażowaniem wo-
lontariuszy. 
 Na licytacjach na allegro najdro-
żej sprzedany został obraz namalo-
wany przez artystę Tymsky'ego (Ti-
mek Kokczyński) - 5000 złotych. 
Dużą popularnością cieszyło się też 
pióro wykonane przez Damiana Ka-
czora i gitara elektryczna Dean Ca-
dillac. W programie odbyły się kon-
certy i pokazy lokalnych artystów, jak 
i rozmowy Q&A z Gwiazdami, mię-
dzy innymi z Joanną Kołaczkowską, 
Karolem Strasburgerem, Małgorza-
tą Sochą i Anną Czartoryską-Niem-
czycką. 29. Finał podsumował po-
kaz przygotowany przez teatr ognia 

APost Fire. W niedzielę 31 stycznia 
w Parku Zdrojowym mieszkańcy mo-
gli również zobaczyć wolontariuszy 
poruszających się repliką Daimlera. 
Taką przejażdżkę można było wylicy-
tować w konstancińskim Sztabie. 
 - W dniu finału na ulice Kon-
stancina wyszło 90 wolontariuszy 
– podsumowuje Julia Dymowska. 
- Od grudnia kwestowano także do 
17 puszek stacjonarnych, zlokalizo-
wanych w różnych miejscach gminy.

Zbierali wirtualnie i na powietrzu

 W gminie Góra Kalwaria zebrano 
(bez licytacji) 60 609,62 złotych. - Fi-
nał, jak na obecne warunki, oceniamy 
bardzo pozytywnie – mówi Szymon 
Krupa, Szef Sztabu WOŚP Góra Kal-
waria. - Mimo że nie pobiliśmy rekor-
du, jesteśmy bardzo zadowoleni z za-
angażowania naszych wolontariuszy. 
 Sztab cieszy zwłaszcza ogromne 
zainteresowanie licytacjami na allegro 
(jeszcze nie zostały zakończone) oraz 
odbiór koncertów online, które zoba-
czyło łącznie ponad sześć tysięcy osób. 
 - Oprócz tego jesteśmy bardzo 
zadowoleni z zaangażowania spo-
łeczności karawaningowej oraz mor-

Wielu mieszkańców wybrało się na piaseczyński 

rynek specjalnie po to, by wesprzeć WOŚP

Trudno uwierzyć, co ludzie wrzucają do kanalizacji...
LESZNOWOLA Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne prosi mieszkańców o rozsądek i prawidłową eksploata-

cję urządzeń kanalizacyjnych. Często do kanalizacji trafi ają przedmioty i materiały, które nigdy nie powinny się w 

niej znaleźć. Zapychają one później pompy, powodując awarie, których usuwanie generuje wysokie koszty

 Okazuje się, że wielu mieszkań-
ców nie wie, jak właściwie korzystać 
z urządzeń kanalizacyjnych. W efek-
cie prowadzi to do wielu awarii, z 
których najczęstsze są zatory w ru-
rach oraz zapychanie się pomp w 
przepompowniach. W ostatnim cza-
sie do tego typu awarii dochodziło 
m.in. w Zgorzale, Nowej Woli oraz 
w Mysiadle. - Nasza gmina znajduje 
się na płaskim terenie, co wymusza 
stosowanie zlewni ścieków zakoń-
czonych przepompowniami – wy-
jaśnia Kazimierz Jabłoński, prezes 
LPK. - Wrzucanie do sieci przed-
miotów, które ją zapychają, nastrę-
cza nam sporo problemów - dodaje.
 Kazimierz Jabłoński tłumaczy, 
że niekiedy w poszukiwaniu zatorów 
trzeba prześwietlać długie fragmen-
ty sieci. Jak dojdzie do awarii na prze-
pompowni, uszkodzoną pompę trze-
ba wyjąć i przeczyścić. Często wią-
że się to też z koniecznością wymiany 
wirników. Koszt takiej naprawy to 1,5-
2 tys. zł nie licząc robocizny. A jakie 
śmieci najczęściej zapychają pompy? 
- Są to pieluszki typu pampers, zuży-
te podpaski, prezerwatywy, nawilżane 
chusteczki dla niemowląt – wyjaśnia 
prezes LPK. - Ale często znajdujemy 
także mniej oczywiste przedmioty jak 
mopy, gruz czy zbrylone kleje do gla-

zury. Raz trafiliśmy nawet na... stary 
kalosz. Elementy budowlane i wykoń-
czeniowe często trafiają się na nowych 
osiedlach. Gdyby mieszkańcy wzorco-
wo korzystali z kanalizacji, koszty eks-
ploatacji systemu co roku byłyby niż-
sze nawet o 500-700 tys. zł – zapewnia 
Kazimierz Jabłoński.
 Ustawa o zbiorowym zaopatrze-
niu w wodę i zbiorowym odprowa-
dzaniu ścieków wyraźnie mówi, cze-
go nie należy wrzucać do systemu ka-
nalizacji. Są to wszelkiego rodzaju 

odpady stałe zmniejszające przepu-
stowość rur, a więc piasek, popiół z 
kominka, różnego rodzaju ścinki, zu-
żyte środki higieniczne. Kolejną frak-
cję, która nigdy nie powinna trafić do 
kanalizacji, stanowią pozostałości po 
remontach, odpady z hodowli zwie-
rząt, substancje toksyczne, odpady 
zawierające chorobotwórcze drobno-
ustroje oraz różnego rodzaju tłuszcze, 
które twardnieją w rurach i zmniej-
szają ich przepustowość.

