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Pijany spowodował wypadek

KONSTANCIN-JEZIORNA Na ulicy Wi-

lanowskiej, w poniedziałek 19 

kwietnia doszło do poważne-

go wypadku. Sprawca miał 

ponad 2 promile alkoholu w 

organizmie

Policjanci dowieźli do 
szpitala odcięty palec
PIASECZNO W środę, w Henrykowie-Uroczu 36-letni mężczyzna niechcący uciął sobie pilarką tarczo-

wą kciuka i dotkliwie pokaleczył dwa inne palce. Natychmiast trafi ł do szpitala w Konstancinie-Je-

ziornie, zaś policjanci udali się na miejsce wypadku, gdzie odebrali od żony rannego obcięty palec, 

umieszczony w termosie z lodem



KRONIKA POLICYJNA

R E K L A M A

19-latek odpowie za handel narkotykami
 Policjanci dowiedzieli się, że na terenie miasta są rozprowadza-
ne narkotyki. Niedługo potem złożyli wizytę 19-latkowi, przy którym 
znaleziono 10 gramów marihuany i wagę elektroniczną. Mężczyzna 
został zatrzymany i nie uniknie odpowiedzialności karnej. O jego dal-
szym losie zdecyduje sąd. 
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K O N D O L E N C J E

PIASECZNO 

W pustostanie znaleziono ciało mężczyzny
 W czwartek około godz. 2 w nocy ofi cer dyżurny otrzymał informa-
cję o zwłokach mężczyzny, znajdujących się w pustostanie przy ulicy 
Longinusa. Informacja ta potwierdziła się. Ciało znajdowało się w sta-
nie zaawansowanego rozkładu. Przybyły na miejsce zdarzenia prokura-
tor zdecydował o przeprowadzeniu sekcji zwłok. Być może da ona od-
powiedź na pytanie dotyczące przyczyny śmierci. Mężczyzna nie został 
na razie zidentyfi kowany, nie znaleziono przy nim żadnych rzeczy oso-
bistych i dokumentów. Trudno też określić jego wiek.

Co dalej z Działkową? 
PIASECZNO/KONSTANCIN-JEZIORNA Niedawno Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego uznał, że uli-

ca Działkowa na styku gmin Piaseczno i Konstancin-Jeziorna została wybudowana nielegalnie. Wkrótce 

potem burmistrz Konstancina, który zarządza Działkową, zdecydował o wprowadzeniu na niej istotnych 

ograniczeń w ruchu pojazdów. Starosta nie zatwierdził jednak nowej organizacji. Co to oznacza?

 - Zdecydowaliśmy o wstrzyma-
niu wszelkich prac na tej drodze, 
bo ona formalnie nie istnieje – mó-
wił kilka tygodni temu na naszych 
łamach Albert Olbrycht, Powiato-
wy Inspektor Nadzoru Budowlane-
go. - Teraz trzeba będzie przygoto-
wać dokumentację i zbudować ją od 
nowa. Podjęliśmy tę decyzję, bo na 
Działkowej jest w tej chwili po pro-
stu niebezpiecznie – wyjaśniał.
 W odpowiedzi na działania 
PINB-u burmistrz Konstancina-Je-
ziorny poinformował, że na sesji 12 
maja wystąpi do radnych o zdję-
cie z tej drogi kategorii i przemiano-
wanie jej na drogę wewnętrzną, któ-
ra podlega innym przepisom. Na-
tomiast jeszcze w kwietniu gmi-
na planowała zmienić na Działko-
wej organizację ruchu, co wiązało 
się z wprowadzeniem szeregu zaka-
zów, nakazów i ograniczeń. Na od-
cinku od ul. Głowackiego do szpita-
la Constance Care w Kierszku dro-
ga miała być nieprzejezdna (z wyjąt-
kiem służb komunalnych i ratowni-
czych). Od Constance Care do Wila-
nowskiej gmina chciała wprowadzić 
ograniczenie prędkości do 20 km/h 
oraz ograniczenie tonażu (do 3,5 t). 
 

 - Jako, że Działkowej formalnie 
nie ma, nie wolno nam też jej napra-
wiać. A proszę pamiętać, że ponosi-
my za nią odpowiedzialność – uza-
sadniał planowane ograniczenia Ka-
zimierz Jańczuk. Przedłożonej przez 
gminę nowej organizacji ruchu nie 
zatwierdził jednak starosta. Co to 
oznacza? We wtorek burmistrz poin-
formował nas, że nie otrzymał jeszcze 
w tej sprawie pisma. - Jak będą już je 
miał, zdecyduję, czy się odwołać czy 
zmienić projekt organizacji ruchu – 
mówi. - Nasze prawa do zarządzania 
tą drogą ograniczył PINB, który wy-
raźnie podkreślił, że nie możemy pro-
wadzić na niej żadnych prac.
 Z interpretacją tą nie zgadza się 
Albert Olbrycht, Powiatowy Inspek-
tor Nadzoru Budowlanego. - To pan 
burmistrz Jańczuk personalnie od-
powiada za to, co dzieje się na tej 
drodze – wyjaśnia. - Więc zasypy-
wanie dołów, żeby nie doszło tam 
do wypadku, leży jak najbardziej w 
jego interesie. To jest jasne, że gmi-
na musi dbać o bezpieczeństwo na 
Działkowej – dodaje.

Tomasz Wojciuk

W najgorszym stanie droga była do niedawna przy skrzyżowa-

niu z ulicą Głowackiego, ale kilka dni temu głębokie wyrwy w 

rejonie krzyżówki zostały zasypane destruktem

Pani

Izabeli Słowińskiej
Pracownikowi Urzędu Miasta  
i Gminy Konstancin-Jeziorna

Wyrazy głębokiego współczucia 
oraz słowa wsparcia i otuchy  

z powodu śmierci  

składają

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej  
Agata Wilczek

Burmistrz  
Gminy Konstancin-Jeziorna  

Kazimierz Jańczuk

Mieszkańcy od lat apelują o 

poprawę stanu nawierzchni 

na ulicy Działkowej

4-latek postanowił objechać rowerkiem miasto
 Do niecodziennego zdarzenia doszło w poniedziałek po południu. 
Około godz. 19 policjanci otrzymali informację, że centrum miasta 
przemierza na rowerku biegowym mały chłopiec. Mundurowi natych-
miast udali się we wskazane miejsce, namierzyli czteroletniego Kacper-
ka i – jako że nie potrafi ł powiedzieć, gdzie mieszka – zabrali go na ko-
mendę. Wkrótce potem odebrała go stamtąd jego wzruszona mama. 

Znaleziono znaczną ilość narkotyków
 Kilka dni temu funkcjonariusze zatrzymali 44-letniego obywatela 
Ukrainy, przy którym znaleziono marihuanę, mefedron, amfetaminę 
i haszysz o łącznej wadze 186 gramów. Mężczyzna trafi ł już do celi. 
Jako że przebywał na terenie Polski nielegalnie, została wszczęta wo-
bec niego procedura deportacyjna.

KONSTANCIN-JEZIORNA 

Dwaj poszukiwani odbędą zasądzoną karę
 W Konstancinie policjanci zatrzymali 33-letniego mężczyznę, któ-
ry został skazany na pięć miesięcy aresztu za jazdę samochodem pod 
wpływem alkoholu. Okazało się, że za kierownicę wsiadał po wódce 
regularnie. Mniej więcej w tym samym czasie w ręce funkcjonariuszy 
wpadł 19-latek, który został skazany za dokonanie rozboju na terenie 
Elbląga. Mężczyzna spędzi najbliższy rok w więzieniu.

Odkryto nielegalną wytwórnię papierosów
 Kilka dni temu na terenie gminy policjanci odkryli dużą, nielegalną 
wytwórnię papierosów. Na miejscu znaleziono 4 mln sztuk papierosów 
o rynkowej wartości około 3 mln zł. Zatrzymano trzech mężczyzn, w 
tym właściciela posesji, na terenie której znajdował się „zakład”. Spra-
wę prowadzi wydział do walki z przestępczością gospodarczą.

GÓRA KALWARIA

Odpowie za kradzież kosy spalinowej
 W środę wieczorem z samochodu zaparkowanego przy ul. Kalwa-
ryjskiej w Górze Kalwarii skradziono kosę spalinową o wartości około 
5,5 tys. zł. Policjanci zatrzymali podejrzanego o dokonanie kradzieży, 
32-letniego obywatela Ukrainy, który usłyszał już zarzuty. Mężczyźnie 
grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

URSYNÓW

Podpalali śmietniki i się śmiali
 Zatrzymano dwóch nastolatków w wieku 16 i 17 lat, którzy, będąc 
pod wpływem alkoholu, podpalili trzy altany śmietnikowe przy uli-
cach Braci Wagów, Na Uboczu i Kazury. Teraz nastoletni piromani staną 
przed sądem. Starszemu z nich może grozić nawet do 5 lat pozbawie-
nia wolności.
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Były ratownik zbiera na operację guza mózgu
GÓRA KALWARIA O rodzinie państwa Kuszneruk pisaliśmy wiosną ubiegłego roku. - Wpa-

dliśmy w kłopoty fi nansowe w związku z chorobą męża – przyznaje pani Beata. - Te-

raz mąż ma wznowę nowotworu. Zbieramy na drogą operację w USA, ale tak napraw-

dę przyjmiemy każdą pomoc, nawet w postaci żywności czy środków higienicznych
 Państwo Damian i Beata Kusz-
neruk żyją w tej chwili z zasiłków 
opiekuńczych. Zajmują lokal socjal-
ny na terenie szkoły podstawowej w 
Brześcach. 
 - Mąż nie jest w stanie pracować, 
jest bardzo słaby, ma ataki padaczki – 
mówi pani Beata. - Muszę opiekować 
się nim i czwórką dzieci. Ledwo wią-
żemy koniec z końcem – podkreśla.
 Dramat spokojnej rodziny roz-
począł się 1 kwietnia 2018 roku, kie-
dy to u pana Damiana (miał wów-
czas 41 lat) zdiagnozowano nowo-
twór mózgu, a dokładnie nacieka-
jącego gwieździaka anaplastycz-
nego trzeciego stopnia. Tego dnia 
mężczyzna obudził się z niedowła-
dem lewej połowy ciała. Został prze-

wieziony do Międzyleskiego Szpi-
tala Specjalistycznego w Warszawie 
z podejrzeniem udaru. Po wykona-
niu specjalistycznych badań okazało 
się, że jest to nowotwór mózgu. Ope-
racja usunięcia 3-centymetrowego 
guza na płacie ciemieniowym trwa-
ła aż dziewięć godzin. Po niej pan 
Damian nie był w stanie normalnie 
funkcjonować i tak jest do tej pory. 
- Gdyby nie pieniądze z 500 plus, to 
nie wiem jak byśmy żyli – przyzna-

je pani Beata. W ubiegłym roku, po 
naszym artykule i reportażu TVN-u, 
państwo Kuszneruk otrzymali po-
moc. - Zgłosiło się do nas wiele osób 
o wielkim sercu, dostaliśmy żyw-
ność, środki czystości, a nawet lo-
dówkę – mówi pani Beata. - Ruszyła 
też zbiórka pieniędzy na https://po-
magam.pl/ttdh4ate. Do tej pory uda-
ło nam się uzbierać ponad 250 tys. zł, 
potrzebujemy jeszcze 50 tys. zł, aby 
męża można było poddać innowa-
cyjnemu leczeniu w USA.
 A stan pana Damiana nie jest do-
bry. W styczniu nastąpił u niego na-
wrót choroby. Ataki padaczki nasiliły 
się. 43-latek ma zaniki pamięci, cięż-
ko mu chodzić. 
 - Tata jest pod stałą opieką onko-

loga, neurochirurga, neurologa, neu-
ropsychologa, i psychologa – mówi 
Wiktoria, córka chorego. - A guz cały 
czas rośnie. Tata był przez 13 lat ra-
townikiem medycznym, honorowo 
oddawał krew. Teraz on potrzebuje 
pomocy, będziemy wdzięczni za każ-
dą złotówkę – dodaje.
 Państwo Kuszneruk niedłu-
go będą musieli przeprowadzić się 
do innego lokalu. Dlatego chętnie 
przyjmą także ubrania, środki czy-
stości, jedzenie czy elementy wy-
posażenia. Wszystkie osoby, któ-
re chciałyby pomóc rodzinie, mogą 
kontaktować się z bezpośrednio z 
panią Beatą pod numerem telefonu 
577 711 910. 

