LESZNOWOLA  PRAŻMÓW  TARCZYN  URSYNÓW 

00
6
ład
k
Na

0

z.
g
0e

R O K X X I N R 2 0 ( 8 5 8 ) 1 1 - 1 7 C Z E R W C A 2 0 2 1 I S S N 1 6 4 3 - 2 8 4 3 G AZETA B E Z P Ł A T N A

 PIASECZNO  KONSTANCIN-JEZIORNA  GÓRA KALWARIA 

W NUMERZE

Tragedia na motocyklu
PIASECZNO Do śmiertelnego wypadku doszło w
sobotę rano w Antoninowie. W zdarzeniu uczestniczył motocykl suzuki, a
prowadzący go mężczyzna znajdował się pod
wpływem alkoholu
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przy Lipowej
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Niepełnosprawna
prosi gminę
o ładniejsze mieszkanie
GÓRA KALWARIA Pani Danuta zajmuje wraz z 30-letnim,
niepełnosprawnym synem lokal komunalny przy ul.
Strażackiej 1 w Górze Kalwarii. - Tu jest ciasno i panują złe warunki – ocenia. - Chcielibyśmy przenieść się
na ul. księdza Sajny 7. Są tam gminne budynki, które
przeszły gruntowny remont
str. 7

Czy ulica
Śniadeckich
zostanie zamknięta?
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KRONIKA POLICYJNA
POWIAT

Bez sensu dzwonią na policję
W ciągu ostatnich tygodni policjanci przyjęli kilka bezsensownych zgłoszeń, które odciągnęły ich od standardowych działań operacyjnych. Najpierw starszy mężczyzna, będąc w stanie upojenia
alkoholowego, zgłosił porwanie dziecka bo, jak tłumaczył, chciał
sprawdzić czujność funkcjonariuszy. W efekcie otrzymał upomnienie i mandat karny. Potem głowę mundurowym zawróciło małżeństwo z Piaseczna, prosząc o pomoc w rozwiązaniu ich problemów
osobistych (w tle była zdrada jednego z małżonków). Do ostatniego
zdarzenia doszło w Górze Kalwarii, gdzie na wysokie drzewo wszedł
29-latek. Policja przyglądała się, jak strażacy zdejmują go na ziemię.
Mężczyzna po opuszczeniu drzewa zbiegł, ale i tak będzie musiał
pokryć koszty akcji ratunkowej.

Tragedia na motocyklu
PIASECZNO Do śmiertelnego wypadku doszło w sobotę
rano w Antoninowie. W zdarzeniu uczestniczył motocykl
suzuki, a prowadzący go mężczyzna znajdował się pod
wpływem alkoholu

PIASECZNO

Zatrzymano sprawców brutalnego
rozboju w centrum miasta
W środę 2 czerwca około godz. 6 rano w rejonie ulicy Szkolnej 10 doszło do rozboju, którego ofiarą padł wsiadający do samochodu mężczyzna. Został on brutalnie pobity, okradziony z gotówki (około 2000 zł) i telefonu komórkowego. Dwóm zamaskowanym sprawcom udało się zbiec.
Mężczyźni w wieku 28 i 45 lat zostali zatrzymani w ten wtorek na terenie
Piaseczna. Obydwaj są znani policji, bo byli wielokrotnie notowani. Wystąpiono już z wnioskiem o ich tymczasowy areszt. Za rozbój grozi nawet do
12 lat pozbawienia wolności.

Pijany Gruzin próbował wręczyć
policjantom łapówkę
Policjanci z wydziału ruchu drogowego namierzyli niepewnie jadącego chevroleta i postanowili zatrzymać go do kontroli. Siedzący za kierownicą mężczyzna nie chciał jednak zjechać na pobocze. Po krótkim
pościgu mundurowym udało się udaremnić mu dalszą jazdę. Okazało się, że 37-letni Gruzin jest pijany – mężczyzna miał w organizmie 2
promile alkoholu. Nie zamierzał jednak dawać za wygraną i w zamian
za odstąpienie od wykonywania czynności służbowych zaproponował
policjantom gratyfikację finansową. Natychmiast został zatrzymany i
trafił do aresztu. Usłyszał łącznie cztery zarzuty, za które może spędzić
w więzieniu nawet 10 lat (na razie został tymczasowo aresztowany na 3
miesiące).

Po godzinie 7 rano ulicą Graniczną w Antoninowie mknął motocykl, którym jechało dwóch mężczyzn w wieku 34 i 54 lat. Nagle prowadzący motocykl 34-latek nie zapanował nad kierownicą, na skutek
czego pojazd wpadł w poślizg i wbił
się w ogrodzenie przydrożnej posesji. Na miejsce natychmiast przybyły dwie karetki pogotowia, dwa zastępy straży pożarnej oraz policja.
Uczestnicy zdarzenia z ciężkimi ob-

rażeniami zostali przewiezieni do
szpitala. 54-latek zmarł tego samego dnia. Życiu 34-latka, mimo że doznał licznych złamań, nie grozi niebezpieczeństwo. Nie uniknie on jednak problemów, bo nie dość że spowodował wypadek to prowadził po
pijanemu (badanie wykazało, że
miał w organizmie około 2 promili
alkoholu).
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Wycinka przy Lipowej
KONSTANCIN-JEZIORNA – Przy ulicy Lipowej deweloper budujący osiedle domów wyciął stare, 50-letnie drzewa – poinformował nas pan Andrzej, jeden z czytelników. - Z tego co wiem, zgodę na wycinkę, i to w
okresie lęgowym ptaków, wyraziła gmina. Zupełnie tego nie rozumiem

Zamiast grzywny, 5 dni w „pace”
Funkcjonariusze z Ursynowa zatrzymali na terenie Piaseczna 31-latka, który nie zamierzał uiścić 250 zł grzywny za wykroczenie, którego
dopuścił się w przeszłości. W związku z tym sąd zdecydował, że grzywna zostanie zamieniona na 5 dni aresztu. Mężczyzna trafił na komisariat
w Warszawie, gdzie jednak szybko wpłacił zasądzoną kwotę, w związku
z czym został zwolniony do domu.

KONSTANCIN-JEZIORNA

KONSTANCIN-JEZIORNA

Tanga świata
w Hugonówce
W niedzielę 13 czerwca o godz.
17 w altanie przy Hugonówce (ul.
Mostowa 15) odbędzie się koncert
plenerowy „Piazzolla 100/Tanga
świata”, upamiętniający 100. rocznicę urodzin króla tanga, twórcy
tzw. Tango Nuevo - Astora Piazzolli. Potężny ładunek emocjonalny, wyjątkowy dźwięk bandoneonu oraz rytm i wyrafinowanie tej
muzyki wpływają na jej niespotykaną popularność na całym świecie. Gang Tango to zespół założony w 2015 roku przez kontrabasistę Sebastiana Wypycha, nawiązujący stylem gry do dawniej istniejących w Argentynie „Orquesta Tipica” oraz czerpiący inspiracje bezpośrednio z oryginalnego zespołu
Astora Piazzolli – Quinteto Tango
Nuevo. Warto zauważyć, że nawiązuje on także do zespołów przedwojennej Warszawy. W programie
koncertu znajdą się utwory Astora Piazzolli, a także tanga polskie i
światowe, takich mistrzów jak Władysław Szpilman, Jerzy Petersburski, Carlos Gardel czy Gerardo Matos Rodriguez. Koncert uświetni efektowny pokaz tanga. Wstęp
wolny, ale obowiązuje reżim sanitarny.

GÓRA KALWARIA

Targi rowerowe
W najbliższy weekend, 12 i 13
czerwca odbędzie się impreza
plenerowa dedykowana miłośnikom dwóch kółek pod nazwą „Bike
Expo – Rowerowa Góra Kalwaria”.
Dystrybutorzy rowerów, kasków,
butów, oświetlenia oraz odzieży i innych akcesoriów dla rowerzystów zaprezentują najnowszy
sprzęt, który oczywiście będzie
można oglądać i kupować na miejscu. Będzie też można uzyskać cenną wiedzę i zasięgnąć porady specjalistów, a nawet uzyskać darmową ocenę stanu technicznego własnego roweru. Wydarzenie odbędzie się w godzinach od 10 do 18 w
sobotę oraz od 10 do 17 w niedzielę przed słynną Górą Kawiarnią, u
zbiegu ulic Sajny i Strażackiej.