Pompy zapychają najczęściej zużyte środki higieniczne, 

w tym podpaski, chusteczki, pieluszki i prezerwatywy

Zbliża się przebudowa
ważnego skrzyżowania
PIASECZNO Powstaje projekt przebudowy skrzyżowania 

ul. Wojska Polskiego z ulicą Okulickiego. Jak wszystko 

dobrze pójdzie niebezpieczna krzyżówka zostanie zmo-

dernizowana już w przyszłym roku
 W tej chwili najtrudniejszym do wykonania manewrem jest skręt w lewo z 
ulicy Wojska Polskiego w kierunku Lesznowoli. Ale skrzyżowanie z drogą 721 
ma o wiele więcej słabych punktów. Trudny jest też, zwłaszcza w godzinach 
szczytu, wyjazd w kierunku drogi 79. Z kolei osoby jadące Puławską od War-
szawy, muszą skręcić najpierw w Okulickiego i, żeby zjechać w Wojska Pol-
skiego, od razu ustawiać się na lewym pasie, co w godzinach popołudnio-
wych również nastręcza spore trudności. W efekcie wiele osób wjeżdża Pu-
ławską do Piaseczna i przejeżdża przez centrum miasta.
 Gmina już dawno nosiła się z zamiarem przebudowy niewygodnego 
skrzyżowania. Problemem było jednak to, że stykają się na nim drogi trzech 
kategorii: krajowej (obszar skrzyżowania przy Laminie będącego pod kurate-
lą GDDKiA), wojewódzkiej (721) i powiatowej (ulica Wojska Polskiego). W koń-
cu jednak udało się uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia i przygoto-
wać koncepcję przebudowy krzyżówki. - W tym roku chcemy zrobić projekt i 
uzgodnić fi nansowanie tej inwestycji – wyjaśnia burmistrz Daniel Putkiewicz. 
- Do skrzyżowania nie dochodzi żadna gminna droga w związku z czym nie 
chcę, aby jedynie gmina partycypowała w realizacji tego zadania. Naszą in-
tencją jest, aby przebudować to skrzyżowanie jak najszybciej. Najlepiej już w 
przyszłym roku – dodaje burmistrz.
 A jak będzie wyglądało w przyszłości nowe skrzyżowanie? Najważniejszą 
zmianą będzie zrobienie wcinki od ulicy Puławskiej, z której będzie można bezpo-
średnio zjechać w ulicę Wojska Polskiego. Na krótkim bajpasie dochodzącym do 
Okulickiego będzie obowiązywał oczywiście ruch jednokierunkowy. Na skrzyżo-
waniu Okulickiego z Wojska Polskiego powstanie też sygnalizacja świetlna. 

TW

Tomasz Wojciuk

Ostatkowe zwyczaje

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W piątek 5 lutego o godz. 18 na facebooku KDK 
odbędzie się spotkanie „Ostatki. Jak obchodzimy 
ostatnie dni karnawału”. O dawnych zwyczajach zwią-
zanych z karnawałem w różnych regionach Polski 
opowie Olga Płuciennik, etnolożka ze Stowarzysze-
nia „Pracownia Etnografi czna”. Udział w wydarzeniu 
jest bezpłatny. Natomiast w sobotę 6 lutego o godz. 
15 na fanpag'u KDK odbędą się warsztaty online z cy-
klu „Zrób to sam”. Tym razem będzie można wykonać 
maski karnawałowe.

TW

Święto pączka z Hugonówką

KONSTANCIN-JEZIORNA

 Już 11 lutego będziemy obchodzili wypadają-
cy w ostatnim tygodniu karnawału tłusty czwartek. 
Tego właśnie dnia zwykle zapominamy o dietach, 
jedząc pyszne pączki i faworki. Konstanciński Dom 
Kultury zaprasza na warsztaty online podczas któ-
rych wspólnie z kawiarnią Hugonówka FoodArt Cafe 
będzie można przygotować pyszne pączki. Warsztat 
online będzie można obejrzeć na facebooku Kon-
stancińskiego Domu Kultury w środę, 10 lutego o 
godz. 18. 

TW

sów z Piaseczna, którzy licznie sta-
wili się na stawie w Baniosze – do-
daje Szymon Krupa.

Zjednoczeni w trudnych czasach

 Nowe okoliczności w jakich zna-
lazły się sztaby i ich wolontariusze 
nie przeszkodziły również we wspól-
nym graniu w gminie Tarczyn, gdzie 
zebrano około 26 500 złotych.
 - Zagraliśmy razem z mieszkań-
cami Tarczyna i okolic, z ludźmi o 
wielkich sercach, z tymi którzy lubią 
nieść pomoc, uśmiech i życzliwość 
– podsumowuje Monika Perzyna ze 
sztabu WOŚP Tarczyn. 
 Wolontariuszka podkreśla, że 
mimo trudnych czasów, po raz ko-
lejny udało się wszystkich zjedno-
czyć i być razem. 
 - Tu nie chodzi o bicie rekordów a 
o to, by wspólnymi siłami dbać o naj-
ważniejsze wartości, dbać o człowie-
ka i jego potrzeby, pokazać, że w każ-
dym  jest ogromna dawka empatii, 
wrażliwości i altruizmu – dodaje. - I 
taki był nasz trzeci już finał WOŚP. 
Strażacy, harcerze, mieszkańcy po-
nownie zagrali i wygrali. To jest dla 
nas największa nagroda. Korzystając 
z okazji, dziękuję wszystkim, którzy 
zupełnie bezinteresownie przyczyni-
li się do tak pięknego finału.