Od początku chorego mężczyznę wspiera jego żona Beata

Bliscy pana Damiana wierzą, 

że dzięki zebranym

pieniądzom uda się 

powstrzymać chorobę

Zwiedź wirtualnie 
wystawę
LESZNOWOLA W siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury Lesznowola trwa 

właśnie siódma edycja Ogólnopolskiej Wystawy Malarstwa „Kobiece 

Światoprzestrzenie 2021”. Niestety, ze względu na trwającą pande-

mię nie mógł się odbyć tradycyjny wernisaż, a samą ekspozycję można 

zwiedzań jedynie za pośrednictwem internetu
 Na wystawie w Galerii Wy-
staw Artystycznych OKNO 
123, wykonane w różnych 
technikach, prace prezentu-
je aż 72 artystów. Są to dzie-
ła malarzy zarówno profe-
sjonalnych, jak i tworzących 
amatorsko. Wszystkie prace 
łączy jednak wspólna tema-
tyka, która zakłada dowolną 
interpretację fi zycznego, co-
dziennego i duchowego życia 
kobiety. Ekspozycję, na któ-
rą składają się portrety, sceny 
rodzajowe, pejzaże oraz abs-
trakcje o zabarwieniu emo-
cjonalnym, można obejrzeć 
– w formie fi lmowej i fotogra-
fi cznej - na stronie interneto-
wej GOK Lesznowola.

Tyl.

Jedną ze 123 prezentowanych 

na wystawie prac są „Relacje” 

Małgorzaty Nasiłowskiej 

Alfabet lektur

KONSTANCIN-JEZIORNA

 Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich 23 kwiet-
nia o godz. 18 na facebooku Konstancińskiego Domu Kultury odbędzie się 
spotkanie na żywo z Marcinem Brykczyńskim, autorem książek dla dzieci i 
tłumaczem. Jego najbardziej znane pozycje to „Jak się nie bać ortografi i?”, 
„Czarno na białym i biało na czarnym”, „Ni pies, ni wydra”, „Skąd się biorą 
dzieci?” czy „Co się kryje w sercu na dnie?”. Pisarz opowie nie tylko o swojej 
pracy, ale także o ulubionych książkach. 

TW Tomasz Wojciuk
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Czy przy Księcia Janusza I Starego
będzie można parkować?
PIASECZNO Droga, będąca wylotówką z Piaseczna w kierun-

ku Góry Kalwarii, ma być gotowa już za miesiąc. Tymcza-

sem wielu mieszkańców dziwi się, że wzdłuż nowej ulicy 

nie przewidziano miejsc parkingowych. - Gdzie mają zo-

stawiać samochody rodzice przywożący dzieci do przed-

szkola? – pyta jeden z nich

 Wiceburmistrz Robert Widz poinformował kilka dni temu, że do wyre-
montowanej jezdni nie będą przylegały miejsca parkingowe. - Nie ma takiej 
opcji – zaznaczył. - Wykupiliśmy natomiast grunty pod miejsca parkingowe, 
które znajdą się w zatoczce, w odległości może 100 metrów od przedszkola. 
 Ten nowy parking jest już praktycznie gotowy i jak informuje gmina zmie-
ści się na nim przynajmniej 30 samochodów. 
 - Po zakończeniu tej inwestycji zapytamy starostę, czy uda się wygospo-
darować wzdłuż drogi dodatkowe miejsca parkingowe – zadeklarował bur-
mistrz Daniel Putkiewicz. 
 Gmina ma wziąć także wkrótce pod lupę skrzyżowanie ulicy Księcia Janu-
sza I Starego z drogą 79. Chodzi o zastosowanie tam rozwiązań poprawiają-
cych płynność ruchu i bezpieczeństwo.

TW

Znów zalało Zielną
LESZNOWOLA Jesienią pisaliśmy o trudnej sytuacji na ulicy Zielnej, która po każdych więk-

szych opadach jest zalewana przez wodę. Po niedzielnej burzy droga znów przypomi-

nała małe jezioro. - Tak nie da się dłużej żyć, zrobimy wszystko aby rozwiązać nasz pro-

blem – zapowiada Elżbieta Wilamowska, jedna z mieszkanek
 W poniedziałek na Zielnej poja-
wili się strażacy z OSP, którzy wy-
pompowywali wodę. - Dziś jest już 
lepiej, ale kwestia zalewania powró-
ci podczas następnej ulewy – mar-
twi się pani Elżbieta. Podobne pro-
blemy występowały na Zielnej już 
wcześniej. Jesienią mieszkańców w 

odprowadzaniu wody wspomagali 
strażacy, ale też pracownicy Leszno-
wolskiego Przedsiębiorstwa Komu-
nalnego. W końcu mieszkańcy usta-
lili, że przekażą sprawiającą proble-
my drogę gminie, bo nie interesu-
ją ich prowizoryczne rozwiązania. 
Problem polega na tym, że Leszno-
wola już od kilku lat nie przejmuje 
prywatnych dróg, które musiałaby 
utrzymywać. W grę nie wchodzi tak-
że finansowana z publicznych środ-
ków kanalizacja deszczowa. 
 - Możemy pomóc w uzgodnie-
niach kanalizacyjnych. Ale za wyko-
nanie niezbędnych prac mieszkańcy 
będą musieli zapłacić z własnej kie-
szeni – mówił kilka miesięcy temu 
wicewójt Marcin Kania. 

 Jak udało się nam ustalić, aby raz 
na zawsze pozbyć się wody z Zielnej, 
w grę wchodzą tak naprawdę trzy 
rozwiązania: albo zrobienie kanali-
zacji, albo odprowadzenie wody do 
pobliskiego rowu, ewentualnie wy-
konanie dużego zbiornika retencyj-
nego z rozsączeniem wody do grun-
tu. Każda z tych opcji będzie kosz-
tować przynajmniej kilkadziesiąt ty-
sięcy złotych, a mieszkańcy są nie-
chętni, aby płacić za odwodnienie 
drogi z własnej kieszeni.

- Mam 75 lat, a po każdym desz-
czu muszę zeskrobywać muł z mo-
jego płotu – skarży się Elżbieta Wi-
lamowska. - W marcu poinformo-
waliśmy o sprawie panią wójt, która 
obiecała poszukać rozwiązania na-
szego problemu. Jeśli się to nie uda, 
wezwiemy dewelopera do poprawie-
nia bubla, którym nas tu uraczył. 
Nie wykluczamy skierowania spra-
wy na drogę sądową – dodaje zde-
sperowana mieszkanka.

Tomasz Wojciuk

Podczas niedzielnej 

ulewy doszło do podtopień 

nie tylko w Lesznowoli, 

ale też m.in. w Nowej Zgo-

rzale w okolicach ul. Zgody 

czy w Woli Mrokowskiej

Wodę z Zielnej wypompowywali w poniedziałek 

strażacy z OSP Nowa Wola

Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ

tel. 22 756 79 39

W nowo utworzonej zatoczce zmieści się 

przynajmniej 30 samochodów
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Zaczęły się wiosenne porządki
PIASECZNO Mimo że zima była krótka, pozostawiła po sobie sporo śladów w postaci za-

legających w rowach, lasach i na poboczach dróg odpadów. Właśnie zaczęło się ich 

sprzątanie. Często właścicieli posesji mobilizuje do tego straż miejska

 - W szerokim pasie wzdłuż uli-
cy Armii Krajowej, od Chyliczkow-
skiej do Kauflanda zalegają tony 
śmieci – alarmuje pani Marianna, 
nasza czytelniczka. O miejscu tym, 
które szczególnie upodobali sobie 
miłośnicy mocnych trunków, pisa-
liśmy już wielokrotnie. - Właścicie-
lem pasa drogowego jest GDDKiA. 
Poprosiliśmy ich już o uprzątnięcie 
odpadów – informuje straż miejska. 
Innym zaśmieconym miejscem jest 
rejon ulicy Jerozolimskiej, od ulicy 
Krótkiej. - Jest tam niezabudowana 
nieruchomość i pas zieleni. Wszyst-
ko pokrywają puste butelki, kapsle, 
puszki po piwie i inne nieczysto-
ści – alarmuje pan Edward. - Straż 

miejska miała coś z tym zrobić, 
ale efektów do tej pory nie widać. 
 Strażnicy miejscy twierdzą, 
że poprosili właściciela posesji o 
uprzątnięcie odpadów. A raczej tego, 
co z nich zostało, bo w weekend przy 
Jerozolimskiej odbyła się kolejna 
odsłona akcji „Sprzątanie świata ” i 

większość odpadów wyzbierano. Co 
ciekawe, mieszkańcy coraz częściej 
biorą sprawy w swoje ręce, sprzą-
tając w czynie społecznym miejsco-
wości, w których mieszkają lub któ-
re są im szczególnie bliskie. Tak było 
m.in. kilkanaście dni temu w Kon-
stancinie-Jeziornie, gdzie okoli-
ce Parku Zdrojowego sprzątała ak-
torka Jolanta Fraszyńska. Podobną 
akcję przeprowadzono zresztą kil-

ka dni temu w rejonie glinianek w 
Gołkowie. - A jak ktoś ociąga się ze 
sprzątaniem, staramy się go mobili-
zować – przekonuje jeden ze straż-
ników miejskich. - Wezwanie dostał 
od nas chociażby właściciel nieru-
chomości na skrzyżowaniu Czajewi-
cza i Sienkiewicza, która jest obec-
nie porządkowana. 