TW

Odpowie za dilerkę

PIASECZNO

Kilka dni temu funkcjonariusze zatrzymali dwóch nastolatków z narkotykami. To właśnie oni doprowadzili mundurowych do 23-letniego mieszkańca Warszawy, handlującego środkami odurzającymi. W jego samochodzie i mieszkaniu znaleziono w sumie 115 gramów ekstazy i marihuany.
Mężczyźnie grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Ruszyły
szczepienia dzieci
Przy Lipowej ma powstać 11 budynków mieszkalnych

LESZNOWOLA

Hulajnogą zatarasował ruchliwą drogę
Do nietypowego zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem na alei Krakowskiej. Jeden pas ruchu zatarasował jadący hulajnogą, pijany mężczyzna. 32-latek nie wiedział, że jego pojazd jest traktowany podobnie jak rower, w związku z czym został ukarany mandatem w wysokości 500 zł.

URSYNÓW

Ukradli katalizator
Policjanci zatrzymali dwóch Ukraińców w wieku 23 i 24 lat, podejrzanych o usiłowanie kradzieży katalizatora z vw zaparkowanego przy ul.
Związku Walki Młodych. Dodatkowo przy mężczyznach znaleziono niewielkie ilości heroiny. Teraz grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.
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Nasz Czytelnik jest mieszkańcem ulicy Lipowej. - Dawniej był tam
taki zalesiony, bardzo przyjemny teren, ze starymi drzewami, ptakami,
wiewiórkami – opowiada. - Niestety,
w tym roku większość drzew poszło
pod topór. Z bólem serca obserwowałem, jak znikają kolejne wspaniałe
okazy. Przestały śpiewać ptaki, wiewiórki też oczywiście gdzieś się wyniosły. Można powiedzieć, że przyroda w tym miejscu została kompletnie zdegradowana. Inwestor zostawił dosłownie kilka drzew.
Pan Andrzej zapytał gminę, czy
ta wyraziła zgodę na wycinkę i dowiedział się, że wszystko odbyło się
zgodnie z obowiązującymi przepisami. - To, co usłyszałem totalnie mnie
załamało. Okazuje się, że urzędnicy
nie przejmują się taką „drobnostką”
jak brutalna ingerencja w przyrodę i
to w okresie lęgowym ptaków – dodaje. - Na własne oczy widziałem
kilka dni temu, jak zdezorientowane

kosy próbują trafić do gniazd, których już nie ma...
Zapytaliśmy gminę, czy wie co
dzieje się przy Lipowej.
- Kiedy inwestor planujący w tym
miejscu budowę domów uzyskał pozwolenie na budowę, zwrócił się do
nas o zgodę na wycinkę i ją otrzymał – potwierdza jedna z urzędniczek pracujących w wydziale ochrony środowiska i rolnictwa. - Zostały usunięte tylko te drzewa, które kolidowały z inwestycją i infrastrukturą. Za część z nich inwestor wniósł
opłatę, w zamian za inne zobowiązał się do nasadzeń zastępczych.
Jeśli chodzi natomiast o wycinanie drzew w okresie lęgowym ptaków gmina wyjaśnia, że przed wydaniem zgody została wykonana ekspertyza ornitologiczna, która wykazała że żadne gatunki nie gniazdują
na wskazanym obszarze.

Tomasz Wojciuk

Od 8 czerwca w przychodni
przy Fabrycznej zaczęły się szczepienia przeciw COVID-19 adresowane do dzieci w wieku od 12 do
15 lat. Pierwszego dnia zostało zaszczepionych kilkanaścioro nastolatków. Dzieci można zapisywać
na szczepienia na kilka sposobów:
dzwoniąc na infolinię Narodowego Programu Szczepień (989), wysyłając SMS „SzczepimySie” pod
numery 664 908 556 lub 880 333
333, przez portal pacjent.gov.pl lub
dzwoniąc do konkretnego punktu szczepień (nie ma rejonizacji).
Dzieci będą szczepione preparatem Pfizera, który jako jedyny został zatwierdzony pod koniec maja
przez Europejską Agencję Leków
(EMA). Szczepionka ma być podawana w formie dwóch zastrzyków,
w odstępie co najmniej trzech tygodni. Kolejne dni zarezerwowane
w przychodni przy Fabrycznej tylko na szczepienia dzieci to 15, 16 i
17 czerwca.
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Czy ulica Śniadeckich
zostanie zamknięta?

3

Zabytkowy ratusz
zamieni się w perełkę

GÓRA KALWARIA Samorząd województwa dofinansował kwotą 50 tys.
zł wymianę stolarki okiennej w zabytkowym ratuszu. Kolejne 70 tys.
KONSTANCIN-JEZIORNA Skrzyżowanie drogi 721 z ulicą Śniadeckich to jedno z niebezpiecz- zł gmina ma dostać od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora
niejszych miejsc na trasie między Piasecznem, a Konstancinem-Jeziorną. Tydzień temu Zabytków na wymianę dachu. Obydwa zadania mają zostać wykonawygasło porozumienie zawarte między uzdrowiskową gminą, a Lidlem w sprawie wyko- ne jeszcze w tym roku
nania drogi na wysokości marketu. - Lidl wystąpił o jego przedłużenie o sześć miesięcy.
Zgodzimy się, ale pod pewnymi warunkami – zapowiada burmistrz Kazimierz Jańczuk
O ulicy Śniadeckich od drogi 721
do rzeki Jeziorki pisaliśmy już wielokrotnie. Na mocy porozumienia zawartego między gminą KonstancinJeziorna, a Lidlem, niemiecki koncert miał wybudować odcinek Śniadeckich na wysokości marketu. Do
tej pory nie zrealizował jednak obiecanej inwestycji, a jedynie utwardził
drogę kruszywem. Porozumienie zawarte z gminą wygasło dokładnie w
środę 2 czerwca, więc Lidl wystąpił
o jego przedłużenie o sześć miesię-

Burmistrz chce aneksować
umowę z Lidlem, ale pod
pewnymi warunkami
cy. - Mogę przystać na prośbę Lidla,
ale pod warunkiem że będzie utrzymywał Śniadeckich w dobrym stanie
i pokryje ewentualne roszczenia kierowców, którzy uszkodzą na tej drodze samochód – mówi Kazimierz
Jańczuk. - Niestety, w aneksie do
umowy nie znalazły się te dwa zapisy. Dlatego wraz z prawnikami je
dodaliśmy. Czekamy na reakcję Lidla. Jeśli koncern nie przystanie na
nasze warunki, nie wykluczam za-

Lidl do tej pory nie wybudował drogi, co określało zawarte z gminą porozumienie. Teraz poprosił o kolejne pół roku na zrealizowanie tego zadania
mknięcia ulicy Śniadeckich – zapowiada burmistrz.
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich od długiego czasu przymierza się do przebudowy drogi między Piasecznem, a Konstancinem-Jeziorną. W tej chwili wjazd
do Lidla tymczasowo odbywa się
od strony drogi 721, ale po przebudowie ma on zostać zlikwidowany.
Wówczas MZDW będzie musiało
zgodzić się na połączenie Śniadeckich ze zmodernizowaną drogą wo-

jewódzką i też stawia Lidlowi pewne warunki. Jednym z nich jest wybudowanie w Śniadeckich kolektora odwadniającego, odprowadzającego wodę z drogi 721 (o takich parametrach, jakie zostały uwzględnione w
projekcie przebudowy drogi 721). Drugim warunkiem jest budowa na ruchliwym i niebezpiecznym skrzyżowaniu
drogi wojewódzkiej i Śniadeckich tymczasowej sygnalizacji świetlnej.