Bezpieczne granie

 WOŚP w Szkole Podstawowej w 
Mrokowie rozpoczęła swoje „granie” 
już 17 grudnia ubiegłego roku, lecz z 

uwagi na pandemię - w nowej, bez-
piecznej odsłonie. Ze względu na obo-
wiązujące restrykcje duża część aktyw-
ności została przeniesiona do internetu. 
 - Nasza szkoła od 2004 roku sta-
je zawsze na wysokości zadania i po-
maga – mówi Katarzyna Waszczyk, 
szef sztabu WOŚP Mroków. - Teraz 
również, w tych niełatwych chwilach, 
chcieliśmy „grać z radością i z głową”! 
 W tym roku zaproszono wszyst-
kich do udziału w loterii świątecz-
nej, która odbyła się online. Zapro-
ponowano udział w zabawie z cen-
nymi nagrodami, które udało się po-
zyskać dzięki ludziom o wielkim ser-
cu. Były to między innymi atrak-
cyjne vouchery. Dodatkowo można 
było wylosować: wyroby artystycz-
ne, gry, książki, stroiki świąteczne, 
słodycze, maskotki, kosz upominko-
wy oraz gadżety WOŚP, a więc ko-
szulki, kalendarze, apaszki, zegar, 
breloczki itp. Zostało przygotowa-
nych 215 fantów, z których pieniądze 
zasiliły ,,Szkolną  Skarbonę WOŚP.” 
- Taka forma pomocy okazała się 
szybka, prosta i bezpieczna – pod-
kreśla Katarzyna Waszczyk.  - Wie-
dzieliśmy, że wirus nie pokona „naj-
większej orkiestry świata” i nie po-
myliliśmy się. Jak zawsze okazaliście 
państwo zainteresowanie i pokazali-
ście wielkie serce. Pomimo trudno-
ści, udało nam się zebrać 12 309,70 
złotych. Pieniądze zasilą oczywiście 
konto Fundacji WOŚP.

Grzegorz Tylec
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Profilaktyka ginekologiczna
Profi laktyka ginekologiczna jest ważna w każdym wieku, także dla nastola-

tek i kobiet po menopauzie! - mówi prof. dr hab. n. med. Krzysztof Cendrow-

ski, specjalista ginekologii i ginekologii onkologicznej z Centrum Komplek-

sowej Rehabilitacji w Konstancinie – Jeziornie.

 Współczesne kobiety są coraz bardziej świadome swojego ciała i zdrowia, jednak 
wciąż zdarzają się przypadki, że choroby nowotworowe zostały wykryte zbyt póź-
no, często z powodu zaniechania profi laktyki w okresie pomenopauzalnym. To tak-
że problem wielu młodych kobiet, które uważają, że te sprawy ich nie dotyczą.

Skąd wzięło się mylne przekonanie, że choroby narządu rodnego nie dotyczą ko-

biet po menopauzie? 

 Przyczyn może być wiele, w klimakterium nie ma bolesnych miesiączek, kobiety 
nie rodzą dzieci, ani też nie muszą obawiać się o nieplanowane zajście w ciążę, dlate-
go myślą, że nie mają powodów do niepokoju.
Dlaczego także młodsze kobiety zaniedbują profilaktykę?

 Przyczyny są podobne. Jeśli nie mają konkretnego powodu, na przykład prowa-
dzenie ciąży lub namacalnego problemu, jakim jest ból albo infekcja, czy też historia 
choroby w rodzinie, to nie widzą potrzeby wizyty kontrolnej u ginekologa. Uważają, 
że w tym wieku problem ich nie dotyczy.
Po co więc chodzić do ginekologa, jeśli nic się nie dzieje?

 To, że nic nam w danym momencie nie dolega, nie znaczy, że w naszym organi-
zmie nic się nie dzieje! Wiele chorób, w tym chorób nowotworowych przebiega do 
pewnego momentu bezobjawowo. Dlatego tak ważna jest profi laktyka, która po-
zwala w porę zareagować po ewentualnym wykryciu zmiany w szyjce macicy czy jaj-
nikach, na długo zanim pojawią się pierwsze symptomy choroby. Cytologię i USG do-
pochwowe zaleca się wykonywać przynajmniej raz w roku.

Oprócz profilaktyki, z jakiego powodu Pacjentki mogą konsultować się z ginekologiem?

 Lekarz ginekolog zajmuje się także leczeniem infekcji intymnych, zaburzeniami 
miesiączkowania i statyki narządu rodnego. Pomaga 
także Pacjentkom z problemem nietrzymania moczu.