Tomasz Wojciuk

R E K L A M A

Uciążliwa inwestycja 
przy Poniatowskiego?
PIASECZNO – Dzień w dzień pod budowę przy ul. Poniatowskiego 19 pod-

jeżdżają 30-tonowe tiry i blokują chodnik – skarży się pan Zbigniew, je-

den z okolicznych mieszkańców. - To inwestycja jakich wiele, staramy się 

minimalizować uciążliwości – odpowiada przedstawiciel dewelopera

 Budowa budynku wielorodzinnego przy ulicy Poniatowskiego rozpoczę-
ła się w ubiegłym roku. - Bardzo intensywne prace trwają tu jednak od stycz-
nia – podkreśla nasz czytelnik. - Przywożące materiały budowlane ciężarówki 
często blokują ludziom wjazdy na posesje. Jak kiedyś sąsiadka zwróciła które-
muś z kierowców uwagę, usłyszała stek ukraińskich przekleństw... – dodaje. 
 Mieszkańcy twierdzą, że wielokrotnie informowali o problemie straż miej-
ską. - W ubiegły piątek rano pod budowę podjechała gruszka z betonem, 
znów zajmując chodnik, a na końcu ulicy straż miejska zakładała blokady 
w prywatnych samochodach. To jest po prostu skandal – piekli się nasz roz-
mówca. - Poinformowaliśmy kiedyś o hałasie i blokujących chodnik samocho-
dach kierownika budowy, ale nic nam nie pomógł.
 Przedstawiciel dewelopera, z którym udało się nam skontaktować, jest za-
skoczony skargami mieszkańców. - Chodniki w rejonie budowy przez więk-
szość czasu są drożne, można podjechać i zobaczyć – dziwi się. - Czasami, jak 
planujemy dostawę materiałów, występujemy do gminy o zgodę na zajęcie 
pasa drogowego. W takiej sytuacji staramy się jak najszybciej rozładować sa-
mochody, aby nie powodować uciążliwości dla sąsiadów. Zależy nam na do-
brych relacjach z nimi, dlatego nie pracujemy też w weekendy i wolne dni. 
Jednak budujemy w mieście, więc do czasu zakończenia prac drobne niedo-
godności będą pewnie występowały. Mimo to do zakończenia inwestycji bę-
dziemy starali się je minimalizować – kończy przedstawiciel dewelopera.

TW

Budowa przy Poniatowskiego 19 

ma zakończyć się w przyszłym roku

Śmieci wzdłuż Jerozolimskiej posprzątano w ramach akcji 

„Sprzątanie świata”
Mieszkańcy coraz częsciej 

sami się organizują i 

sprzątają odpady znajdujące 

się w przestrzeni publicznej

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

Elektrostymulacja
modelowanie sylwetki bez wysiłku

Lato przed nami, warto pomyśleć  o poprawie sylwetki i ujędrnieniu ciała.  Siłownie nie-
stety nadal zamknięte, dlatego pozostaje trening w domu, do którego trudno się zmobi-
lizować.  Jest coś co pomoże wrócić do wymarzonej sylwetki- zabieg elektrostymulacji
Elektrostymulacja uznawana jest 
za jedną z najskuteczniejszych me-
tod modelowania sylwetki. Zwięk-
sza sprawność mięśni i zmniejsza 
obwód tkanki tłuszczowej. 

Elektrostymulacja polega na wy-
woływaniu skurczu mięśni przy uży-
ciu prądu o niskiej częstotliwości. 
Dostarcza się go za pomocą elek-
trod umieszczanych na ciele. Wywo-
ływany skurcz za jest podobny do 
tego, który występuje podczas wy-
siłku fi zycznego. Dlatego podczas 
zabiegu uzyskamy efekty jak po tre-
ningu.  Spalenie tkanki tłuszczowej i 
wymodelowanie sylwetki

30-minutowy zabieg 
= 2-godzinny trening

Efekty
 Efektami elektrostymulacji są po-
prawa wyglądu sylwetki, rozbicie cel-
lulitu i spalenie tkanki tłuszczowej, 
poprawa dotlenienia skóry, przyśpie-
szenie produkcji kolagenu i elastyny, 
a także zmniejszenie dolegliwości bó-
lowych i ogólna poprawa odporności. 
 Elektrostymulacja uznawana jest 
za jedną z najskuteczniejszych me-
tod modelowania sylwetki. Zwięk-

sza sprawność mięśni i zmniejsza 
obwód tkanki tłuszczowej. Można 
stosować ją na wszystkich częściach 
ciała, a najlepsze efekty redukcji 
tkanki tłuszczowej pokazują się na 
brzuchu i udach. Kobiety często sto-
sują ten zabieg w celu podniesienia 
pośladków.

Dla kogo?
 Zabieg proponujemy osobom, 
które chcą poprawić wygląd syl-

wetki, zredukować cellulit, ujędrnić 
ciało, czy podnieść pośladki. Elek-
trostymulacja ma też za zadanie 
wzmocnić mięśnie, więc przyda się 
jako uzupełnienie lub przygotowa-
nie do treningu dla osób aktywnych 
fi zycznie. Zastąpi trening, kiedy nie 
mamy możliwości ćwiczyć.

Elektrostymulacja 
– jak wygląda zabieg?
 Zabieg przeprowadzany jest 
na fotelu kosmetycznym. Na elek-
trody nakładany jest specjalny żel, 
następnie przykłada się je  do cia-
ła i przypina pasami mocującymi. 
Każdy mięsień zostaje potrakto-
wany dawką o regulowanej inten-
sywności. Zaczyna się od niewiel-
kiej, stopniowo zwiększając jej siłę 
dbając o komfort klienta. Zabieg 
trwa 30 minut.
 Dla uzyskania efektu poleca się wy-
konanie serii 8-12 zabiegów co dwa dni

P R O M O C J A
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ZGK skontrolowało ścieki odprowadzane 
przez firmy. Wykryto liczne nieprawidłowości
GÓRA KALWARIA Kontrole przeprowadzone przez Zakład Gospodarki Komunalnej wykazały, 

że niektóre zakłady z terenu gminy odprowadzają ścieki o znacznie przekroczonych pa-

rametrach. Za ich oczyszczanie, które jest bardzo kosztowne, płacą wszyscy mieszkańcy

 W ściekach odprowadzanych 
przez niektóre firmy wykryto silne 
kwasy i zasady, związki azotu i fos-
foru, a także metale, zawiesiny i de-
tergenty w dużych stężeniach. Jeden 
zakład odprowadzał do kanalizacji 
tak toksyczne substancje, że ZGK 
zdecydował się zawiadomić o tym 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska, Wody Polskie i organy 
ścigania. 

Wykorzystywały kanalizację 

do własnych celów

 Skontrolowane firmy nie mia-
ły umowy z ZGK na odprowa-
dzanie ścieków przemysłowych, 
zawierających tak wysokie stę-
żenia szkodliwych substancji, 
bo oczyszczalnia w Moczydło-

wie nie jest przygotowana na ich 
odbiór. Ich nielegalny zrzut po-
wodował, że koszty działania 
oczyszczalni na przestrzeni wie-

lu lat były o wiele wyższe niż być 
powinny. Za nielegalne praktyki 
zakładów zapłacili mieszkańcy, 
uiszczając wysokie opłaty za od-
biór ścieków.

ZGK chce zaprowadzić porządek

 – Nasze kontrole nie są skie-

rowane przeciwko przedsiębior-
com, ale mają uporządkować re-
lacje biznesowe z częścią zakła-
dów, które odprowadzają ścieki o 
znacząco przekroczonych para-
metrach – wyjaśnia Roman Bu-
gaj, prezes Zakładu Gospodar-
ki Komunalnej. - Chcemy wy-
eliminować dopływ takich ście-
ków do oczyszczalni, ponieważ 
ich oczyszczenie jest bardzo kosz-
towne. Chcemy też chronić miesz-
kańców przed nieuzasadnionym 
wzrostem kosztów za odbiór i uty-
lizację nieczystości – dodaje. Po-
dobnego zdania jest burmistrz Ar-
kadiusz Strzyżewski. - Uważam, 
że to nie jest sprawiedliwe, aby 
mieszkańcy ponosili koszty dzia-
łalności firm – komentuje.

 Gmina rozpoczęła już roz-
mowy z przedsiębiorcami zrzu-
cającymi do kanalizacji ścieki 
o przekroczonych parametrach. 
Liczy na osiągnięcie porozu-

mienia, w ramach którego firmy 
będą uiszczały dodatkowe opłaty 
środowiskowe.

Tomasz Wojciuk

Niektóre zakłady bez skrupułów odprowadzały do miejskiej 

kanalizacji ścieki o przekroczonych parametrach

ZGK skontrolował 26 

zakładów. Kilkanaście 

z nich łamało obowiązujące 

przepisy dotyczące 

odprowadzania ścieków

Co dalej z budową pod linią 
wysokiego napięcia?
LESZNOWOLA U zbiegu ulic Słonecznej i Postępu w Kolonii Lesznowola, pod linią wysokiego napięcia, kilka mie-

sięcy temu rozpoczęła się budowa obiektu handlowo-usługowego. Jesienią, po naszej interwencji, starosta uchy-

lił inwestorowi pozwolenie na budowę. Dwa miesiące później wojewoda uchylił decyzję starosty. Teraz Główny 

Inspektor Nadzoru Budowlanego, na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych... uchylił decyzję wojewody
 Po interwencji jednego z naszych 
czytelników, 5 października ubiegłe-
go roku starosta piaseczyński Ksa-
wery Gut wstrzymał inwestorowi 
budującemu obiekt handlowo-usłu-
gowy naprzeciwko Tolka wykonanie 
pozwolenia na budowę i wydał po-
stanowienie o wznowieniu postępo-
wania administracyjnego. Powodem 
były istotne dla sprawy nowe okolicz-
ności istniejące w dniu wydania decy-
zji, a nieznane organowi, który ją wy-
dał. W tym konkretnym przypadku 
starostwo powiatowe w Piasecznie 
nie miało wiedzy o sieci wysokiego 
napięcia, przebiegającej nad plano-
waną inwestycją. Następnie, 30 paź-
dziernika, starosta wydał decyzję o 
uchyleniu pozwolenia na budowę bu-
dynku przy skrzyżowaniu Słonecz-
nej z Postępu, odmówił zatwierdze-
nia projektu budowlanego i udziele-
nia pozwolenia na budowę. Uzasad-
niał, że inwestor otrzymał na począt-
ku marca 2020 r. od PSE pismo, w 
którym zostały wymienione koniecz-
ne do spełnienia warunki, związane 
z bliskim sąsiedztwem linii wysokie-
go napięcia. Z projektu budowlanego 
wynika jednak – jak wskazuje staro-
stwo – że się do tych warunków nie 
zastosował. Mało tego, na mapie do 
celów projektowych zataił, zdaniem 
organu, istniejący przebieg sieci.
 Sprawa trafiła do wojewody, któ-
ry 31 grudnia nieoczekiwanie uchylił 
decyzję wydaną przez starostwo po-
wiatowe w Piasecznie. Decyzja woje-
wody stała się prawomocna 12 lutego 
i zaraz potem inwestor na kilkanaście 
dni wznowił prace budowlane. 
 - Nasze postępowanie w tej spra-
wie zostało umorzone – przyznaje 
Joanna Grela z biura promocji po-
wiatu. - Wojewoda błędnie uznał, 
że w dniu wydawania pozwolenia 
na budowę organ pierwszej instan-
cji posiadał wiedzę o trasie prze-
biegu linii wysokiego napięcia, jed-
nak z załączonej do projektu mapy 
do celów projektowych wynikało, że 
na tym odcinku sieć została usunię-
ta. Potwierdził to geodeta informu-