Tomasz Wojciuk
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Ratusz jest jednym z najcenniejszych zabytków
na terenie miasta
W zabytkowym ratuszu już niedługo pojawią się nowe, drewniane, dwukomorowe okna oraz nowy dach. Ale to dopiero początek prac związanych z
kompletną rewitalizacją tego miejsca. Dziś w ratuszu znajduje się biuro rady
miejskiej i odbywają spotkania komisji. W przyszłości budynek ma zostać przystosowany także do obrad sesji rady miejskiej. Aby mogły się one tu odbywać, trzeba powiększyć salę konferencyjną kosztem dawnego gabinetu burmistrza, który od 2019 roku urzęduje w budynku głównym przy ul. 3 Maja 10.
- Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu – informuje Piotr Chmielewski, naczelnik wydziału promocji. - Chcemy pozyskać kolejne środki zewnętrzne na poprawę elewacji i
uzupełnienie gzymsów, malowanie ścian, wymianę posadzek w całym budynku, przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej, dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej aranżacji Sali Ślubów, która będzie jednocześnie nową salą posiedzeń Rady Miejskiej. Po remoncie elewacja ratusza zostanie też odpowiednio doświetlona.
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Rzecznik Praw Pacjenta zainteresował
się zdarzeniem w publicznej przychodni
PIASECZNO Kilkanaście dni temu opisywaliśmy historię pacjentki, która twierdzi że została skandalicznie potraktowana przez ginekologa przyjmującego w przychodni przy ul.
Fabrycznej. Lekarz odciął się od wszystkich zarzutów. Tymczasem sprawą zainteresował się Rzecznik Praw Pacjenta
Przypomnijmy. 20 maja nasza Czytelniczka Paulina Matczak miała konsultację ginekologiczną przy ul. Fabrycznej. Kobieta twierdzi, że lekarz od początku
był nieprzyjemny, a samo badanie
sprawiło jej duży ból.
- Nie była to moja pierwsza wizyta u ginekologa, ale po żadnym
badaniu nie czułam się tak źle
– opowiadała nasza czytelniczka. - Po wizycie przez dwie godziny nie byłam w stanie się uspokoić. Mam nadzieję, że ten pan zostanie ukarany, a sprawa nie rozejdzie się po kościach.
Kilka dni później do sprawy
odniósł się ginekolog (prosi o nie-

podawanie imienia i nazwiska) zakontraktowany w przychodni przy
Fabrycznej, na którego poskarżyła się pacjentka. Lekarz odciął się
od zarzutów i opowiedział swoją wersję przebiegu wizyty, do której doszło kilkanaście dni temu.
- Ta pani przyszła po pigułki antykoncepcyjne, których jej nie przepisałem z powodu przeciwwskazań
– wyjaśnia. - Podczas krótkiego badania pacjentka nie sygnalizowała
żadnych dolegliwości czy dyskomfortu.
Przychodnia przy Fabrycznej
cały czas prowadzi w sprawie postępowanie wyjaśniające. Jak się
jednak okazuje, nie tylko ona, bo-

Szykuje się
rozbudowa przychodni

wiem pani Paulina wysłała skargę z
opisem zdarzenia także do Rzecznika Praw Pacjenta. Z naszych informacji wynika, że wszczął on postępowanie wyjaśniające w sprawie naruszenia praw pacjentki do
świadczeń zdrowotnych, tajemnicy informacji oraz jej intymności i godności przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów
Lecznictwa Otwartego w Piasecznie. Rzecznik ma wątpliwości, czy
świadczenia zdrowotne udzielone
pacjentce nacechowane były należytą starannością.
- Z dużym niepokojem odnotowaliśmy fakt podania przez lekarza
do wiadomości publicznej, w jakim

Okazuje się, że przebieg wizyty u ginekologa analizuje
nie tylko przychodnia, ale także Rzecznik Praw Pacjenta
celu pacjentka przybyła do przychodni – mówi Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta. - Na
obecnym etapie postępowania pouczyłem podmiot leczniczy o prawie do tajemnicy informacji, zgod-

nie z którym pacjent ma prawo do
zachowania w tajemnicy przez lekarza udzielającego mu świadczeń
zdrowotnych.

Tomasz Wojciuk

Premiera książki „Sztetl Jeziorna”

KONSTANCIN-JEZIORNA Z okazji 80. rocznicy likwidacji getta w Jeziornie Konstanciński Dom Kultury wydał książkę „Sztetl Jeziorna. Dzieje żydowskiej społeczności Jeziorny, Skolimowa i Konstancina od XVII wieku do 1941
PRAŻMÓW Trwa kompletowanie dokumentacji niezbędnej do rozbu- roku”. Wyjątkowa publikacja będzie miała swoją premierę 13 czerwca o godz. 12 w KDK przy ul. Mostowej 15
dowy Gminnego Ośrodka Zdrowia przy ul. Ryxa w Prażmowie. Na inPodczas premierowego spotkania autorzy publiwestycję, która rozpocznie się w przyszłym roku i przyczyni do popra- kacji (Paweł Komosa, Witold Rawski i Adam Zyszczyk) opowiedzą o swojej niezwykłej pracy nad
wy jakości życia mieszkańców, zarezerwowano wstępnie 2,5 mln zł
książką. Zbieranie materiałów i drobiazgowe odtwarzanie historii wymagało niekiedy niemal detektywistycznego zacięcia. Nie zabraknie również pasjonujących anegdot historycznych, których ostatecznie zabrakło w optracowaniu. Premierze „Sztetl
Jeziorna” będzie towarzyszył pokaz filmu dokumentalnego „Sam Freiman – wspomnienia o zaginionym świecie”. Oczywiście będzie można nabyć także książkę, którą autorzy będą podpisywali.
Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona, obowiązuje reżim sanitarny. Bezpłatne wejściówki można odbierać w recepcji KDK w przeddzień wydarzenia od
godz. 12 oraz w dniu wydarzenia do godz. 11.40.

TW
Rozbudowa rozpocznie się prawdopodobnie
w przyszłym roku i potrwa około 2 lat

R

- To będzie ośrodek zdrowia jakich mało – zapowiada wójt Jan Dąbek. - Do
istniejącej części przychodni zostanie dobudowane nowe skrzydło, którego
parter zostanie przeznaczony pod rehabilitację. Na piętrze powstaną gabinety specjalistyczne, w których będą przyjmować lekarze różnych specjalności – dodaje.
Gmina kończy opracowywać proPowierzchnia przychodni
gram funkcjonalno-użytkowy, który
powiększy się o ponad
ma być gotowy jeszcze w tym miesiącu. Do grudnia powinna zostać skom1000 m kw.
pletowana cała dokumentacja, włącznie z pozwoleniem na budowę. W przyszłym roku rozpoczną się prace budowlane, które potrwają do 2023 lub 2024 roku.
- Być może uda się nam pozyskać na tę inwestycję jakieś dofinansowanie
– mówi wójt Dąbek. - Część pieniędzy, jakieś 500-700 tys. zł przekaże nam też
sam ZOZ, który działa bardzo sprawnie i dysponuje własnymi środkami. Wierzę, że rozbudowa przychodni da nam zupełnie nowe możliwości i pomoże
urozmaicić ofertę medyczną skierowaną do mieszkańców. Nie ukrywam, że liczymy na wiele nowych kontraktów w ramach NFZ-u – dodaje Jan Dąbek.

TW
KONSTANCIN-JEZIORNA

Spacery po zabytkowym Konstancinie
Spacer z przewodnikiem po letnisku zatytułowany „Słodki szlak” odbędzie się 12 czerwca o godz. 11 oraz 13 czerwca o godz. 13. Będzie on prowadził przez miejsca związane ze słynnymi cukiernikami, m.in. przez willę Wedlów „Dworek w lesie” i willę „Boża Wola”, w której wypoczywała rodzina Blikle. O historii tych willi opowie przewodniczka Elżbieta Rydel-Piskorska.
Podczas wycieczki „Historyczne centrum Konstancina” (12 czerwca, godz. 13) zwiedzimy, m.in. Park Zdrojowy z tężnią i zabytkowe wille przy ul. Sienkiewicza. Po historycznym centrum oprowadzi Wojciech Guszkowski. Z kolei „Tajemnice Królewskiej
Góry” (13 czerwca, godz. 11) to spacer dawną dzielnicą rządową, w której mieszkał
Bolesław Bierut i wielu ambasadorów. Udział w wycieczkach jest bezpłatny, zapisy:
mail: biuro@hugonowka.pl lub tel. 22 484 20 20. Spacery rozpoczną się spod willi
„Kamilin” przy ul. Piłsudskiego 42, gdzie znajduje się Punkt Informacji Turystycznej.
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Coraz bliżej dużego
parkingu przy stacji kolejowej
LESZNOWOLA/URSYNÓW ZTM od ubiegłego roku przygotowuje się do wybudowania parkingu „Parkuj i jedź” na 138
samochodów przy stacji kolejowej Warszawa-Jeziorki.
Jak wszystko dobrze pójdzie, parking zostanie oddany
do użytku w przyszłym roku

Parking ma kosztować ok. 5,9 mln zł, z czego 3,5 mln zł
stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich
W lipcu ubiegłego roku ZTM zawarł umowę na zaprojektowanie i budowę
jednopoziomowego parkingu przesiadkowego przy stacji Warszawa-Jeziorki (obok ulicy Karczunkowskiej). Wykonawca ma na to 540 dni. Oprócz miejsca na samochody, na parkingu znajdzie się także zadaszona wiata na 40 rowerów oraz stanowisko do ładowania aut i rowerów elektrycznych. Parking
ma być w założeniu doskonałym, przyjaznym miejscem przesiadkowym dla
mieszkańców Ursynowa oraz powiatu piaseczyńskiego.
Na początku kwietnia tego roku podpisano aneks wydłużający do 5 lipca termin wykonania projektów budowlanych wraz z uzyskaniem wszystkich
uzgodnień i pozwolenia na budowę. Pozostałe postanowienia, w tym końcowy termin oddania parkingu do użytku, pozostały bez zmian.
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Dlaczego mieszkańcy
nie segregują odpadów?