Czy pociąg dojedzie 
w końcu do Konstancina?
KONSTANCIN-JEZIORNA Kilka dni temu zarząd województwa mazowieckiego wycofał projekt „Rewitaliza-

cja linii kolejowej na odcinku Konstancin-Jeziorna – Nowa Iwiczna” z rządowego programu Kolej Plus. Nie 

musi oznaczać to jednak końca tej inwestycji
 Przed kilkoma tygodniami in-
formowaliśmy, że PKP PLK zakoń-
czyły ocenę wniosków zgłoszonych 
do programu. Wśród 79 propozycji 
spełniających wymogi formalne zna-
lazł się również projekt zakładający 
puszczenie ruchu pasażerskiego do 
Konstancina-Jeziorny (linia siekier-
kowska). Rozpoczęły się prace nad 
koncepcją. – Moje starania, mimo 
szyderstw oponentów, przynoszą 

efekty – mówił na naszych łamach 
radny powiatowy Sergiusz Muszyń-
ski. – Jestem w stałym kontakcie z 
odpowiedzialnym za kolej wicemini-
strem Andrzejem Bittelem i z pełnym 
przekonaniem mogę powiedzieć, że 
sprawa idzie w dobrym kierunku.

PKP PLK zrobi 

studium wykonalności

 Tym bardziej dziwi, że pomysł 
wykorzystania torów siekierkowskich 
do komunikacji publicznej, który wra-
cał zawsze przed wyborami samorzą-
dowymi, tak szybko spalił na panew-
ce. Ale czy aby na pewno? We wto-
rek swoje stanowisko w tej sprawie, 
w odpowiedzi na pismo wicewójta 
Lesznowoli Marcina Kani, przedsta-
wił Urząd Marszałkowski. Z pisma, 
pod którym podpisała się Magdale-
na Prządka-Głodek, zastępczyni dy-
rektora departamentu nieruchomości 
i infrastruktury wynika, że inwestycja 

(chodzi o doprowadzenie ruchu pa-
sażerskiego do Konstancina-Jezior-
ny) będzie realizowana przez PKP 
PLK, które podpisały w ubiegłym 
roku umowę z firmą zewnętrzną na 
opracowanie dokumentacji przed-
projektowej (chodzi o przygotowanie 
studium wykonalności). Tyle tylko, że 
PKP zleciło tę koncepcję chyba bar-
dziej na potrzeby wybudowania do-
datkowych torów aglomeracyjnych z 
Warszawy do Piaseczna, niż udroż-
nienia połączenia pasażerskiego do 
Konstancina-Jeziorny (koncepcja tej 
drugiej inwestycji ma dać po prostu 
lepsze rozeznanie, co do możliwości 
jej ewentualnej realizacji). 
 - Biorąc pod uwagę możliwość 
wykonania dwóch opracowań doty-
czących tej samej inwestycji, zosta-
ła podjęta decyzja o nie realizowa-
niu tego zadania w ramach Progra-
mu Kolej Plus - informuje  Magdale-
na Prządka-Głodek.

Czy była to decyzja polityczna?

 Do sprawy odniósł się również 
Piotr Kandyba, radny sejmiku woje-
wództwa mazowieckiego.
 - Prowadzenie inwestycji z dwóch 
miejsc, czyli Urzędu Marszałkowskie-

go i PKP PLK jest bezzasadne – uwa-
ża. - Gdyby wnioskodawca nie wyco-
fał tego projektu, doszło by do dublo-
wania się pewnych działań. Teraz po-
winniśmy skupić się na motywowaniu 
PKP PLK, aby jak najszybciej opra-
cowało studium i zrealizowało to za-
danie. Oczywiście o ile uznamy, że 
rzeczywiście jest ono potrzebne, bo 
głosy na ten temat są podzielone.
 Nieco inne spojrzenie na tę spra-
wę ma Sergiusz Muszyński. - Decy-
zja marszałka Struzika przekreśla 
ogrom moich starań, których fina-
łem było wpisanie tej inwestycji do 
rządowego programu Kolej Plus – 
mówi. - Oceniam to jako działanie 
sprzeczne z interesem mieszkańców, 
podjęte z pobudek czysto politycz-
nych. Bez wątpienia PKP PLK zo-
stało postawione przez wojewódz-
two w bardzo trudnej sytuacji.
 Wiceminister infrastruktury i 
radny sejmiku województwa An-
drzej Bittel tydzień temu poprosił 
marszałka Adama Struzika o infor-
macje, czy wycofanie przez zarząd 
projektu związanego z rewitalizacją 
linii siekierkowskiej było konsulto-
wane z zainteresowanymi samorzą-
dami i komisjami sejmiku.

Pomysł doprowadzenia połączenia pasażerskiego 

do Konstancina-Jeziorny nie został zarzucony

Do 7 lutego PKP PLK 

prowadzą konsultacje 

społeczne w sprawie 

likwidacji przejazdów 

kolejowo-drogowych na 

odcinku od Warszawy do 

Piaseczna wraz z połączeniem 

do Konstancina–Jeziorny
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 Nasz czytelnik twierdzi, że zdję-
cia do serialu są realizowane na te-
renie posesji przy ul. Cisowej 1 kil-
ka razy w miesiącu. - Nikt nie wie, 
kiedy dokładnie to nastąpi. Filmowy 
zjawiają się nieoczekiwanie i od razu 
blokują całą ulicę, parkując wzdłuż 
niej samochody – opowiada. - Wów-
czas nie sposób przejechać tą wą-
ską drogą. Ci ludzie często zacho-
wują się poniżej wszelkiej krytyki. 
Raz wylewali na ulicę nieczystości, 
innym razem rozpoczęli zdjęcia o 
godz. 23, włączając silne reflektory 
i agregaty prądotwórcze. Nie trafiają 
do nich żadne argumenty.
 Pan Adam twierdzi, że informo-