jąc na piśmie, że była to jego pomył-
ka – dodaje urzędniczka. 
 Starostwo stoi na stanowisku, że 
inwestor działał w tym wypadku z 
pełną premedytacją, by wprowadzić 
starostę piaseczyńskiego w błąd. 19 
marca starostwo wysłało do Gene-
ralnego Inspektora Nadzoru Bu-
dowlanego pismo z prośbą o zbada-

nie z urzędu poprawności rozstrzy-
gnięcia Wojewody Mazowieckiego. 
Jak się okazuje do GINB-u od de-
cyzji wojewody odwołały się także 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne. 
PSE argumentowało, że budowany 
obiekt znajduje się w odległości 5,5 
m od osi linii wysokiego napięcia 
Kozienice-Piaseczno, a jego powsta-
nie może zagrażać funkcjonowaniu 
urządzeń przesyłowych. 
 GINB uznał, że realizowana in-
westycja wprowadza ograniczenia 
dla gestora sieci, czyli PSE, w wyko-
nywaniu jego ustawowych obowiąz-
ków, a więc zapewnieniu bezpie-

czeństwa podczas przesyłania ener-
gii elektrycznej. GINB uchylił więc w 
całości decyzję wojewody i przekazał 
sprawę do ponownego rozpatrzenia. 
Teraz wojewoda raz jeszcze będzie 
musiał zdecydować, czy unieważnić 
decyzję wydaną przez starostę. 
 Tymczasem na placu budowy od 
kilku tygodni hula wiatr. Z naszych 
informacji wynika, że szanse na do-
kończenie obiektu handlowo-usłu-
gowego są czysto iluzoryczne. Jakiś 
czas temu, już po wznowieniu prac, 
na miejsce udał się Powiatowy In-
spektor Nadzoru Budowlanego, aby 
– zgodnie ze swoimi kompetencjami 
– okresowo je wstrzymać. Okaza-
ło się jednak, że roboty zatrzymał... 
nowy kierownik budowy. 
 - Tej inwestycji w moim odczu-
ciu nie da się uratować – mówi pro-
szący o anonimowość urzędnik, zaj-
mujący się nadzorem. - Wiem, że in-
westor próbował negocjować z PSE 
warunki zabezpieczenia budynku 
przed oddziaływaniem sieci elek-
troenergetycznej, ale PSE na pewno 
na to nie pójdzie, bo to stworzyłoby 
precedens. Pod linią energetyczną 
nie można nic budować i to na pew-
no się nie zmieni. 

Tomasz Wojciuk

Na placu budowy od kilku tygodni hula wiatr. Z naszych informacji 

wynika, że nowy kierownik budowy sam zdecydował o wstrzymaniu prac

GINB polecił wojewodzie raz 

jeszcze pochylić się nad 

decyzją wydaną przez 

starostę piaseczyńskiego

Pijany spowodował
wypadek
KONSTANCIN-JEZIORNA Na ulicy Wilanowskiej, w poniedzia-

łek 19 kwietnia doszło do poważnego wypadku. Spraw-

ca miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie

 Po godzinie 18 na ul. Wilanowskiej doszło do czołowego zderzenia. 
 – Jeden z kierowców został uwięziony w aucie – relacjonował mł. bryg. Łu-
kasz Darmofalski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. - Stra-
żacy uwalniali go za pomocą sprzętu hydraulicznego. Na miejsce przyjechały 
cztery zastępy straży i dwie karetki. Wezwano także śmigłowiec LPR. 
 Z ustaleń policjantów z wydziału ruchu drogowego z Piaseczna wynika, że 
kierujący nissanem 45-letni mężczyzna nagle zjechał ze swojego pasa ruchu i 
wbił się w jadącego z naprzeciwka chryslera.
 - Obrażeń doznał kierowca nissana, kierujący chryslerem oraz pasażerka
 - poinformował nadkom. Jarosław Sawicki z Komendy Powiatowej Policji w 
Piasecznie. - Policjanci już w szpitalu poddali badaniu na zwartość alkoholu 
kierowcę nissana i okazało się, że mężczyzna wsiadł za kierownicę, mając po-
nad 2 promile alkoholu.
 45-letni mieszkaniec Lęborka stracił już uprawnienia do kierowania po-
jazdami, usłyszy także zarzuty za spowodowanie wypadku drogowego pod 
wpływem alkoholu.

AB

Amerykańska przygoda z Hugonówką

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W czwartek 29 kwietnia na facebooku KDK odbędzie się kolejne spotka-
nie w ramach „Klubu Podróżnika”. Wezmą w nim udział Ania, Iga, Jaś i Marcin 
Szymczakowie, którzy opowiedzą o swojej amerykańskiej przygodzie. W cza-
sie pięciotygodniowej podróży widzieli m.in. ośnieżone granie Gór Kaskado-
wych, wzburzony Pacyfi k, gorące gejzery w Yellowstone, bezkresne przestrze-
nie Montany, Alberty i Kolumbii Brytyjskiej. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

TW
Warsztaty gitarowe online

 Ruszył cykl dwóch bezpłatnych warsztatów online dla średniozaawanso-
wanych gitarzystów. Pierwsze spotkanie odbyło się 21 kwietnia, zaś drugie 
zaplanowano na 28 kwietnia o godz. 19. W ramach warsztatów odbędą się 
ćwiczenia wzmacniające siłę palców lewej dłoni, szczególnie podczas chwy-
tania kilku strun jednocześnie (na bazie utworu Henry’go Mancini „Pink Pan-
ther”).
 Warsztaty poprowadzi multigitarzysta Darek Kwiatkowski. Zapisy na stro-
nie hugonowka.pl oraz na facebooku Konstancińskiego Domu Kultury.

TW



 „Z bagażnika” to cotygodniowa 
wyprzedaż bagażnikowa organizowa-
na w pobliskiej Wólce Kozodawskiej. 
W każdą niedzielę można przyjść i ro-
zejrzeć się za ciekawymi, oryginalny-
mi przedmiotami z drugiej ręki. Chęt-
ni znajdą się zarówno na kupno stare-
go futra, porcelanowej lalki, jak i konia 
na biegunach. W bagażnikach można 
znaleźć również przedmioty codzien-
nego użytku, meble, starą biżuterię, 
ubrania oraz rzeczy typu handmade 
czy lokalne wyroby. 
 Pomysł na wyprzedaż ba-
gażnikową został zaczerpnięty z 
Wysp Brytyjskich, gdzie takie wy-
darzenia są bardzo popularne. 
– Kiedy mieszkaliśmy w Anglii wie-
lokrotnie uczestniczyliśmy w takich 
targach, więc po powrocie do Polski 
postanowiliśmy stworzyć coś podob-
nego – mówią Julia i Filip, organiza-
torzy wyprzedaży. – Jesteśmy bar-
dzo miło zaskoczeni, że pomysł spo-
tkał się z tak pozytywnym odbiorem. 
 Pierwszy targ został zorganizo-
wany latem 2019 roku. Sprzedają-
cych było trzech, a odwiedziło ich 
kilku zaciekawionych sąsiadów. Dzi-
siaj oferujących swoje przedmioty są 
dziesiątki, a mimo pandemii chęt-
nych na zakupy nie brakuje. Poten-
cjalni kupcy o pchlim targu dowia-
dują się drogą pantoflową oraz z 
mediów społecznościowych. Wiele 
osób zagląda na prawie 4-hektarowe 
pole wypełnione samochodami zu-
pełnie przypadkowo. Targ znajdu-
je się przy ulicy Dworskiej i zwraca 

uwagę przejeżdżających kierowców. 
Dużo ludzi traktuje wyprzedaż ba-
gażnikową, jako alternatywę dla nie-
dziel niehandlowych.
 Jak zostać sprzedawcą? 
 – W ubiegłym roku sprzeda-
wałam tutaj truskawki, jednak fa-
scynowały mnie różne przedmioty 
sprzedawane przez innych – opowia-
da jedna z pań prowadzących stoisko 
na czterech kółkach.  – Postanowiłam 
więc przeszukać dom, pozbyć się nie-
potrzebnych rzeczy i odchudzić nieco 
salonową witrynkę oraz garaż. Popyta-
łam również znajomych czy nie chcieli-
by oddać czegoś na sprzedaż. Wystar-
czy dobrze przeszukać stare kąty. 
 Na targu spotkać można również 
rękodzieło - ręcznie malowaną cera-
mikę, własnoręcznie robioną biżute-
rię, maskotki, które powstały na szy-
dełku czy też obrazy malarzy ama-
torów. Nie brakuje też miodów z 

własnej pasieki. Zarówno sprzedaw-
cy jak i kupujący przyjeżdżają do 
Wólki Kozodawskiej nie tylko z po-
bliskich miejscowości. Bywa, że za-
interesowani pokonują setki kilome-
trów, przybywając z Łodzi czy nawet 
Białegostoku.
 O tym, czy targ odbędzie się 
w najbliższą niedzielę można do-
wiedzieć się na facebookowej stro-
nie „Z bagażnika”. - Dzięki świet-
nej atmosferze i wytrwałym sprze-
dawcom nasz targ odbywa się co ty-
dzień, przez cały rok. Jedynie obfi-
te opady deszczu czy odwilż mogą 
zmusić nas do odwołania wyprzeda-
ży – mówią organizatorzy.
 Z tygodnia na tydzień chętnych 
przybywa. Nawet, jeśli zabraknie miejsc 
parkingowych, z pewnością brakować 
nie będzie atrakcyjnych przedmiotów, 
ciekawych ofert i miłej atmosfery.

Agata Wojtyś
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Z bagażnika do bagażnika
PIASECZNO Co niedzielę w Wólce Kozodawskiej odbywa się wyprzedaż bagażnikowa. Po-

mysł na ten niecodzienny targ został zaczerpnięty z Anglii i jak się okazało świetnie się 

przyjął pod Piasecznem

Policjanci dowieźli do
szpitala odcięty palec
PIASECZNO W środę, w Henrykowie-Uroczu 36-letni męż-

czyzna niechcący uciął sobie pilarką tarczową kciuka i 

dotkliwie pokaleczył dwa inne palce. Natychmiast trafi ł 

do szpitala w Konstancinie-Jeziornie, zaś policjanci udali 

się na miejsce wypadku, gdzie odebrali od żony rannego 

obcięty palec, umieszczony w termosie z lodem

 Nie było czasu do stracenia, więc policjanci trasę z Henrykowa-Urocza do 
szpitala Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji Stocer, w którym znajduje się 
oddział chirurgii urazowej, przejechali „na sygnale”. Na miejscu czekali już le-
karze i pacjent. Zdecydowano, że 36-latek nie przejdzie operacji przyszycia 
palców w Konstancinie, tylko zostanie przetransportowany śmigłowcem Lot-
niczego pogotowia Ratunkowego do Krakowa. Dotarł tam w nocy, gdzie na-
tychmiast rozpoczęto trwającą pięć godzin operację. Z naszych informacji 
wynika, że 36-latek ma duże szanse na odzyskanie sprawności w okaleczonej 
ręce. - Cieszę się, że nasi policjanci zachowali zimną krew i natychmiast ruszyli 
z pomocą, bo nie było na co czekać – mówi nadkom. Jarosław Sawicki, rzecz-
nik Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. - W czwartek rano odwiedzi-
ła nas żona poszkodowanego. Podziękowała za szybką interwencję i wyrazi-
ła swoją wdzięczność. Stan 36-latka jest dobry, wygląda na to, że operacja się 
udała.