Właściciele inwestują
w swoje zabytkowe wille

KONSTANCIN-JEZIORNA Podczas gdy jedni właściciele zabytkowych willi z premedytacją doprowadzają je do ruiny, inni wkładają ciężkie pie- POWIAT Większość gmin prowadzi wyrywkowe kontrole dotyczące prawidłowości seniądze w ich renowację. Dzięki temu niektóre niezwykłe zabytki zy- gregowania przez mieszkańców śmieci. Wiadomo, że najgorzej jest z tym w zabudoskują drugie życie
wie wielorodzinnej, jednak i tak sumarycznie coraz więcej osób przywiązuje wagę do
obowiązujących zaleceń

Mat. prasowe gminy Konstancin-Jeziorna

Dominującym elementem willi Granke jest wieża
z wewnętrznymi schodami
Gruntowny remont przeszła niedawno willa Granke przy skrzyżowaniu ul.
Granicznej i Szpitalnej. Została ona wybudowana około 1914 roku. Obiekt od
wielu lat popadał w ruinę. Na szczęście trafił w ręce właściciela Villi la Fleur, który w 2019 r. rozpoczął jego rewitalizację. Mimo że prace remontowe jeszcze się
nie zakończyły, ich efekt naprawdę robi wrażenie. Dominującym elementem
budynku pozostała odnowiona wieża z wewnętrznymi schodami. Odrestaurowano także piec kaflowy, płytki podłogowe oraz werandy. Zagospodarowany został także teren wokół posesji. Nowa willa Granke będzie częścią muzeum
École de Paris, istniejącego w sąsiadującej z nią Villi la Fleur. Zbiory będą prezentowane w obu budynkach, które połączy aleja i park rzeźb.
Dawny blask odzyskuje także willa Zbyszek u zbiegu ul. Żeromskiego i Sienkiewicza. Budynek z 1911 r. został zaprojektowany przez Władysława Czosnowskiego. Niegdyś pełna życia willa przez wiele lat stała opuszczona. Jej nienajlepszy stan dodatkowo pogorszył pożar, do którego doszło 13 lat temu. Rewitalizacja zabytku rozpoczęła się w ubiegłym roku i ma potrwać jeszcze około 2 lat.
Bardziej lub mniej zaawansowane prace remontowe trwają także w będących w prywatnych rękach: willi Sosnówka przy ul. Mickiewicza 3, willi Anna
przy ul. Żeromskiego 10, która jest jednym z najpiękniejszych przykładów architektonicznych wiedeńskiej secesji oraz willi Zameczek przy ul. Sobieskiego 19.
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Piękne włosy
przed laminacją

po laminacji

- Gdybym miał to porównywać
z ubiegłym rokiem, to można powiedzieć, że śmieci zmieszanych jest
nawet o 30 proc. mniej, biorąc pod
uwagę skalę jednej gminy - mówi
proszący o anonimowość właściciel
firmy, odbierającej i przetwarzającej
odpady.
Nie jest tajemnicą, że niechlujnemu podejściu do kwestii segregacji
sprzyja anonimowość. Osoby, które wyrzucają śmieci do zbiorczego
pojemnika z reguły mniej dokładnie rozdzielają je na frakcje. W zabudowie jednorodzinnej, gdzie często mieszkańcy mają do dyspozycji
półprzezroczyste worki, wygląda to
o niebo lepiej.
- Podejmujemy różne działania,
aby zmusić ludzi do segregacji odpadów, ale bez radykalnych kroków
chyba się nie obejdzie – mówi jeden z urzędników w Górze Kalwarii.

Sytuacja z segregowaniem
śmieci i tak wygląda lepiej
niż kiedyś, ale nadal nie
jest idealnie
- Docelowo chcemy, aby każdy lokal
w zabudowie wielorodzinnej miał
swój kod, co umożliwi przypisanie
śmieci do konkretnej rodziny.
Inne gminy ograniczają się na
razie do wyrywkowych kontroli w

Gorzej śmieci segregują osoby mieszkające
w zabudowie wielorodzinnej
zakresie prawidłowej zbiórki odpadów. Takie sytuacje mają miejsce w
Lesznowoli, ale też w KonstancinieJeziornie.
Na terenie uzdrowiskowej gminy
w ostatnim czasie urzędnicy stwierdzili 125 przypadków łamania zasad
segregacji, która od stycznia tego
roku jest obowiązkowa. Kontrole
przeprowadzają pracownicy urzędu
oraz straż miejska. Do tej pory pod
lupę wzięte zostały posesje w Bielawie, Kierszku, Opaczy, Kawęczynie, Turowicach, Parceli oraz części
Konstancina-Jeziorny. Właściciele

działek nie przestrzegający zasad segregacji otrzymali pouczenia.
– Nie odbieramy źle posortowanych odpadów – podkreśla Agnieszka Sobieraj, kierownik wydziału podatków i gospodarki odpadami komunalnymi. – Jeśli sytuacja się powtórzy, wtedy może zostać wszczęte postępowanie administracyjne.
Skutkuje ono nałożeniem na właściciela nieruchomości wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami. W
gminie Konstancin-Jeziorna wynosi
ona 72 zł od osoby miesięcznie.

Tomasz Wojciuk

Rośnie nam prawdziwy fighter
LESZNOWOLA 15-letni Radek Kopyra uprawia kick boxing od czterech lat. Na przełomie maja i czerwca nastolatek wywalczył Mistrzostwo Polski w kategorii low kick w Mysłowicach. - Nie myślę już jednak o tym i
powoli przygotowuję się do wrześniowych mistrzostw Europy – mówi młody sportowiec

Zabieg laminowania
Laminowanie iNeo-Crystal firmy Estel jest to nowoczesny zabieg regeneracji oraz pielęgnacji włosów, dzięki któremu na powierzchni włosa powstaje
specjalna warstwa pochodzenia naturalnego. Włosy nabierają objętości, 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, łamliwym, matowym. Zabieg
poleca się w celu zachowania koloru
Salon BB, ul. Młynarska 6
włosów farbowanych, wówczas można
go wykonać nawet tuż po farbowaniu.
(wejście od Warszawskiej),
Efekt zabiegu , zależnie od stanu włoPiaseczno,
Tel. 22 401 1234
sów i utrzymuje się od 3 do 4 tygodni.

15-latek trenuje w stowarzyszeniu sportowym Wiśniewski Kickboxing pod okiem doświadczonego trenera Mieczysława Wiśniewskiego.
- Radek jest szybki, utalentowany i ma silną psychikę – mówi. - Do
tego jest wysoki, ma świetne warunki fizyczne. Mocno bije zwłaszcza z
nogi, a w ringu nigdy „nie pęka przy
robocie”.
W drodze po tytuł Mistrza Polski młody zawodnik stoczył cztery
walki, w których nie miał większych
problemów. Rok wcześniej też zdo-

15-latek jest szybki,
silny i ma
mocną psychikę
był tytuł mistrzowski, ale w kategorii kick light. - W sumie zwyciężyłem
w ośmiu ogólnopolskich turniejach,
a dwa lata temu zająłem 5. miejsce
na Mistrzostwach Europy – mówi.
Aby osiągnąć taki poziom sportowy trzeba intensywnie trenować.

15-latek ma aż pięć treningów w tygodniu. Składa się na nie sporo zajęć siłowych z dużymi obciążeniami, kondycyjnych, ale też dużo sparingów, pozwalających wyrobić podczas walki właściwe nawyki.
- W wolnym czasie też biegam, bo
w tym sporcie trzeba mieć napraw-

dę super wydolność – wyjaśnia Radek Kopyra. Zawodnik przyznaje, że
kick boxing jest jego największą pasją
i daje mu mnóstwo radości. Zapytany
o plany na przyszłość nieśmiało przyznaje, że w wieku 18 lat chciałby stanąć do walki o Mistrzostwo Świata.