wał o sytuacji zarówno gminę, jak i 
straż miejską. - Bez rezultatu – przy-
znaje. - Ostatnio rozmawiałem na ten 
temat z wydziałem ochrony środowi-
ska. Poprosili o telefon, jak zjawią się 
filmowcy to jeszcze raz podeślą tu 
strażników – dodaje mężczyzna.
 Z naszych informacji wynika, że 
ostatni raz straż miejska interwe-
niowała w tamtym rejonie w waka-
cje ubiegłego roku. Powodem było 
blokowanie przez jeden z samocho-
dów wjazdu na posesję. Od tego cza-
su w pobliżu Cisowej nie odnotowa-
no żadnych interwencji. - A częstsze 
wizyty straży miejskiej na pewno by 
się tu przydały – mówi pan Marek, 

którego dzieci chodzą do Przedszko-
la nr 3 przy ulicy Jaworowej. - Sam 
byłem świadkiem, jak samochód zo-
stawiony przez kogoś z ekipy film-
wej, blokował śmieciarce wjazd do 
przedszkola. Kierowca śmieciar-
ki był wściekły, bo ta osoba nie mo-

gła zejść z planu, aby przeparkować 
auto. Przecież osoby pracujące przy 
serialu mogłyby zostawiać samocho-
dy w innych miejscach: bliżej szkoły 
lub na dalszym, leśnym odcinku uli-
cy Cisowej. To rozwiązałoby problem 
– przekonuje nasz czytelnik. 
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Samochody filmowców blokują Cisową
PIASECZNO – Na działce, która znajduje się za moim domem, od dwóch 

lat jest kręcony popularny serial telewizyjny – skarży się pan Adam, 

mieszkaniec ulicy Cisowej w Zalesiu Dolnym. - Ekipa fi lmowa, która raz 

na jakiś czas się tu niespodziewanie zjawia, powoduje liczne uciążliwości

Mieszkaniec oczekuje bardzie zdecydowanej reakcji gminy na 

uciążliwości powodowane przez ekipę filmową

Dwie nowe drogi 

w Sobikowie

GÓRA KALWARIA

 W tym roku zostanie przebudo-
wana szosa w kierunku Orzeszyna na 
odcinku od głównej bramy cmentar-
nej (skrzyżowania z ul. Długą) do ul. 
Krótkiej w Cendrowicach. Na odcin-
ku ponad kilometra ma zostać wy-
mieniona nawierzchnia. Przy dro-
dze powstanie ciąg pieszo-rowero-
wy oraz oświetlenie. Koszt inwesty-
cji to 1,5 mln zł. Przebudowa tej dro-
gi w kierunku Dobiesza ma być kon-
tynuowana w kolejnych latach. Wię-
cej, bo 2,3 mln zł, będzie kosztowa-
ła przebudowa drogi od ul. Brzozo-
wej do ul. Szkolnej w Sobikowie (czyli 
od drogi Cendrowice-Krzaki Czaplin-
kowskie do centrum wsi). Tu również 
powstanie ścieżka pieszo-rowerowa.

TW TW



DAM PRACĘ

Solidna firma na rynku zatrudni kierowców 
betonomieszarek. Pruszków tel: 694 745 232

Elektromechanika  ze znajomością wulkanizacji Praż-
mów, może być Ukrainiec,  możliwość zakwaterowania 
tel. 780 159 145

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni osoby 
chętne do pracy w piekarni i cukierni, noc/dzień, 
tel. 791 200 444

Auto serwis zatrudni blacharza samochodowego 
i mechanika, kwatera, tel. 501 311 130

Poszukuję osoby, obsługa biura, Piaseczno, 
tel. 606 87 57 34

Przyjmę do pracy panią bądź pana w delikatesach w 
Nowej Iwicznej, tel.502 159 936

Do budowlanki, przyjmę od zaraz. Okolice Piaseczna, 
tel. 721 880 282

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

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

Zatrudnię kierowcę KAT.C do dystrybucji lodów i mrożo-
nek tel.693 298 158

Agenta ochrony, zatrudnimy. Tel. 506 158 658

Firma poszukuje osoby do sprzątania hali produkcyjnej i 
magazynowej. Praca w systemie zmianowym po 12 godz. 
Wynagrodzenie 14,00 zł na rękę za godz. plus 400,00 zł 
premii, pełny etat, umowa o pracę. Praca w Solcu k. Szy-
manowa, dojazd z Warki, Góry Kalwarii i Wilanowa zapew-
niony. Zadzwoń na nr 501 631 374

Zatrudnię ekspedientkę w sklepie spożywczym, Konstan-
cin, tel. 602 126 840

Blacharzy - praca stała, możliwość zakwaterowania na 
miejscu, tel. 22 756 84 89

Dekarzy - praca stała, możliwość zakwaterowania na miej-
scu, tel. 22 756 84 89

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

Magazyniera ze znajomością branży z uprawnieniami na 
wózki w składzie budowlanym w Chyliczkach, 
tel. 600 284 250