TW

Wojna starosty z radnym trwa! 
Padły oskarżenia i wyzwiska
POWIAT Starosta Ksawery Gut (PO) za brak uzyskania dofi nansowania na rozbudowę skrzyżowania dro-

gi powiatowej nr 2827W z 2834W (ronda w Piskórce) obwinia radnego Sergiusza Muszyńskiego (PiS). – Nie 

wsparł tego zadania – konkluduje starosta po lekturze posta radnego. – Jest idiotą i analfabetą, który nie 

potrafi  ze zrozumieniem przeczytać postu – odpowiada radny

 Wszystko się zaczęło od tego, że 
radny Sergiusz Muszyński pochwa-
lił się w mediach społecznościo-
wych, że „wziął udział we wsparciu 
wniosku” o pozyskania 2 mln zło-
tych z Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg na rozbudowę drogi po-
wiatowej nr 2859W, na odcinku od 
skrzyżowania ul. Alternatywy do 
skrzyżowania ul. Złotych Piasków w 
gminie Lesznowola.
 Starosta Ksawery Gut przewrot-
nie uznał, że skoro nie udało się po-
zyskać 1,3 mln zł na dofinansowa-
nie ronda w Piskórce to widocznie 
dlatego, że tego wniosku radny Mu-
szyński nie wsparł.
 – Czy Pan Radny aż tak nie lubi 
mieszkańców gminy Prażmów, że nie 
wsparł tak ważnego zadania? Czy 
bezpieczeństwo mieszkańców Piskór-
ki jest mniej ważne? – dopytywał sta-
rosta wyraźnie prowokując radnego.

Na odpowiedź Sergiusza Muszyń-

skiego nie trzeba było długo czekać.

 – Nie jestem członkiem organów 
przyznając środki i nie decyduję o 
tym – podkreślił radny Muszyński. 
– Tam, gdzie jest to możliwe wspie-
ram wnioski naszych samorządów z 
terenu powiatu. Ale proszę pamię-
tać, że wnioski spływają z całego kra-
ju i nigdy nie będzie tak, że wszystkie 
wnioski samorządów z naszego tere-

nu zostaną zaakceptowane, bo gmin 
jest w Polsce tysiące a powiatów set-
ki i potrzeby w skali kraju są ogromne.
 – Jak niesie plotka powiatowa 
Pan Radny od niedawna jest miesz-
kańcem Lesznowoli, czy na grze po-
litycznej warto igrać z bezpieczeń-
stwem mieszkańców – spekuluje 
starosta, próbując dociec skąd za-
angażowania radnego we wspiera-
niu rozbudowy drogi akurat w gmi-
nie Lesznowola i apeluje do klubu 
radnych PiS o wyrzucenia radnego 
Muszyńskiego ze swoich szeregów. – 
Takie zachowanie nie godzi się z by-
ciem Radnym, to działanie przeciw 
mieszkańcom – ocenia starosta.

Radny Muszyński 

nie przebiera w słowach.

 – Wpis Pana Ksawerego Guta 
świadczy o tym, że jest idiotą i anal-
fabetą, który nie potrafi ze zrozu-
mieniem przeczytać postu – odpo-
wiada radny. – Nie ma tam ani słowa 
o tym, że nie popierałem wniosku 
dotyczącego gminy Prażmów. Fakt, 
że ktoś na tak żenującym poziomie 
intelektualnym pełni funkcję staro-
sty w naszym powiecie to ogromna 
tragedia dla nas wszystkich – dodaje 
radny.

Adam Braciszewski

Recital Małgorzaty Duk-Nowosad

PIASECZNO

 W Domu Kultury w Piasecznie w piątek 23 kwietnia  odbędzie się recital 
Małgorzaty Duk-Nowosad pt. „Nic tu nie jest przypadkiem” - galeria utwo-
rów niosących ogromny ładunek emocjonalny oraz opowieść, która prowa-
dzi słuchacza przez pełne namiętności ludzkie życie, pełne smutku, zaba-
wy, a czasem niewinne... ,,Nic tu nie jest przypadkiem” to koncert liryczny, 
ale z poczuciem humoru. Początek o godzinie 19. Transmisja LIVE - FB Cen-
trum Kultury.

Tyl.

Fala alarmów bombowych
w przedszkolach
PIASECZNO/LESZNOWOLA W poniedziałek dzieci wróciły do przedszko-

li i do razu zaczęto informować o rzekomych ładunkach podłożonych 

w placówkach. O kłopotach alarmowali rodzice dzieci z przedszkola 

w Lesznowoli. Kolejnego dnia napłynęły zawiadomienia utrudniają-

ce funkcjonowanie przedszkolom m.in. w Mysiadle i Zalesiu Dolnym

 Do przedszkola nr 3 w Zalesiu Dolnym trafi ł email o treści „Bomba w 
przedszkolu, detonacja nastąpi około godziny 10. Ratujcie dzieci!”. Dyrekcja 
zarządziła natychmiastową ewakuację, wszyscy wychowankowie bezpiecz-
nie opuścili placówkę. Na miejsce przyjechała policja i straż pożarna. Zaczęto 
przeszukiwanie budynku, ale podobnie jak w innych przedszkolach, nie zale-
ziono żadnych ładunków wybuchowych. W przedszkolu w Zalesiu Dolnym to 
już trzecia taka akcja w ciągu miesiąca. 

AB/Agata Wojtyś



Zabieg ratujący włosy
Dla tych pań, które mają problem z włosami zniszczonymi, przesuszonymi, łam-

liwymi i zmęczonymi zabiegami chemiczni mamy świetny zabieg, który trwale 

podniesie jakość włosów 
Włosy nawilżone pełne blasku

Dla włosów przesuszonych, które utraci-

ły blask, są zmęczone codziennym mo-

delowaniem, prostowaniem, utrwala-

niem polecamy Magic Efect Botox fir-

my Tahe. Podstawowym celem zabie-

gu jest wyrównanie gospodarki wodnej 

wewnątrz włosa. Składnikami aktywny-

mi są naturalny kolagen, kwas hialuro-

nowy, keratyna oraz olej arganowy.

Naturalny kolagen nawilża i odżywia 

włosy oraz przywraca je do stanu daw-

nej świetności. 

Kwas hialuronowy, który głęboko na-

wilża, posiada zdolność do utrzyma-

nia wody w ilości odpowiadającej tysiąc 

razy większej niż jego masa własna. 

Keratyna to składnik budulcowy – na-

prawia strukturę i ochronna warstwę 

włókien uszkodzonych chemicznie oraz 

przez czynniki fizyczne. 

Olej arganowy walczy z negatywnymi 

skutkami upływu czasu, wzmacnia i na-

błyszcza włosy.

Cudowne nawilżenie

Połączenie tych składników wyrównuje gospodarkę wodną we wnętrzu włosa. Za spra-

wą kolagenu i kwasu hialuronowego włos przez długi czas po zabiegu utrzymuje wilgoć, 

zupełnie inaczej niż wcześniej. Ma to ogromny wpływ na wszelkie czynności, które wyko-

nujemy na włosach. Wszystkie zabiegi takie jak codzienna stylizacja suszarką, domowa pie-

lęgnacja, farbowanie włosów czy zabiegi regeneracyjne będą przynosić dużo lepsze rezul-

taty niż wcześniej.

Salon Fryzjersko-kosmetyczny BB, 
ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej); Tel. 692 70 90 40, www.bbsalon.pl
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Książka z obrazkami 
dla dorosłych
PIASECZNO Z roku na rok pięknie wydane książki cieszą się coraz większą popularnością. 

Publikacje, w których szata grafi czna jest nie mniej ważna od treści, potrafi ą dostar-

czyć przeżyć nie tylko intelektualnych, ale i estetycznych. Znakomitym przykładem ta-

kiego właśnie dzieła jest „Toro” - książka, za której powstaniem stoją Grupa Artystycz-

na 2WILKI oraz Agencja Wydawnicza Ad Fontes
 W Centrum Edukacyjno-Multi-
medialnym w Piasecznie odbyło się 
spotkanie z Karoliną Grabarczyk i 
Niką Jaworowską-Duchlińską - au-
torkami „Toro”, które poprowadziła 
Joanna Piekarska z Muzeum Czer-
wonego Kapturka. Projekt uzyskał 
finansowe wsparcie od Bibliote-
ki Publicznej w Piasecznie i jest do-
stępny do wypożyczenia we wszyst-
kich jej filiach.
 - To wyjątkowa książka, prze-
pięknie wydana i ilustrowana przez 
znakomitą Nikę Jaworowską-Du-
chlinską, mieszkankę Piaseczna 
– mówi Sylwia Chojnacka-Tuzi-
mek, wicedyrektor Biblioteki Pu-
blicznej w Piasecznie. - Staramy 
się, w miarę możliwości wspierać 
lokalnych twórców, a książka ta, 
oprócz wielu walorów wizualnych, 
porusza również niezwykle ważny 
temat. Zachęcam gorąco do się-
gnięcia po tę lekturę.
 Jak można się było przekonać 
w trakcie spotkania, „Toro” jest już 
drugą, po „Czarnym kapturku”, 
książką tego duetu edytorskiego. To 
niewątpliwie wydawnictwo skłania-
jące do dyskusji i refleksji. Najnow-
sza publikacja duetu w formie tzw. 
picture booku dla dorosłych, któ-
rego akcja rozgrywa się na basenie, 
porusza problematykę samoakcep-
tacji i poczucia własnej wartości.
 - Jeżeli sami siebie akceptujemy, 
to nie ma potrzeby ukrywania się i 
kamuflowania siebie, swoich prze-
myśleń czy niedociągnięć – mówi-
ła Karolina Grabarczyk, autorka 

tekstu. - Na basenie woda zmywa 
wszelkie kamuflaże oraz daje nam 
takie poczucie oczyszczenia się, nie 
tylko fizycznie, ale i psychicznie.
 Choć bohaterami „Toro” pier-
wotnie mieli być ludzie, to w trak-
cie powstawania dzieła jego główny-
mi bohaterami zostały ostatecznie 
zwierzęta - byk, czyli właśnie tytu-
łowy (z języka hiszpańskiego) Toro 
oraz zebra. Dzięki temu zabiegowi 
czytelnicy mogą niejako spojrzeć na 
siebie samych z boku. Warto pod-
kreślić, że choć książka, operują-
ca dwutorowo skonstruowaną nar-
racją, adresowana jest wprawdzie 
głównie do osób dorosłych, to mogą 
ją czytać również i młodsze osoby – 
dobrze jednak, co pokreśliła Karoli-
na Grabarczyk, by w interpretacji tej 
pozycji pomagały im starsze osoby.