PIASECZNO

KONSTANCIN-JEZIORNA

Memoriał wędkarski

Zmiany w składzie rady miejskiej

Tomasz Wojciuk

Na najbliższą niedzielę, 13 czerwca zaplanowano I Memoriał Wędkarski Marka Roszkiewicza i Pawła Nalewczyńskiego, który odbędzie się
na zalewie AMO w Zalesiu Dolnym.

W kwietniu mandat radnego rady miejskiej Konstancina-Jeziorny złożył
Hubert Meronk, wybrany z listy Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska. Zasiadał w radzie od 2018 r. Zastąpi go Dorota Zarzycka, która podczas
ostatnich wyborów samorządowych uzyskała na liście PNKO drugi po Hubercie Meronku wynik w okręgu wyborczym nr 1. Zaprzysiężenie nowej radnej
zaplanowano podczas czerwcowej sesji rady miejskiej.
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Niepełnosprawna prosi gminę o ładniejsze mieszkanie
GÓRA KALWARIA Pani Danuta zajmuje wraz z 30-letnim, niepełnosprawnym synem lokal
komunalny przy ul. Strażackiej 1 w Górze Kalwarii. - Tu jest ciasno i panują złe warunki – ocenia. - Chcielibyśmy przenieść się na ul. księdza Sajny 7. Są tam gminne budynki,
które przeszły gruntowny remont
- Tu nie ma nawet centralnego ogrzewania, a nasz piec na węgiel strasznie kopci... - narzeka nasza czytelniczka. - Mój syn jest po
zatorowości płucnej, nie może wdychać dymu. Poza tym mieszkanie
jest zawilgocone, na ściany wychodzi grzyb. Jak poinformowałam o
tym wszystkim burmistrza, to odpowiedział, że ludzie żyją w gorszych
warunkach. Zaprosiłam go nawet na
herbatę, aby sam obejrzał jak u nas
jest, ale nie dał się namówić... – dodaje rozgoryczona kobieta.
Pani Danuta uważa, że wiele
osób otrzymuje gminne lokale będące w lepszym stanie. - Napisałam
do urzędu dwa wnioski, ale zostały odrzucone, bo urzędnicy uznali,
że ładniejsze lokum mi się nie nale-

ży. Nie mam pojęcia dlaczego. Obydwoje z synem jesteśmy schorowani.
On dodatkowo ma padaczkę. Tu jest
naprawdę ciężko, nie radzimy sobie
– podkreśla nasza czytelniczka.
Poprosiliśmy o komentarz do

Gmina zapowiada, że już
za kilka miesięcy w budynku
przy ulicy Strażackiej
zostanie zainstalowane
ogrzewanie gazowe
sytuacji gminę. Urzędnicy potwierdzają, że komisja mieszkaniowa nie przyznała kobiecie kolejnego lokalu (to byłaby już jej
trzecia przeprowadzka) bo uznała, że na terenie gminy Góra Kal-

waria są rodziny w gorszej sytuacji mieszkaniowej. - Prosząca
o inter wencję mieszkanka zajmuje z synem lokal o powierzchni 29,2 m kw., któr y otrzymała
po gruntownym remoncie. Tej
wielkości mieszkania zajmują u
nas najczęściej rodziny 4-osobowe – w yjaśnia Piotr Chmielewski, rzecznik ratusza.
Administracja Budynków Komunalnych w Górze Kalwarii zapowiada, że we wrześniu doprowadzi
do budynku przy ul. Strażackiej 1 gaz,
więc uciążliwości związane z opalaniem lokalu węglem powinny się
skończyć.

Tomasz Wojciuk

EFFKA podłączona do sieci

Pani Danuta nie chce już mieszkać przy ul. Strażackiej 1, bo uważa że lokal który zajmuje nie spełnia podstawowych standardów.
Prosi więc gminę o mieszkanie przy ul. ks. Sajny 7 (na zdjęciu)

Szereg atrakcji na Dzień Dziecka

PIASECZNO Jako że Dzień Dziecka przypadał w tym roku w
PIASECZNO Tegoroczna, 21 odsłona Festiwalu Małych Form Teatralnych EFFka była zupełnie inna niż wszyst- dzień powszedni, gmina postanowiła nieco wcześniej,
kie poprzednie. Ze względów pandemicznych cały festiwal z konieczności przeniósł się do sieci. Wprawdzie bo już w niedzielę, zaprosić wszystkich najmłodszych do
zabrakło tradycyjnych warsztatów w Domu Kultury w Piasecznie i bezpośredniej interakcji między uczest- wspólnej zabawy
nikami imprezy, ale i tak była to ciekawa, obfitująca w wiele interesujących spektakli edycja

Na EFFKę, która rokrocznie cieszy się dużym zainteresowaniem grup
teatralnych z całej Polski, nadesłano
w sumie 30 spektakli, z czego ostatecznie 23 zostały pokazane podczas
dwudniowych prezentacji dostępnych
w relacjach na żywo na facebooku
Centrum Kultury w Piasecznie.
- Byliśmy pełni obaw, ale też bardzo ciekawi, jak Festiwal Teatralny
wypadnie online – mówi Ewa Kłujszo, instruktorka teatralna i inicjatorka imprezy.
Zgłoszone przedstawienia były
bardzo różnorodne: od monodramów, po widowiska liczące niemal
30 osób. W ramach festiwalu obejrzeć można było zarówno kameralne spektakle zarejestrowane w prywatnych mieszkaniach, po inscenizacje na deskach teatru Studio. Było
bardzo dużo scenariuszy autorskich,
klasyka, spektakl plastyczny, widowisko oparte na ruchu i dźwięku, teatr poezji, a także teatr fizyczny. Kilka spektakli wykorzystywało także multimedia. Jak co roku, jury (w
aktorskim składzie: Hanna Brulińska, Artur Pontek i Grzegorz Emanuel) miało twardy orzech do zgryzienia. W kategorii Klasy 1-4 pierwsze miejsce zajął Szkolny Teatr Lalki
i Aktora w Turzym Polu za spektakl
„Wawiłki”, wśród Klas 5-8 - Teatr
Bałałajka z Zielonej Góry za spek-

takl „Scrooge”, a w kategorii Szkół
średnich i studentów drugie miejsce przypadło w udziale Teatrowi
10 Kurtyna za spektakl „Lista (nie)
obecności” oraz Teatrowi Expoart
za spektakl „Bezsennik” (pierwszego miejsca nie przyznano). Ciekawostką były filmiki-omówienia każdego ze spektakli prezentowanych
w pierwszym dniu festiwalowym,
przygotowane przez Artura Pontka.
- Poziom był zróżnicowany, ale
uważam to za zaletę, bo zawsze
chcieliśmy by teatry oglądały się nawzajem, a czasem, z różnych powodów, nie mogły tego zrobić, bo na
przykład ograniczał je transport, od
którego były uzależnione – podkre-

śla Ewa Kłujszo.
Dzięki temu, że festiwal odbywał
się online, te grupy, które mają jeszcze niewielkie doświadczenie mogły
w ciągu kilku godzin, niejako w jednym miejscu, obejrzeć wiele ciekawych przedstawień.
- Można było podpatrzeć odmienne metody i sposoby realizowania spektakli, bo podejście instruktorów do teatru jest niezwykle indywidualne i różnorodne – podsumowuje inicjatorka imprezy. - Z pewnością każdy reżyser prowadzący swoją grupę teatralną mógł tam znaleźć
źródło inspiracji.

Pomimo przejściowych opadów deszczu większość z zaplanowanych wydarzeń odbyła się bez problemów. Najwięcej działo się, tradycyjnie, na piaseczyńskim rynku i w jego okolicach. Dzieci chętnie zapoznawały się z wozem
strażackim prezentowanym przez strażaków z OSP Złotokłos, jeździły na rowerach i hulajnogach w ramach przygotowanego przez straż miejską Miasteczka Drogowego oraz pozwalały sobie pobrać odcisk palca na stoisku piaseczyńskiej policji. W pobliskim Zakątku Kultury animacje prowadziły z kolei
pluszowe postaci z bajek, z którymi najmłodsi chętnie się fotografowali. Można było również kupić balony, rękodzieło, ręcznie robione pierniki czy miód z
lokalnej pasieki.
Oprócz tego odbyły się: zumba dla dzieci, Akcja Sztaluga w Strefie Kultury
oraz spektakl dla dzieci („Pchła Szachrajka” Teatru 4 Miasto), który jednak – ze
względu na deszcz – można było obejrzeć jedynie online.