Kucharza lub kucharkę na wesela i inne imprezy, 
tel. 667 914 610

Firma Dachłącz z siedzibą w Górze Kalwarii zatrudni pra-
cownika do pracy na dachu, tel. 781 796 000

Stolarza zatrudnię, okolice Piaseczna, tel. 504 166 952

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

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

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Mysia-
dle (ul. Kwiatowa 28) zatrudni sprzątaczkę (pełen etat). 
Telefon kontaktowy - (22) 462-85-26. CV proszę przesyłać 
na adres e-mail: anna_baranska@spwmy.edu.pl 

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

Zatrudnimy kucharza lub kucharkę na wesela i inne impre-
zy tel. 667 914 610

SZUKAM PRACY 

Dyspozycyjny na ochronę, tel. 601 189 236

Sprzątanie, tel. 727 824 358

Sprzątanie, tel. 733 546 026

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

MEBLE ŁADNE TANIO, TEL. 664 94 87 38

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

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

Tuje żywopłotowe „Szamaragd”, „Brabant”, Gołków, 
tel. 501 679 121

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Kasacja Skup Aut tel. 508 206 738

Skup aut, tel. 515 018 430

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

PRZYCZEPY i AKCESORIA Cymerman: nowe, przeróbki 
www.przyczepy.waw.pl, tel. 601 449 898

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

36 m kw. Piaseczno, Kusocińskiego, tel. 601 213 555

Działkę, 0,82 ha w Słomczynie k./Konstancina, przy trasie 
724, tel. 781 042 481

Budowlana, 1300 m kw., wszystkie media, Robercin, 
tel. 722 135 346

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

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

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

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

Hala 300 m kw. ul. Syrenki, ogrzewanie, media. Teren 
ogrodzony,  własna brama tel. 601 208 167

Kawalerka w Piasecznie tel. 662 377 618

Samodzielne mieszkanie ok. 30 m2 z łazienką na podda-
szu, Piaseczno, tel. 508 421 225

33 m kw. Na biuro, Piaseczno, tel. 603 655 409

2 – pokojowy domek, Chylice, tel. 513 626 068

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

Pokój, Chylice, tel. 516 228 558

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

Kawalerka w Piasecznie, tel. 508 107 206

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

Kawalerka w Piasecznie tel: 662 377 618

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Mieszkanie do 40 m kw. W Piasecznie, tel. 22 757 41 39

Dom lub mieszkanie bezczynszowe, tel. 798 851 194

Szukamy  warsztatu lub hali do kupna lub wynajęcia, me-
traż od 250 m kw., okolice Piaseczna, Konstancina i Góry 
Kalwarii, tel. 508 190 132

USŁUGI

KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY, PANELE, MALOWA-
NIE, MEBLE NA WYMIAR, TEL.723 533 233

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

Remonty tel. 724 392 529

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

Złota rączka, tel. 669 686 350

Budowa domów, tel. 601 847 143

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

Elektryk, tel. 666 890 886

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

NAPRAWY AGD PRALKI LODÓWKI ZMYWARKI PIEKAR-
NIKI PŁYTY , TEL.511 204 952

TYNKI 20 LAT DOŚWIADCZENIA -TRADYCYJNE GIPSO-
WE,  TEL. 604 415 352

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

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

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

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

Oczyszczanie działek, wywóz gałęzi tel. 519 874 891

Glazura, terakota, remonty. Tel. 694 126 583

Dachy krycie-naprawa tel. 792 354 779

Remonty, tel. 796 682 431

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

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

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

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

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

Instalacje elektryczne, tel. 518 157 621

Ocieplanie budynków, tel. 507 768 230

Wycinka drzew, tel. 509 117 928

Kominki, tel. 661 345 454

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439

Sprzątanie biur, mieszkań, piwnic, mycie okien, wynosze-
nie gabarytów, drobne naprawy, gotowanie, 
tel. 606 402 497

Wyburzanie ścian, hydraulika, gruntowanie, malowanie, 
gładzie, skręcanie mebli, tel. 606 402 497

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Hydraulik, tel. 535 872 455

Elektryk, tel. 509 56 65 79

Remonty, wykończenia, tel. 692 194 998

Malarskie, tel. 696 120 208

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

Ocieplanie budynków, elewacje tel. 609 828 998

Pranie dywanów, obić mebli i tapicerki, tel. 506 449 992

Pranie dywanów, wykładzin i tapicerki meblowej. Ozono-
wanie z jonizacją i lampą UV pomieszczeń mieszkalnych 
oraz biurowych. Dojazd gratis, tel. 576 699 643

 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 

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

Korepetycje z ję zyka angielskiego i polskiego 
(szkoła podstawowa i ś rednia) 519 836 841

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

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

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

Poznam wysoką Panią 50+, tel. 797 061 82

KOMUNIKAT

Zgubiono czarną teczkę z dokumentami. 
Zwrot za nagrodą. Tel.511 697 067
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Kierowca kat. C+uprawnienia HDS, Cendrowice k/Góry 
Kalwarii, tel. 512 311 937, 669 226 700

Zatrudnię od zaraz do sklepu spożywczego, 
Konstancin – Jeziorna, tel. 602 212 169

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

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 ka-
sety TDK, SONY, MAXWELL, tel. 698 698 839