 Sama publikacja wyróżnia się, 
między innymi, swoim niewielkim 
kształtem oraz pomarańczowym ko-
lorem. Zawarte w niej ilustracje Niki 
Jaworowskiej-Duchlińskiej są z kolei 
celowo proste i ubogie kolorystycz-
nie (w większości czarno-białe).
 - Ta książka w ogóle oparta jest 
na podziały zerojedynkowe, war-
tości i przeciwwartości – zdradzi-
ła Nika Jaworowska-Duchlińska. 
- Większość naszego odbierania rze-
czywistości jest oparta o taki prosty 
podział.
 Spotkanie w CEM, po przedsta-
wieniu genezy „Toro”, stało się rów-
nież pretekstem do ciekawej dyskusji 
o normach społecznych, szybszym 
niż kiedyś świecie i samoakceptacji.

Grzegorz TylecZgodnie z zarządzeniem burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna  
nr 56/VIII/2021 z dn. 8 kwietnia 2021 r.

Gmina  
Konstancin-Jeziorna

Informujemy, że 4 maja 2021 r. (wtorek)  
będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy 

Konstancin-Jeziorna, w zamian za święto przypadające  
1 maja 2021 r. Tego dnia magistrat będzie zamknięty. 

Powyższe nie dotyczy Straży Miejskiej  
w Konstancinie-Jeziornie oraz Urzędu Stanu Cywilnego,  

ale wyłącznie w zakresie rejestracji aktów zgonu. 
Przepraszamy za niedogodności. 

Ogłoszenie 
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
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Piaseczno z szansą na awans
PIŁKA NOŻNA, A KLASA Podsumowanie rundy jesiennej sezonu 2020/2021 trzeciej grupy 

warszawskiej A klasy

MKS II PIASECZNO (2. miejsce, 

27 punktów) – To była z pewno-
ścią udana runda dla drugiego 
zespołu biało-niebieskich, który 
szczególnie dobrze prezentował 
się zwłaszcza na swoim boisku, 
gdzie wygrał pięć spotkań i odno-
tował tylko jeden remis (dość nie-
spodziewane 1:1 w konfrontacji z 
UKS Tarczyn). I choć na wyjaz-
dach nie zawsze było już tak różo-
wo, to jednak należy zwrócić uwa-
gę na pewne zwycięstwo z poten-
cjalnie najgroźniejszym (oprócz 
praktycznie pewnej swego Polo-
nii) rywalem w walce o ligę okrę-
gową - City Wilanów aż 3:0.

PERŁA II ZŁOTOKŁOS (6. miej-

sce, 21 punktów) – Szósta lokata 
przed rundą rewanżową z pewno-
ścią nikogo w klubie ze Złotokło-
su nie martwi. Zespół prezentował 
się solidnie, ale – co ciekawe – le-
piej punktował na boiskach rywa-
li, przegrywając tam tylko jedno 
spotkanie z Piasecznem, a w pozo-
stałych meczach... odnosząc kom-
plet zwycięstw. Jeśli tylko Perła po-
prawi formę w meczach u siebie, to 
może być raczej pewna miejsca w 
pierwszej połówce tabeli.

FC LESZNOWOLA (7. miejsce, 18 

punktów) – Lesznowola grała je-
sienią w kratkę, odnotowując naj-
więcej, bo aż sześć, remisów ze 
wszystkich zespołów występują-
cych w trzeciej grupie warszawskiej 
A klasy. Nie jest więc przypadkiem, 
że zespół znajduje się dokładnie w 
połowie ligowej stawki, przez co 
nie grożą mu raczej ani awans, ani 
spadek. Lesznowola potrafiła za-
skoczyć zarówno pozytywnie – np. 
wygrywając u siebie z Piasecznem 
3:2, jak i negatywnie, ulegając - nie 
najmocniejszej w tym sezonie – 
Jedności Żabieniec.

UKS TARCZYN (10. miejsce, 15 

punktów) – Ekipa z Tarczyna kil-
kukrotnie udowodniła, że jest w stanie 
skutecznie postawić się potencjalnym 
faworytom. UKS nie przegrał ani w 
Złotokłosie, ani w Piasecznie, pokonał 
u siebie zdecydowanie Jedność (4:1), 
co pokazuje, że w tej chwili jest solid-
nym ligowcem mającym dość pewne 
miejsce w środku ligowej stawki.

JEDNOŚĆ ŻABIENIEC (11. miejsce, 

14 punktów) – Dla klubu mającego 
ambicje walczyć o awans do okrę-
gówki jesień rozgrywek 2020/2021 
z pewnością nie była rundą ma-
rzeń. Choć Jedność sporo strze-
lała, to także i dużo traciła, czego 
najlepszym przykładem był „szalo-
ny” mecz z City Wilanów, przegrany 

ostatecznie 6:5. Władze klubu, nie-
zadowolone z wyników i gry zespo-
łu, podjęły decyzję o zmianie trene-
ra w przerwie zimowej. Czas poka-
że jaki to będzie miało wpływ na po-
stawę Jedności na wiosnę.

WALKA KOSÓW (14. miejsce, 2 

punkty) – Zaledwie dwa remisy je-
sienią i 11 – niekiedy bardzo wyraź-
nych – porażek sprawiają, że Wal-
ka wydaje się być murowanym kan-
dydatem do spadku z ligi. Drużyna 
prowadzona przez Rafała Wiśniew-
skiego musiałaby zacząć rundę re-
wanżową w zupełnie innym stylu 
i zmienić wiele w swojej grze żeby 
mieć realne szanse na utrzymanie. 

Tyl.

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy

1.  MKS Polonia Warszawa 13 37 12 1 0 65-6
2.  MKS II Piaseczno 13 27 8 3 2 48-19

3.  City Wilanów (Warszawa) 13 27 8 3 2 34-21
4.  Drukarz II Warszawa 13 23 7 2 4 39-24
5.  GKS Podolszyn 13 22 6 4 3 39-21
6.  Perła II Złotokłos 13 21 6 3 4 31-21

7.  FC Lesznowola 13 18 4 6 3 27-23

8.  Progres Warszawa 13 17 5 2 6 34-46
9.  Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki 13 17 5 2 6 16-24
10.  UKS Tarczyn 13 15 4 3 6 29-32

11.  Jedność Żabieniec 13 14 4 2 7 33-34

12.  Świt Warszawa 13 10 2 4 7 17-42
13.  Anprel Nowa Wieś 13 4 1 1 11 15-55
14.  Walka Kosów 13 2 0 2 11 15-74

Decydował jeden gol
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, MKS PIASECZNO – ESCOLA VARSOVIA 1:0, DRU-

KARZ WARSZAWA – SPARTA JAZGARZEW 1:0 W rozgrywanej w ostatni 

weekend kolejce trzeciej grupy mazowieckiej czwartej ligi dwaj repre-

zentanci powiatu piaseczyńskiego schodzili z boiska w diametralnie 

różnych nastrojach. W obu przypadkach o zwycięstwie i porażce decy-

dowała zaledwie jedna bramka
 Mecz w Piasecznie był szybkim i emocjonującym widowiskiem. I choć to 
Escola miała w pierwszej połowie więcej z gry, to w drugiej połowie do bram-
ki rywali trafi ł, po stałym fragmencie gry, Szymon Wiejak. Do końca spotkania 
gospodarze trzymali już piłkę głównie na połowie przeciwnika, dzięki czemu 
odnieśli pierwsze zwycięstwo ligowe na wiosnę.
 Sparta nie była wprawdzie faworytem w konfrontacji z Drukarzem, ale by-
najmniej nie sprzedała tanio skóry. Mecz był wyrównany, a obie strony miały 
swoje sytuacje. Niestety, ostatecznie skuteczniejsi byli jednak piłkarze z War-
szawy. W 21. minucie Mateusz Bienias strzałem głową zamienił na gola precy-
zyjne dośrodkowanie i zapewnił tym samym trzy punkty Drukarzowi.

Tyl.

Wracają niższe ligi!
PIŁKA NOŻNA Mazowiecki Związek Piłki Nożnej poinformował, że od 19 
kwietnia wszystkie dotychczas zawieszone rozgrywki prowadzone przez 
związek zostały wznowione. Oznacza to, że w najbliższy weekend swoje spo-
tkania rozegrają zarówno zespoły młodzieżowe, jak i seniorskie – od ligi okrę-
gowej do B klasy włącznie.

Tyl.

Wyniki naszych zespołów ligowych
Tabela grupy mazowieckiej IV ligi
1.  Ząbkovia Ząbki 17 46 15 1 1 53-14
2.  Victoria Sulejówek 17 41 13 2 2 63-20
3.  Drukarz Warszawa 17 33 10 3 4 43-18
4.  MKS Piaseczno 17 32 10 2 5 37-26

5.  KS Raszyn 17 29 9 2 6 33-30
6.  Mazur Karczew 17 27 8 3 6 24-25
7.  Znicz II Pruszków 17 25 7 4 6 26-19
8.  Escola Varsovia Warszawa 17 24 7 3 7 44-34
9.  AP Marcovia Marki 17 22 6 4 7 30-40
10.  Unia Warszawa 17 21 6 3 8 24-33
11.  Józefovia Józefów 17 14 4 2 11 19-38
12.  Sparta Jazgarzew 17 12 4 0 13 20-38

13.  Okęcie Warszawa 17 8 2 2 13 13-53
14.  Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 
  17 7 2 1 14 13-54

Nie bierzemy odpowiedzialności za terminy błędnie  podane nam przez kluby, zmienione lub odwołane.

Na tym poziomie piłka nożna ma cieszyć
PIŁKA NOŻNA, B KLASA Z Piotrem Soborakiem, skarbnikiem i jednym z założycieli klubu Urzecze Gassy, rozmawia Grzegorz Tylec
Jak powstał pomysł na reaktywację 

piłki seniorskiej w Gassach? 

 Był to pomysł bardzo spontanicz-
ny, ale sama idea kotłowała się w nas, 
byłych zawodnikach drużyny z Gas-
sów, już chyba kilka lat. Przeszliśmy 
od szalonego pomysłu do czynów. 
Był tylko jeden problem - żaden z nas 
nie miał wcześniej doświadczenia z 
takim przedsięwzięciem.

Czy klub jest bezpośrednim konty-

nuatorem tradycji GC Gassy United 

czy odcinacie się od przeszłości i je-

steście zupełnie nową organizacją? 

 Dla dużej grupy osób jesteśmy 
po prostu zespołem z Gassów, a 
również przyczyną tego, że „wreszcie 
coś się dzieje” w najbliższej okolicy. 
Jednak zakładając podmiot praw-
ny, a później zespół, stwierdziliśmy, 
że zaczniemy od zera - z nowym po-
mysłem na sport i nie tylko, a także 
olbrzymią dozą bezinteresownej po-
mocy i wsparcia od mieszkańców, za 
które serdecznie dziękujemy.

Jakie warunki trzeba spełnić żeby 

stworzyć klub i wystartować z wła-

sną drużyną w B klasie? 

 Taki pomysł wiąże się ze stwo-
rzeniem „osobowości prawnej” czy-
li podmiotu w formie np. stowarzy-
szenia, ale to tylko czubek góry lo-
dowej, gdyż potrzebne jest zaple-

cze sportowe. Tutaj z wielką pomo-
cą przyszła wspólnota w Gassach 
z propozycją korzystania z boiska 
sportowego naprzeciw straży. Kolej-
ną ważną kwestią jest dostosowanie 
obiektu wraz z infrastrukturą poza-
sportową, co wiąże się z wydatkami, 
które - jak wiadomo - są największą 
zmorą dla mniejszych klubów.