Grzegorz Tylec

Tyl.
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Wspomnienia o przyjacielu
W wieku 82 lat odszedł 17 maja 2021 r. Zygmunt
Krzycholik. Urodzony przed wojną w chłopskiej
rodzinie w podwarszawskiej wsi Bielawie pod
Konstancinem, przez całe życie pozostawał związany zawodowo i emocjonalnie z tym środowiskiem.
Jeszcze w czasie nauki w liceum
wstąpił do Związku Młodzieży
Wiejskiej we własnej wsi założył koło
ZMW i został pierwszym przewodniczącym. W latach 1957-1971 pełnił
kolejno funkcje przewodniczącego
koła ZMW w Bielawie, przewodniczącego Zarządu Gminnego w Opaczy, przewodniczącego Zarządu Powiatowego ZMW w Piasecznie.
Działacz i organizator wielu
przedsięwzięć na rzecz młodzieży
wiejskiej w powiecie piaseczyńskim.
Był inicjatorem zakładania wiejskich
klubów kultury.
Działacz Ludowych Zespołów
Sportowych i społeczny przewodniczący Rady Powiatowej LZS w Piasecznie. W tym okresie wychował i
wprowadził w działalność społeczno-polityczną i zawodową wielu
młodych ludzi.
Po przejściu do stolicy na stanowisko kierownika Wydziału Społeczno-Zawodowego Zarządu Wojewódzkiego ZMW w Warszawie. Zajmował się popularyzowaniem samokształcenia do zawodu rolnika.
Pomagał przy organizacji kursów
przygotowawczych na studia. Przez
wiele lat pracował w centralach spółdzielczości wiejskiej oraz w firmach
exportu poduktów rolnych.
Odznaczony K rz y żem K awalersk i m OOP, Honorową
Odznaką ZM W i Odznaką i m.
Ignacego Solarza.
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Koncert piosenek dla
dzieci Simple Sound
W niedzielę 13 czerwca w Parku Północnym przy ul. Ogrodowej 2 w Józefosławiu odbędzie
się koncert adresowany do najmłodszych. W programie znane i lubiane piosenki dziecięce
oraz piosenki bajkowe w nastrojowych aranżacjach. Usłyszeć będzie można najpopularniejsze
utwory z bajek Disneya, m.in Król
Lew, Pocahontas i wiele innych.
Nie zabraknie wspólnych śpiewów i tańców. Początek o godzinie 11.30. Wstęp wolny. Transmisja - FB Centrum Kultury.

Tyl.

Czerwcowe Rytmy
Pozostanie w naszej pamięci
jako wzór prawego Przyjaciela i Kolegi, życzliwego ludziom, oddanego
sprawom wsi, pasjonata sportu.
Spełniony jako Ojciec i Dziadek.
Życiorys w Słowniku Biograficznym Polskiego Ruchu Młodowiejskiego, Wyd MHPRL Warszawa
2018 t. 4 ss. 227-228 oraz w książce
„Ja, Kiljańczyk, sołtys z Mrokowa”

Rodzinie zmarłego
składam wyrazy
głębokiego współczucia
Prezes Stowarzyszenia
Miłośników Mrokowa
Stanisław Kiljańczyk

W środę 16 czerwca w Domu
Kultury w Piasecznie odbędzie
się koncert uczestników zajęć
sekcji perkusyjnej Centrum Kultury. Początek o godzinie 19.
Wstęp wolny. Obowiązują darmowe wejściówki.

Tyl.
KONSTANCIN-JEZIORNA

Barwy zawieszonego
kalendarza
w Hugonówce
Od 13 czerwca do 29 sierpnia
(od wtorku do niedzieli w godz.
11–18) w Hugonówce będzie można podziwiać wystawę malarstwa
Marcina Hugo-Badera „Barwy zawieszonego kalendarza”. Znany
malarz, rzeźbiarz, rysownik, litograf i społecznik zaprezentuje ponad 40 obrazów, w tym cykl prac
namalowany specjalnie na tę wystawę.

TW

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Jolanty Stradeckiej
Radnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna VII kadencji
w latach 2014-2018.

Najszczersze wyrazy współczucia
Rodzinie i Bliskim
składają
Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Agata Wilczek

Gmina
Konstancin-Jeziorna

Burmistrz
Gminy Konstancin-Jeziorna
Kazimierz Jańczuk

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

W związku z ogłoszonym II przetargiem nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej
własność Gminy Konstancin-Jeziorna, położonej w Konstancinie-Jeziornie, przy ul. Pułaskiego 81, oznaczonej
jako działka ewidencyjna nr 64 o powierzchni 0,0940 ha z obrębu 01-21, Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
informuje, że Uchwałą Nr 353/VIII/26/2021 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 maja 2021r., uchwalony
został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta
Konstancin-Jeziorna – etap 4, który to plan swoim obszarem obejmuje również działkę ewidencyjną nr 64
z obrębu 01-21 w mieście Konstancin-Jeziorna.
Przedmiotowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na dzień ogłoszenia nie obowiązuje, a ww.
uchwała Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 maja 2021 r. nie została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, na stronie internetowej: bip.konstancinjeziorna.pl
oraz opublikowano w prasie lokalnej.
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Historyczny wyczyn Gosirek! Udany debiut Kalbarczyka
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA KOBIET, KS GOSIRKI PIASECZNO – POGOŃ SIEDLCE 24:0 W meczach pań duża liczba bramek nie należy do rzadkości. Rzadko jednak, zwłaszcza w rozgrywkach seniorskich, można obejrzeć aż tak dużą przewagę jednej ze stron. W spotkaniu z Pogonią
Siedlce Gosirki pobiły swój bramkowy rekord
Pomimo osłabień kadrowych
podopieczne Magdy Dudek i Kai
Ożgo nie miały litości dla swoich
przeciwniczek. I już do przerwy prowadziły z nimi... 10:0. Przyjezdne
z Pogoni Siedlce, zajmujące ostatnie miejsce w tabeli, miały nie tylko
ogromne problemy z wyjściem z własnej połowy, ale i - często - także z
własnego pola karnego. Dość powiedzieć, że całym spotkaniu najlepszą
zawodniczką Pogoni była ich bramkarka, która uchroniła swój zespół od
jeszcze bardziej dotkliwej porażki.
W drugiej połowie Gosirki były
jednak jeszcze skuteczniejsze i dorzuciły do swojego dorobku kolejne 14 goli. Warto jednak zaznaczyć,
że – zmagająca się z problemami kadrowymi Pogoń – przyjechała do
Piaseczna bez zmienniczek. Na (wyjątkowo długą) listę strzelczyń wpisały się tego popołudnia: Ola Podkalicka, Julia Tulo, Ola Tokaj (trzykrotnie), Marta Łukasiak (czterokrotnie), Zosia Leśniewska (trzy-

krotnie), Marysia Herman (pięciokrotnie), Zuzia Wiśniakowska, Emilia Barto (dwukrotnie), Paulina Karaluch i Paulina Mirkowska. Gratulujemy!
- Miałyśmy dziś dużo sytuacji,
które udało nam się wykorzystać
- mówi Zuzia Wiśniakowska, któ-

ra była w tym spotkaniu kapitanem
Gosirek. - Wynik mógł być wprawdzie o wiele wyższy, ale cieszy nas
dobra gra całego zespołu. Ten sezon
jest trudny, ale z meczu na mecz staramy się grać fajną piłkę i realizować
założenia trenerek.

Tyl.

Pierwsze
ligowe punkty!
PIŁKA NOŻNA, B KLASA Niemal do samego końca sezonu musieli czekać piłkarze Urzecza Gassy na swoje pierwsze
ligowe punkty w historii klubu. W konfrontacji dwóch ostatnich zespołów w
tabeli miejscowi zdołali pokonać ULKS
Grom Prace Małe. Bramki na wagę zwycięstwa zdobyli Patryk Trębski i Patryk
Pierściński z rzutu karnego.