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

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

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

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581

Remonty, kompleksowe wykończenia wnętrz, 
profesjonalne, tel. 537 767 691

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

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 16 obok PZU, Piaseczno, tel. 22 756 77 
91, www.sklepzielarski-piaseczno.pl

Mieszkanie 47 m kw. w Piasecznie ul. Szkolna 
(do remontu) tel. 602 489 649 
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Postaramy się o dobre wyniki i grę
PIŁKA NOŻNA Z Magdaleną Dudek, trenerką KS Gosirki Piaseczno, rozmawia Grzegorz Tylec

Jak wygląda sytuacja w klubie po 

tragicznych wydarzeniach z grud-

nia? Co się w nim ostatnio zmieni-

ło? Czy rozważałyście w ogóle wy-

cofanie się z rozgrywek?

 Śmierć Tomka jest dla nas 
wszystkich trudnym przeżyciem. 
Dla zawodniczek, trenerów, zarzą-
du i całego sportowego środowiska, 
nie tylko w Piasecznie. Dla mnie to 
szczególnie trudna sytuacja, bo to 
mój ukochany brat, którego nikt już 
i nigdy mi nie zastąpi. Jeżeli chodzi 
o klub, to powoli staramy się funk-
cjonować. Musiało dojść do kilku 
zmian i roszad na stanowiskach. To-
mek pełnił rolę nie tylko trenera, ale 
odpowiadał też za wszystkie sprawy 
organizacyjne. Od nowego roku za-
częliśmy współpracę z Jednością Ża-
bieniec. Mamy wspólny pomysł i pro-
jekt na to, by dziewczynek trenujących 
piłkę było jeszcze więcej. Mam nadzie-
ję, że dzięki tej współpracy osiągnie-
my jeszcze lepsze wyniki i że skorzy-
stają na tym zarówno Jedność, jak i 
Gosirki. Wycofania z rozgrywek ligo-
wych nie zakładaliśmy nawet przez 
chwilę. Ta sytuacja jeszcze bardziej 
zbliżyła do siebie zawodniczki i trene-
rów. Chcemy więc kontynuować pracę 
Tomka, zawsze z pamięcią o Nim.

Jak zareagowały zawodniczki na 

śmierć swojego trenera, który dla 

wielu był kimś znaczenie więcej niż 

tylko szkoleniowcem? Czy korzy-

stają teraz z dodatkowej pomocy? 

 Dziewczyny bardzo przeżywały 
już samą chorobę i pobyt Tomka w 
szpitalu. Dla każdej z nich jego odej-
ście to niemałe przeżycie. To nie tyl-
ko ich trener, ale przede wszystkim 
przyjaciel - uśmiechnięty, żartujący, 
oddany. Trudno będzie go zastąpić. 
W grudniu, jako klub, zorganizo-
waliśmy zawodniczkom spotkanie z 
psychologiem. Odbyły zajęcia i roz-
mowę, bo same tego chciały i potrze-
bowały. Wiedzą i mogą być pewne, 

że jeżeli będzie taka 
potrzeba, ta pomoc 
psychologiczna bę-
dzie nadal kontynu-
owana. 

Kto poprowadzi ze-

spół w rundzie wio-

sennej? 

 Tak naprawdę od 
początku wiedzia-
łam, że nie powin-
niśmy zatrudniać te-
raz nowego trene-
ra. O osobę szkole-
niowca drużyny se-
niorek zapytaliśmy 
też same dziewczy-
ny, które są częścią 
gosirkowej rodziny. 
Dlatego w rundzie wiosennej to ja 
poprowadzę drużynę seniorek, a po-
magać mi będzie Kaja Ożgo, która 
mimo innych obowiązków, jest dru-
gim trenerem oraz trenerem bram-
karek.

Jakie są wasze sportowe cele w tym 

sezonie? 
 Przede wszystkim chcemy teraz 
zadbać o nasze relacje, o lepsze sa-
mopoczucie i komfort psychiczny. 
Dla nas każde pomieszczenie, każ-
dy sprzęt sportowy, piłka czy kawa-
łek trawy na boisku to wspomnienie 
i nawiązanie do Tomka. Postaramy 
się jednak o dobre wyniki i grę, która 
będzie sprawiała nam przyjemność i 
przyniesie punkty w ligowej tabeli.

Czy planujecie w jakiś sposób uho-

norować zmarłego trenera w kolej-

nej rundzie?

 Mam wrażenie, że zawodnicz-
ki już to zrobiły. To jak pożegnały 
Tomka podczas mszy pogrzebowej, 
czy to jak licznie odwiedzają Jego 
grób świadczy o tym, że był nie tyl-
ko ich trenerem. 
 Wszystkie mecze rudny wiosen-

nej dziewczyny rozegrają z czarną, 
żałobną opaską na ramieniu. Na 
rozgrzewce występować będą w ko-
szulkach upamiętniających Tomka. 
To ich decyzje, które my będziemy 
realizować. W planach mamy rów-
nież organizację cyklicznych rozgry-
wek turniejowych na trawie oraz na 
hali, które będą nosiły imię zmarłe-
go Trenera. 

Jak wyglądają wasze przygotowa-

nia w czasie przerwy zimowej?