Z jakimi kosztami wiąże się dzia-

łalność takiego klubu jak Gassy? 

Co najwięcej kosztuje? Z czego się 

utrzymujecie? 

 Koszty są bardzo obszernym te-
matem, tak jak i sama rachunkowość. 
Największym wyzwaniem jest utrzy-
manie boiska w stanie, który pozwa-
la na bezpieczne organizowanie tre-
ningów oraz meczy. Tutaj nieodłącz-
nym elementem jest nasza praca wła-
sna, jak i nieoceniona pomoc miesz-
kańców. Nie lubię wymieniać nikogo 
z nazwiska, ale wsparcie jakie dosta-
jemy od pana Krzysztofa Lemieszka, 
od samego pomysłu założenia dru-
żyny, jest nie do określenia w złotów-
kach. Takich wspaniałych ludzi jest 
więcej. Pozostałe koszty to zgłosze-
nia zawodników, delegacje sędziow-
skie meczów, sprzęt sportowy, stro-
je... Praktycznie w każdej dziedzi-
nie życia klubu pojawiają się koszta.
Podstawowym źródłem utrzymania i 
często jedynym są składki członkow-

skie zawodników. Mogą to też być 
dotacje, darowizny, zbiórki publicz-
ne, a przy pełnej osobowości praw-
nej również np. umowy sponsorskie.

Czy planujecie jakieś inwestycje 

związane z bazą klubową? Jakie są 

obecnie najbardziej palące potrze-

by w klubie? 

 - Planów mamy pełne głowy, jed-
nak przy ziemi trzymają nas, jak za-
wsze, pieniądze. Obecnie największe 
potrzeby to zakup drugiego kom-
pletu strojów czy renowacja płyty 
boiska. Dużą pomocą w tym roku 
okaże się dotacja z gminy Konstan-
cin-Jeziorna, która pozwoli na po-
krycie części wynagrodzenia dla tre-
nera czy zakupu sprzętu piłkarskie-
go. Naszym marzeniem jest by Gas-
sy doczekały się klubu z prawdziwe-
go zdarzenia - z infrastrukturą przy 
której uprawianie sportu wśród mło-
dzieży i dorosłych będzie przyjemno-
ścią, z której będą czerpali korzyści.

Kto może zagrać w Gassach? Czy je-

steście w stanie przetestować za-

wodników chętnych do gry? Czego 

wymagacie od piłkarzy? 

 - Jesteśmy otwarci na osoby, któ-
re grały kiedyś w piłkę nożną bądź 
planują zacząć - nie mamy pod tym 
względem wygórowanych wymagań 
i zapraszamy wszystkich chętnych do 

dołączenia do zespołu. Oczekujemy 
jednakże od chętnych pasji i zaan-
gażowania, gdyż te cechy pozwalają 
nam się rozwijać jako sportowcom.

Jak na razie jesteście w lidze bez 

punktów. Jak funkcjonuje psy-

chicznie zespół, który – póki co – 

wszystkie dotychczasowe spotka-

nia przegrał? Podchodzicie do tego 

raczej na spokojnie czy jednak na-

rasta frustracja w oczekiwaniu na 

pierwszy sukces?

 Fantastyczne jest w tym zespole 
to, że trzymamy się razem i dążymy 
do celu wspólnie. Gdy przegrywamy 
czujemy gorycz, irytację - to normal-
ne gdy ma się cele i ambicje, ale pod-
trzymuje nas na dalszej drodze nasza 
pasja. Wiele meczów w lidze mieliśmy 
okazję wygrać prowadząc w pierw-
szej połowie, ale przy braku doświad-
czenia zbieramy frycowe. Jako za-
rząd i jako zawodnicy liczymy, że już 
niebawem nasza gra będzie cieszyć i 
nas i kibiców, którzy - mamy nadzie-
ję - wrócą niebawem na trybuny.

Jakie macie cele sportowe na ten 

sezon i na kolejne rozgrywki? 

 Pierwszym celem możliwym do 
zrealizowania jest zacząć wygrywać 
mecze. Na tym się obecnie skupia-
my. Wiemy też, że na tym poziomie 
piłka nożna ma cieszyć. Wiedzą o 

tym też nasi trenerzy, którym z tego 
miejsca dziękuję za zaangażowanie 
w ten projekt i często pracę po go-
dzinach gdy próbują przygotować 
ciekawy trening dla zawodników.

Jaki jest wpływ pandemii na funkcjo-

nowanie takiego klubu jak Urzecze?

 To był rok dość ciężki, gdyż ten 
klub powstał głównie dla lokalnej 
społeczności oraz promowania wa-
lorów naszego pięknego Urzecza, 
tam gdzie mieszkamy. Jednak przez 
obostrzenia oglądanie meczów było 
czasami niemożliwe. Liczymy jed-
nak, ze niebawem będziemy mogli 
wszyscy powrócić do cieszenia się 
sportem, który jest tak ważny dla 
naszego zdrowia fizycznego i psy-
chicznego.





DAM PRACĘ

Pół etatu w biurze dla emerytki, tel. 500 701 785

Masarnia zatrudni pracownika produkcyjnego oraz 
rozbiorowego. Piaseczno tel. 22 756 79 82

Poszukujemy mężczyzny do obsługi klientów i zarzą-
dzania produkcją, z prawem jazdy i ze znajomością 
exela, miejsce pracy Piaseczno, jedna zmiana. 
Tel. 602 692 964, 607 230 418

Poszukujemy mężczyzny do pracy na maszynach ter-
moformujących - bez nałogów, miejsce pracy Piasecz-
no, jedna zmiana. Tel. 602 692 964, 607 230 418

Bufetową, pomoc kuchni w Sękocinie, tel. 600 39 24 12

Zatrudnię szwaczkę, krawcową, praca w Głoskowie, 
tel. 510 267 684

Zatrudnię w sklepie spożywczym, Baniocha lub Łoś 
tel. 505 760 600

Diagnostę na Podstawową Stację Kontroli Pojazdów w 
Prażmowie, praca dorywcza, tel. 693 653 165

Sprzedawców do delikatesów Pod Dębem w Piasecz-
nie, Zalesiu Górnym i Złotokłosie, 
Tel. 797 188 368 lub 694 451 568

Magazynier na skład budowlany, 
ul. Mostowa 11, Żabieniec

Panią do sprzątania domu, tel. 603 202 133

Ekspedientkę do sklepu spożywczego w Ustanowie, 
tel. 668 463 460

Zatrudnię przy budowie domów, okolice Piaseczna, 
dojazd własny, tel. 721 880 282

Salon fryzjerski przyjmie uczennicę na praktyki, 
tel. 692 488 278

Firma ogrodnicza zatrudni doświadczonego ogrodnika na 
stanowisko kierownik ekipy zakładania ogrodów. Umowa 
o pracę (stawka 25 zł/ godz.). Praca całoroczna. Wymaga-
nia: kat.B, umiejętność zakładania systemów nawadniają-
cych, tel. 789 452 358

Zatrudnię elektryka/ mechanika na konserwację w Pia-
secznie - pełny etat, tel. 609 077 030

Zatrudnię do koszenia trawnika, 1/2 etatu - Piaseczno, 
tel. 609 077 030

Kierowca kat. C+E + HDS + uprawnienia, Piaseczno, 
tel. 609 115 711

Sprzątanie w cukierni, praca na 1/2 etatu od poniedziałku 
do piątku (godziny poranne) Stefanowo k/Wólki Kosow-
skiej tel. 789 120 230

Przyjmiemy na stoisko przy kwiaciarni miłą osobę z zapa-
łem do pracy. Tel. 606 105 922

Przyjmę do pracy do sklepu ABC w Bogatkach i Runowie 
tel.601 970 036

Firma Gardenarium  poszukuje pracownika  wyłącznie 
mężczyzny z  prawem jazdy do pracy  na cały rok przy  za-
kładaniu ogrodów.  Baza Przypki  k.Tarczyna  Prosimy o 
kontakt  gardenarium@gmail.com  tel 501 069 579 

Zatrudnię kierowcę kat. C, Polska -Czechy, tel. 513 100 705

Sklep „Pod Brzozami” w Dobieszu, zatrudni sprzedawcę, 
tel. 609 637 584

Zatrudnię do sprzątania klatek schodowych w Piasecznie, 
tel. 504 804 378

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

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

Zatrudnię stolarzy, pomocników stolarzy do produkcji me-
bli, Kotorydz koło Tarczyna, tel.  608 207 265

SZUKAM PRACY

Operator koparki podejmie pracę, tel. 886 470 854

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

SPRZEDAM

MAG-FOL PROWADZI SPRZEDAŻ DETALICZNĄ I HUR-
TOWĄ FOLII BUDOWLANYCH, IZOLACYJNYCH, PA-
ROIZOLACJI, MEMBRAN DACHOWYCH. DOSTAWA 
LUB ODBIÓR W TARCZYNIE. ATRAKCYJNE 
CENY. TEL. 501 831 463, 667 150 445

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

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Krzewy ozdobne,  tel. 880 479 679

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

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

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

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Kupię stary motor. Sprawny lub zepsuty. Dobrze zapłacę, 
tel. 578 895 990

Stary motocykl oraz części do Fiata Multipla, 
tel. 668 068 737

Skup aut, tel. 793 304 091

Skup aut, tel. 515 018 430

Kasacja Skup Aut tel. 508 206 738

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Tarczyn 4ha, 1,3 mln zł,  tel.668 714 858 

Działki rekreacyjno-budowlane, Prażmów, tel. 602 770 361

Dom drewniany 45 m kw. wszystkie media, Grójec, 
tel. 692 349 218

Sprzedam działkę budowlaną Uwieliny tel: 603 862 559

Sprzedam działkę rolną 4,6ha w gminie Chynów z dobrym 
dojazdem, tel.886 148 471

Działkę 1000 m kw., pod Piasecznem, tel. 798 851 194

Działkę budowlano – rolną 4800 m kw., z domem i sadem 
w Janikowie Mazowieckim, tel. 798 851 194

Działkę w Nowym Prażmowie, 1000 m kw., 90 000 zł, 
tel. 601 762 228

Mieszkanie 48 m kw, Piaseczno, tel. 508 302 998

Budynek drewniany, nowy, mobilny, całoroczny 21 m kw. 
, tel. 575 644 821

Budowlana ok. 1000 m kw., w Mieszkowie, 
media, 300 zł/m kw., tel. 503 002 904

Mieszkanie 58 m kw., 2 pokoje z kuchnią, Piaseczno, 
ul. Warszawska 37, 420 tys. zł, tel. 518 750 030

Sprzedam las o pow. 1,60 ha w okolicy Prażmowa, 
tel. 531 633 169

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

1-osob. 480. Para 300/os + liczn., tel. 502 222 555

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

Podnajmę w pełni wyposażone stanowisko fryzjerskie 
w salonie w centrum Piaseczna, tel. 692 488 278

Wydzierżawię działkę rolną o pow 3 ha gm Góra Kalwaria 
CONIEW Dz  nr 384 tel.536 500 055