PIŁKA NOŻNA, JEDNOŚĆ ŻABIENIEC – FC LESZNOWOLA 0:1 W spotkaniu
trzeciej grupy warszawskiej A klasy pomiędzy Jednością Żabieniec,
a FC Lesznowola kibice nie obejrzeli niestety wielkiego widowiska.
Ostatecznie mecz wygrali goście, którzy w samej końcówce „skarcili”
miejscowych za wcześniejsze nie wykorzystanie rzutu karnego

Pierwsza połowa nie obfitowała w wiele okazji bramkowych. Zmagająca
się z problemami kadrowymi Lesznowola (musiała awaryjnie powołać i szybko zatwierdzić do gry, znanego z rywalizacji w lidze szóstek, bramkarza Piotra Kalbarczyka) rozpoczęła spotkanie wyraźnie cofnięta w oczekiwaniu na
kontry. Jedność miała wprawdzie więcej z gry, ale... niewiele z tego wynikało. O ile przegrywanie piłki z jednej strony na drugą wychodziło jeszcze piłkarzom Żabieńca w miarę sprawnie, to problemy zaczynały się w momencie
przejścia połowy boiska. Zdecydowanie brakowało w tym meczu zawodnikom kreatywności oraz szybkich i składnych akcji w ofensywie.
Po zmianie stron idealną szansę na objęcie prowadzenia zmarnował Kamil Wolski. Jego strzał z jedenastu metrów obronił Kalbarczyk, który – głównie dzięki temu – zaliczył więcej niż udany debiut w FC Lesznowola. A o tym,
że niewykorzystane sytuacje lubią się mścić, wszyscy obecni na meczu przekonali się w 89. minucie. Po szybkiej kontrze pochodzący z Angoli Marcelo Lucas najpierw położył obrońcę, a potem bramkarza i posłał piłkę do siatki, zapewniając gościom trzy punkty.

Tyl.
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Siatkarze uczczą pamięć
młodego sportowca

Nasze pingpongistki
zdominowały Mistrzostwa!
PIASECZNO Młode zawodniczki UKS Return Piaseczno mają za sobą
kolejny znakomity start w zawodach rangi mistrzowskiej

SIATKÓWKA W najbliższą sobotę w hali Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle odbędzie
się VI Memoriał im. Mateusza Walczaka w piłce siatkowej. W imprezie, która rozpocznie się od godziny 9 i potrwa do 19, weźmie udział 10 drużyn
Turniej ma na celu upamiętnienie Mateusza Walczaka
– mieszkańca gminy Lesznowola, któr y zginął w tragicznym w ypadku na peronie w Nowej Iwicznej w listopadzie 20 08
roku. Jego wielką pasją był zawsze sport, a w szczególności piłka siatkowa. Organizatorzy imprezy zapraszają więc
już jutro wszystk ich k ibiców dobrej siatkówk i do Mysiadła. Dla
głodnych i spragnionych przewidują napoje oraz poczęstunek, ale co najważniejsze - dobrą zabawę! Wstęp wolny. Patronem medialnym w ydarzenia
jest Kurier Południow y.
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Oliwia Wiencek została podwójną złotą medalistką Mistrzostw Mazowsza
Żaczek, które odbyły się w Chotomowie. Nasza zawodniczka wygrała zarówno indywidualnie, jak i w grze podwójnej (w parze z swoją klubową koleżanką Hanią Kosińską). Co ciekawe, Hania indywidualnie zdobyła brązowy medal,
przegrywając w półfinale z... Oliwią.
- Zawody zostały całkowicie zdominowane przez nasze zawodniczki –
mówi Maciej Chojnicki, trener UKS Return Piaseczno. - Warto wspomnieć, że
są one o rok młodsze od swoich rywalek i w przyszłym roku będą miały możliwość powtórzyć tegoroczny sukces.
Przed Oliwią teraz turniej Mistrzostw Polski, który odbędzie się w dniach
29-30 maja w Ostródzie.
W niedawno rozegranych Mistrzostwach Polski Młodziczek blisko medalu
była również drużyna UKS Return Piaseczno, ale ostatecznie zatrzymała się na
ćwierćfinale. W meczu o medal lepszy okazał się zespół KS Bronowianki Kraków, a zawodniczki z Piaseczna zakończyły turniej na wysokim, piątym miejscu.

Tyl.

KARIERA
Oferty pracy
Gmina
Konstancin-Jeziorna

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości nr 9/2021
przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, że w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, wywieszony został wykaz nr 9/2021 w sprawie
sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 50 z obrębu 03-12 o powierzchni
0,3316 ha położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mickiewicza 7, uregulowanej w księdze
wieczystej nr WA5M/00252869/2.
Szczegółowe informacje są dostępne w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, pod
numerem telefonu: (22) 484 23 85 oraz na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl.

Salon zatrudni

kosmetyczkę
z doświadczeniem

tel. 692488278

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA
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DAM PRACĘ
ZATRUDNIĘ WULKANIZATORA W SERWISIE SAMOCHODOWYM W PIASECZNIE. Tel. 601 310 000
Zatrudnię pracowników z doświadczeniem przy
budowie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, wymagane prawo jazdy kat. B, stawka 24 zł
/h do ręki. Kontakt: 603863186, wdomar@op.pl
Kolportera do rozdawania gazet na skrzyżowaniu,
tel 22 756 79 39
Kierowca Taxi/Uber, www.u-rent.pl, tel. 787 740 105
Salon fryzjerski w Piasecznie poszukuje fryzjera damsko-męskiego, tel. 692 488 278
Комірник -водій Пясечно Вимоги: посвідчення
автонавантажувача, відсутність судимості, водійські
права категорії В, освіта хв. середній, карта поляка,
знаннe польської мови Резюме:
estetica@esteticagroup.pl

Zatrudnię do sklepu obuwniczego w Piasecznie,
tel. 504 348 648

ELEKTRYK tel. 660 891 932

Glazurników, szpachlerzy, malarzy, tel. 790 767 784

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581

Tokarz, frezer, ślusarz, Piaseczno tel. 22 756 10 05
(godz. 6.00-14.00)

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

Kierowców kat C, odpowiedzialnych i sumiennych.
Praca lokalnie, tel. 660 517 958

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

Elektryka bez doświadczenia, praca w Piasecznie
- pełny etat. tel. 606 964 169

AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIAJĄCE, ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW, www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839

Pomocnik elektryka, tel. 881 261 655

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA.
tel. 504 008 309

Zatrudnimy: do lakierowania proszkowego i pomocnika
oraz ślusarza, Baniocha, tel. 602 253 180

SZUKAM PRACY

Pomocnika ślusarza, Złotokłos, tel. 502 221 859

ROZBIÓRKI, KOMPLEKSOWO , TEL. 728 890 101
Wymieniłeś piec CO i nie wiesz co zrobić ze starym. Zadzwoń, przyjedziemy, zabierzemy, rury też,
tel. 502 898 418

Sprzątanie, tel. 516 096 759

Zatrudnię kosmetyczkę, Piaseczno, tel. 692 48 82 78
Szukam pracownika do sklepu spożywczego
w Gołkowie, tel. 519 831 770

Kierownik Budowy, Inspektor, tel. 502 120 724

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

Układanie kostki brukowej, profesjonalnie i terminowo, gwarancja, www.dobrybrukarz.pl tel. 698 698 839
Złom. Porządkujesz? Remontujesz? Uprzątniemy i wywieziemy złom, tel. 502 898 418

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

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

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

Studenta architektury, tel. 502 222 555

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

Docieplanie i malowanie budynków, tel. 604 938 861

Zatrudnię pracownika fizycznego do zakładu
Sitodruku, Piaseczno , Chyliczkowska 24 ,
praca od 8-16ej tel. 22 756 81 85