 Rozpoczęliśmy już przygoto-
wania do kolejnej rundy. Treningi 
wprowadzające już za nami, kolej-
ny etap przygotowań to praca nad 
wydolnością, następnie mocą i siłą. 
W okresie przygotowawczym czeka 
nas też kilka gier kontrolnych, mię-
dzy innymi z Legią Warszawa, KS 
Raszyn czy AP Green oraz Mistrzo-
stwa Mazowsza rozgrywane w hali.

Czy planujesz jeszcze powrót na li-

gowe boiska i pomóc młodym za-

wodniczkom w grze?

 Ciężko mi teraz jednoznacznie 
określić. Pewnie bym chciała, ale 
muszę być na to gotowa - nie tylko 
pod względem fizycznym.

W końcówce zabrakło sił
PIŁKA NOŻNA Piłkarskie Mistrzostwa Mazowsza do lat 17 organizowa-

ne w Ząbkach stały na wysokim poziomie. Niestety, nieudana końców-

ka ostatniego meczu w grupie zdecydowała o tym, że Gosirki Piasecz-

no nie awansowały do dalszej fazy turnieju

 Trzeba przyznać, że Gosirki Piaseczno nie miały specjalnego szczęścia w lo-
sowaniu, bo trafi ły w grupie na wymagających rywali: Królewskie Płock, Pragę 
Warszawa i Legię Warszawa. Impreza rozpoczęła się od symbolicznej minuty 
ciszy dla uczczenia pamięci trenera Tomasza Dudka. W pierwszym meczu na-
sze zawodniczki zdominowały jednak rywalki, wygrywając z Płockiem aż 3:0 
po bramkach Julii Tulo, Weroniki Martynko i Zofi i Leśniewskiej. Niestety, póź-
niej było już trudniej. Choć Gosirki długo utrzymywały się przy piłce w meczu z 
Pragą, to nie przekładało się to na sytuacje bramkowe. Ostatecznie to warsza-
wianki trafi ły do siatki i wygrały ten pojedynek 1:0. W meczu z Legią do awansu 
wystarczał piaseczniankom remis i... zaczęło się znakomicie, bo od gola Zuzan-
ny Wiśniakowskiej. Niestety, końcówka należała już do Legii, która w ciągu pię-
ciu minut zdobyła trzy bramki i pozbawiła tym samym awansu Gosirki. 
 - Na pewno mamy spory niedosyt, ponieważ - jak na drużynę, która na 
co dzień nie trenuje na hali, zagrałyśmy bardzo dobre mecze i nie brakowało 
nam dużo, żeby wyjść z grupy – mówi Julia Tulo, piłkarka KS Gosirki Piasecz-
no. - W meczu z Legią na pewno na końcu trochę zabrakło sił, zwłaszcza że 
mecz był intensywny. Chciałybyśmy też szczególnie podziękować organiza-
torom za uczczenie pamięci naszego świętej pamięci trenera Tomasza Dudka 
minutą ciszy. Turniej w Ząbkach wygrała drużyna gospodyń.

Tyl.

Gosirki zaprezentowały w Ząbkach specjalne koszulki 

upamiętniające trenera Tomasza Dudka

P R O M O C J A

Piękne włosy
Czy Twoje wlosy są zmęczone, przesuszone, połamane ? 

Jeśli potrzebują wsparcia mamy dla nich świetny zabieg 

Zabieg laminowania 

 Laminowanie iNeo-Crystal fi rmy Estel jest to nowoczesny zabieg rege-
neracji oraz pielęgnacji włosów, dzięki któremu na powierzchni włosa po-
wstaje specjalna warstwa pochodzenia naturalnego. Włosy nabierają ob-
jętości, gładkości, elastyczności oraz blasku.
 Zabieg zalecany jest osobom, które mają niewystarczająco gęste i 
puszyste, jak również porowate, cienkie i odbarwione włosy. Przywraca 
blask włosom zniszczonym zbyt częstymi koloryzacjami, suchym, łamli-
wym, matowym. Zabieg poleca się w celu zachowania koloru włosów far-
bowanych, wówczas można go wykonać nawet tuż po farbowaniu. Efekt 
zabiegu , zależnie od stanu włosów i utrzymuje się od 3 do 4 tygodni.

przed laminacją po laminacji

Salon BB, 

ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej), Piaseczno

Tel. 22 401 1234, bbsalon.pl

R E K L A M A

Piłkarski weekend dla dzieci

PIŁKA NOŻNA

 W weekend 27 i 28 lutego odbędzie się czwarta edycja Turniejów Piłkar-
skich Piaseczno Winter Kids Cup 2021 dla dzieci z rocznika 2011/2012 w sobo-
tę oraz 2013/2014 w niedzielę  W obu turniejach zagra 12 drużyn, które zosta-
ną podzielone na dwie grupy po sześć ekip w każdej. Dla wszystkich uczest-
ników przewidziane są okolicznościowe gadżety, a dla zwycięzców nagro-
dy rzeczowe, medale oraz puchary. Turniej odbędzie się bez obecności pu-
bliczności w reżimie sanitarnym. Zostały już ostatnie miejsca. Zainteresowa-
ne udziałem drużyny proszone są o kontakt telefoniczny: 505575320 lub ma-
ilowy: Zapisy@copafootball.pl. Turniejom patronuje Kurier Południowy.

Tyl.
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