Pokój, Chylice, tel. 516 228 558

Hala 300 m kw., media, biuro, Piaseczno, ul. Syrenki 10, 
tel. 509 562 566

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ

Kupię działkę ok 1000m do 15km od Piaseczna, tel lub 
SMS 512 807 683

Kupię las, okolice Prażmowa, tel. 602 770 361

USŁUGI

AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIAJĄCE, ZA-
KŁADANIE TRAWNIKÓW, www.ogrodybrukarstwo.pl, 
tel. 698 698 839

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. Tel. 504 008 309

FOTOWOLTAIKA, POMPY CIEPŁA TEL. 570 590 007

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

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

DOMY DREWNIANE DO 35 M KW., NARZĘDZIÓWKI, STA-
WIAMY, TEL. 728 890 101

ROZBIÓRKI DOMÓW , TEL. 728 890 101

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

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

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

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

Dachy Naprawa Krycie, tel. 511 928 895

POMOC DLA SENIORA: zakupy, pomoc w domu, do-
trzymywanie towarzystwa, Piaseczno, tel. 571 373 118

Brukarstwo, tel. 501 683 631

Usługi glazurnicze,  tel. 664 136 268

Tynki gipsowe,wylewki, tel. 502 788 561

Kierownik Budowy, Inspektor, tel. 502 120 724

Dekarskie, dachy, papa, malowanie dachów, stodoły, 
tel. 793 518 133

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

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

Hydraulik tel. 886 576 148

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

Elektryk, tel. 666 890 886

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

OKNA WSZYSTKIE WYMIARY TAKŻE KOLOR, 2,3-SZY-
BOWE. PRODUCENT, SZYBKIE TERMINY ZAMÓWIENIA, 
TEL. 728 890 101

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

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

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

Ocieplanie budynków, tel. 507 768 230

Dachy papą termozgrzewalną, obróbki, tel. 502 473 605

Dachy, pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Cyklinowanie, tel. 510 128 912

Remonty, malowanie, tel. 510 128 912

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Dekarskie, dach, naprawa, obróbki, rynny, papa termo-
zgrzewalna, tel. 798 518 276

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

Ogrody-Koszenie-Trawników-Zarośli tel. 603 315 531

Dachy krycie-naprawa, tel. 792 354 779

Dach – awaria – dzwoń, tel. 881 487 063

Skuteczna pomoc w oddłużaniu kredytów pozabanko-
wych i bankowych, tel. 690 016 555

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Malarskie tanio, tel. 501 97 65 33, 22 727 77 47

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

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

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

Układanie kostki brukowej,  tel. 604 174 152

Ogrodnictwo tel. 536 043 434

Malarskie, tel. 696 120 208

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

Ocieplanie budynków, elewacje tel. 609 828 998

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

 RÓŻNE 

Pożyczki, tel. 513 654 277

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 

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

Pomoc w lekcjach dla klas 1-5, (matematyka, przyroda, 
biologia i angielski), od 20 zł za godzinę,na miejscu, z do-
jazdem lub online, tel. 571 373 118  

GRUPA DYSKUSYJNA- rozmowy o naturze człowieka, roz-
woju osobowości, twórczym życiu, sztuce, tel. 571 37 31 18

Chemia, matematyka tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

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, 43 lata, pozna katoliczkę do stałego związku w 
wieku ok. 28-35 lat, tel. 571 37 31 18
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WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

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

Salon fryzjerski w Piasecznie poszukuje fryzjera 
damsko-męskiego, tel. 692 488 278

Zatrudnię pracowników do produkcji kebabów 
(składacz, streczowacz), tel. 606 259 458

R E K L A M A

Blacharza samochodowego z doświadczeniem, 
kwatera tel. 501 311 130

Firma sprzątająca zatrudni Panią i Pana do sprzątania kla-
tek schodowych i terenu zewnętrznego, tel. 503 514 774

Kierowca kat.C+E,trasa Jabłonowo-Tarczyn, praca dwa 
razy w tygodniu (na telefon), Michał 502 104 180

Krawcowe, szwaczki, Ursynów, tel. 603 675 411

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

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

Kupię każde auto, gotówka, od ręki, tel. 510 210 692

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581

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

Budowa ogrodzeń , tel. 667 446 914

Elektryk tel. 509 56 65 79

GRUPA WSPARCIA- wsparcie w grupi lub indywidual-
nie,  tel. 571 37 31 18

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944
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AKTUALNOŚCI

R E K L A M A

W trosce o czystsze Glinki
PIASECZNO Światowy Dzień Ziemi, obchodzony 22 kwietnia, zmobilizował w ostatni week-

end ponad 70-osobową grupę mieszkańców do akcji społecznego sprzątania terenu 

Glinek w Gołkowie
 O „Czyste Glinki” postanowiła 
zadbać grupa wolontariuszek „Eko-
Babki”, działająca przy Uniwersyte-
cie Trzeciego Wieku Centrum Kul-
tury w Piasecznie. Nie była to pierw-
sza inicjatywa pań na rzecz środowi-
ska naturalnego. Wcześniej, z podzi-
wu godnym zaangażowaniem, szy-
ły one maseczki i ekologiczne torby, 
które rozdawały mieszkańcom na 
piaseczyńskim rynku.
 Sobotnia akcja polegała na 
uprzątnięciu zalegających śmie-
ci z terenów położonych w okoli-
cach dawnej cegielni w Gołkowie. 
„Glinki” to zielone tereny rekreacyj-
ne - miejsce bytowania saren, ba-
żantów czy rozmaitych ptaków, któ-
re jest również chętnie odwiedzane 
przez wędkarzy. Niestety, regular-
nie są tam też pozostawiane różne-
go rodzaju śmieci, a niektórzy wyko-
rzystują je nawet jako...  miejsce nie-
legalnej wywózki odpadów.
 - Tu są dwa naprawdę przepięk-
ne jeziora, a były tak zaśmiecone, że 
coś okropnego – mówi Małgorzata 
Wróblicka, inicjatorka akcji z „Eko-
Babek”. - Mieszkam niedaleko i czę-
sto chodzę tutaj na spacery z psem. 
Ogrom śmieci przerażał mnie i po-
stanowiłyśmy wspólnie to zmienić.
 W akcję włączyły się również 
gmina Piaseczno na czele z bur-
mistrzem Danielem Putkiewiczem 
i wiceburmistrz Hanną Kułakow-
ską-Michalak, którzy – razem z in-
nymi – zbierali w sobotę odpady, 
lokalna inicjatywa Alarm dla Kli-
matu, OSP Bobrowiec i OSP Pia-
seczno, Fundacja Żyj Aktywnie 
po 50-tce, Centrum Kultury, SP 
nr 3 w Piasecznie oraz 50. Druży-
na Harcerska im. Bronislawa Pier-
raszewicza „Lota”. Wydział Utrzy-
mania Terenów Publicznych Urzę-
du Miasta i Gminy Piaseczno za-
pewnił wolontariuszom worki na 

śmieci oraz ich wywózkę. Zgodnie 
z szacunkami organizatorów udało 
się uprzątnąć około 75 proc. terenu, 
na co złożyły się dwa pełne konte-
nery, gdzie trafiły, między innymi, 
butelki, materiały budowlane, a na-
wet... koła od traktorów i samocho-
dów. Praca nie była łatwa, bo spo-
ro śmieci ukryto w krzakach, wo-
bec czego uczestnicy musieli wejść 
w nie głębiej i przy okazji nieźle się 
zmoczyć i ubłocić. Wszyscy obecni 
podkreślali jednak zgodnie, że było 
warto.
 - Dziękujemy gminie za wspar-
cie, a ludziom za obecność – podsu-
mowuje Małgorzata Wróblicka. - Je-
stem szczęśliwa, że tyle osób, mimo 
niepewnej pogody, odpowiedziało 
na nasz apel. Jako „EkoBabki”, oso-
by na emeryturze, chętnie pracujemy 
na rzecz społeczności lokalnej.
 Teren „Glinek”, aby uniknąć w 
przyszłości podobnej skali zaśmie-

cenia, ma być wkrótce monitorowa-
ny. Obecnie największe składowisko 
odpadów pobudowlanych znajduje 
się przy wjeździe od ulicy Ceramicz-
nej. Gmina liczy, że umieszczając ka-
mery w tym miejscu, uda się ograni-
czyć nielegalne wyrzucanie śmieci.
 A już w najbliższą sobotę w Pia-
secznie odbędzie się kolejna ak-
cja ekologiczna. Tym razem Zale-
siacze zapraszają ulicę Chyliczkow-
ską, gdzie od godziny 12 do 16 bę-
dzie można posadzić własne drzew-
ko. W przypadku grup powyżej czte-
rech osób organizatorzy proszą ko-
niecznie o umówienie z nimi godziny 
sadzenia telefonicznie (789 102 151) 
lub mailowo (zalesiacze@gmail.
com). Na miejscu teren zostanie po-
dzielony na osobne sektory - tak aby, 
zgodnie z wymogami sanitarnymi, 
nie przekroczyć ldopuszczalnej iczby 
zgromadzonych osób. 

Koszykarze chcą lepszych
warunków do gry
PIASECZNO Boisko do koszykówki przy Parku Miejskim w 

Piasecznie, które jest oświetlone przez całą dobę, cieszy 

się sporą popularnością. Niestety, coraz więcej osób na-

rzeka również na jego nienajlepszy stan

 Z naszą redakcją skontaktowa-
li się koszykarze, którzy grają re-
kreacyjnie na boisku do koszyków-
ki przy Parku Miejskim w Piasecznie. 
Skarżą się na fatalną jakość zainsta-
lowanych tam koszy, które mają po-
wykrzywiane, pozrywane i zdezelo-
wane obręcze. Podkreślają ponad-
to, że ich siatka powinna być z łańcu-
cha, same kosze są za nisko, a gumo-
lit jest na pewno dawno po gwaran-
cji. Zły stan boiska i koszy potwierdził 
również jeden z zawodników trzecio-
ligowego MUKS Piaseczno.
 - To boisko faktycznie powinno 
być lepsze – ocenia Kamil Banowicz. - 
Ten sprzęt nadaje się bardziej do do-
mowego ogródka niż do masowego 
użytku. Lepiej prezentują się już np. 
kosze w Zalesiu Górnym, które stoją 
tam już chyba ze 20 lat. Mam nadzie-
ję, że to się wkrótce zmieni.
 O kiepskim stanie boiska w parku 
wie już starostwo powiatowe.
- W najbliższych dniach oszacujemy 
zakres niezbędnych napraw i zlecimy 
ich wykonanie – zapewnia Magda-
lena Markuszewska, kierownik Biura 
Promocji Powiatu Piaseczyńskiego.

Grzegorz Tylec

Niedługo remont drogi w Czersku

GÓRA KALWARIA

 W czwartek przedstawiciele Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódz-
kich podpisali umowę z fi rmą Strabag, która wyremontuje 1,6-kilometro-
wy odcinek drogi wojewódzkiej nr 739 w Czersku. Będzie to kontynuacja 
prac, realizowanych w latach ubiegłych (z wyłączeniem obiektu mostowe-
go). Strabag wzmocni konstrukcję jezdni i poboczy, poprawi odwodnienie, 
wymieni bariery drogowe i wykona oznakowanie poziome. Prace mają po-
trwać do drugiej połowy września i kosztować nieco ponad 2,1 mln zł. 

TW
Grzegorz Tylec
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