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

Firma Bruk-Brat zatrudni brukarzy/pomocników. Wynagrodzenie 4 tys./7 tys. zł netto. Tel. 510 867 386
Zatrudnię Instruktora Nauki Jazdy tel. 505 087 358
Szkoła Podstawowa w Łazach zatrudni kierownika
gospodarczego. Osoby zainteresowane pracą są
proszone o przesłanie CV wraz z listem
motywacyjnym na adres:
sekretariat@lazy.edu.pl
Księgowa do prowadzenia Wspólnot Mieszkaniowych.
CV proszę przesyłać na hl@qualityhouse.com.pl
Masarnia zatrudni pracownika produkcyjnego oraz
rozbiorowego.Piaseczno tel. 22-756-79-82
Krawcową do pracowni krawieckiej, Chyliczki,
tel. 605 081 740
Firma produkująca dania gotowe z Piaseczna poszukuje osoby ( najlepiej Pana) do pomocy w kuchni. Praca
od poniedziałku do piątku w godz. 06:00-14:00. Wymagana książeczka Sanepid.
CV marta.galas@eatme.pl, Tel. 533-618-333
Operator koparki, może być rencista lub emeryt, Piaseczno, tel. 601 396 406
Firma sprzątająca zatrudni mężczyzn do wykonywania
prac porządkowych na terenie centrum handlowego w
Wólce Kosowskiej k. Mrokowa, tel. 504 246 180
Pracownika do warsztatu blacharsko – lakierniczego w
Górze Kalwarii, tel. 607 550 305
Sprzedawców do delikatesów Pod Dębem w Piasecznie, Zalesiu Górnym i Złotokłosie, Tel. 797 188 368 lub
694 451 568
Pilarz, meblarz, do cięcia płyt meblowych, Piaseczno,
tel. 604 152 591
Zatrudnię w sklepie spożywczym, Baniocha lub Łoś
tel. 505 760 600
Zatrudnię pracowników ogólnobudowlanych, elewacje, deska tarasowa, tel. 504 100 418
Młodzież (ulotki), tel. 739 430 494
Diagnostę na Podstawową Stację Kontroli Pojazdów w
Prażmowie, praca dorywcza, tel. 693 653 165
Zatrudnię pracowników do produkcji kebabów
(składacz, streczowacz), tel. 606 259 458
Zatrudnię pracowników do rozbioru drobiu,
tel. 606 259 458, 604 735 489
Kasjer/ obsługa klienta na stacji paliw Wadex (Baniocha, Piaseczno, Gołków) tel. 792 767 277, CV na mail:
wadexstacja@wp.pl
Do hurtowni spożywczej w Piasecznie solidnego z prawem jazdy C lub B. Atrakcyjne zarobki. Praca w godz.
5.30 - 12.30, tel. 501 719 625 w godz. 14.00 - 15.00
Osoby do wykładania towaru do sklepu w Ustanowie,
tel. 602 119 041
Pomocnik magazyniera do sklepu w Ustanowie,
tel. 602 601 676
Magazynier na skład budowlany, ul. Mostowa 11
Piaseczno, Firma To-Masz, tel. 603 202 133
PIEKARNIA ZATRUDNI: PIEKARZA, CUKIERNIKA,
OSOBĘ DO POMOCY, KIEROWCĘ,
TEL. 22 756 90 01 lub 663 044 001
Hotel Solec, koło Piaseczna poszukuje osoby do pomocy w kuchni, w małej restauracji hotelowej. Praca w systemie zmianowym 2/2. Doświadczenie mile widziane, ale
nie konieczne. Może to być osoba do przyuczenia. Praca
na cały etat, również w weekendy i niektóre święta. Praca
od zaraz. tel.: 603373161
Przyjmę energicznego mężczyznę do prac ogrodniczobrukarskich. Chętnie z umiejętnością układania kostki
brukowej, ok. Piaseczna, tel. 698 698 839
Firma elektryczna zatrudni:elektromonterów, kierowcękat.c+hds, asystenta kierownika budowy ze znajomością
programów do celów projektowych. telefon:
602-653-398;(22)201-19-01
Ekspedientkę do sklepu spożywczego w Piasecznie
tel 600 803 611 , 602 743 436
Zatrudnię ślusarza spawacza. Miejsce pracy Konstancin,
W-wa Wilanów, możliwość zamieszkania. Tel.501 228 081
Do ochrony obiekty handlowe stawka 16,50 zł .Piaseczno, Konstancin, tel. 608 677 530
Zatrudnię mechanika samochodowego baza Piaseczno
509-089-736 cartruck33@gmail.com
Kierowca C+E kraj tel 502 544 002
Zatrudnię mechanika samochodowego doświadczonego
oraz do przyuczenia , baza Piaseczno 509-089-736 cartruck33@gmail.com
Przyjmiemy opiekunki osób starszych, salowe - Konstancin-Jeziorna, tel. 506 815 779
Piekarnia Wiedeńska w Prażmowie zatrudni: piekarzy,
cukierników oraz osoby do przyuczenia – kobiety i mężczyzn, możliwość zakwaterowania, tel. 22 727 05 80
Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie poszukuje pielęgniarek i opiekunów, tel. 607 241 707, e-mail:
tabita@luxmed.pl
Kierowca/magazynier, mile widziane uprawnienia na wózki, w składzie budowlanym w Chyliczkach, tel. 600 284 250
Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle (ul. Kwiatowa 28) zatrudni nauczyciela fizyki (22 godziny, pełen etat). Telefon kontaktowy: 22 462 85 20. CV proszę przesyłać na adres e-mail: sekretariat@spwmy.edu.pl

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

SPRZEDAM

Hydraulik tel. 886 576 148

Drewno kominkowe, tel. 730 767 493

Docieplenia budynku, malowanie elewacji,
tel. 736 133 802

Krzewy ozdobne, tel. 880 479 679

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

AUTO - MOTO SPRZEDAM
PRZYCZEPY i AKCESORIA Cymerman: nowe, przeróbki
www.przyczepy.waw.pl, tel. 601 449 898
Sprzedam Kymco Grand Dink 125, tel. 501 549 508
Honda poj. 600, tel. 797 084 170
Skuter, Kymco, 50ccm, tel. 602 29 28 27
Astra 2, srebrna, benzyna + gaz, 2007 r, tel. 608 322 000

AUTO - MOTO KUPIĘ
Kupię każde auto, gotówka, od ręki, tel. 510 210 692
Każde auto kupie uczciwa cena tel. 500 098 817
Kupię stary motocykl. Sprawny, zepsuty, do remontu,
w częściach. Tel 578 895 990
Skup aut, tel. 515 018 430
Skup aut, tel. 793 304 091
Skup aut, tel. 792 118 666

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
Działkę w ROD, 500 m kw., z nowym, ocieplanym
domem, Szczaki, tel. 602 57 83 66

Dachy Naprawa Krycie, tel. 511 928 895
USŁUGI ELEKTRYCZNE TEL. 517 545 312
TYNKI 20 LAT DOŚWIADCZENIA -TRADYCYJNE
GIPSOWE TEL. 604 415 352
Remonty,wykończenie tel. 503 141 591
Skracanie i wycinka drzew, tel. 605 091 000
Ogrodnicze, wycinka drzew, wywóz gałęzi,
tel. 519 874 891
Ogrody-Koszenie Trawników-Zarośli tel. 603 315 531
Czyszczenie kanalizacji, osadniki, usługi WUKO, przyłącza wod-kan, tel. 503 774 409
Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639
Pranie dywanów, tel. 669 445 400
Ogrodnictwo tel. 536 043 434
Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01
Kominiarz, tel. 781 495 997
Dach, papatermo, obróbki, tel. 881 487 063
Ogrodzenia, tel. 667 941 996
Kierownik Budowy, Inspektor, tel. 502 120 724

LIKWIDATOR Spółdzielni Rolniczo-Handlowej w Tarczynie ogłasza sprzedaż nieruchomości położonej w centrum Tarczyna przy ul. Warszawskiej 11,w powiecie piaseczyńskim zapisanej w KW nr RA1G/00060362/7 oznaczonej działki ew. nr 208 o powierzchni 1515 mkw. wraz z budynkiem o powierzchni użytkowej 723 mkw.obiekt piętrowy, podpiwniczony wybudowany w latach 80-tych.Cena
sprzedaży nieruchomości wynosi:2500000zł netto. Więcej informacji tel.227277021 lub 797197312

Usługi transportowe, faktura, tel. 660 973 150

Mieszkanie w Centrum Piaseczna 62 m kw. (ul. Młynarska)
zamienię na Dom z dopłatą. Tel.504 868 622

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

Sprzedam działkę budowlaną Uwieliny tel: 603 862 559
Działkę 1300 m kw., Robercin, cena: 220 zł/m kw., wszystkie media w drodze, tel. 722 135 346

Hydraulik, tel. 535 872 455

Sprzedam działkę w Prażmowie, tel. 602 340 549

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

Sprzedam działkę w Rudej k./Tarczyna, tanio,
tel. 604 624 875

Dach – awaria – dzwoń, tel. 881 487 063
Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616
Malarskie tanio, tel. 501 97 65 33, 22 727 77 47
Dachy, podbitka, sprzedaż., tel. 692 194 998

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

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

4 pokoje - 88,6 m kw. W Piasecznie, 680 tys. zł,
tel. 602 57 83 66

Ocieplanie budynków, tel. 507 768 230

Sprzedam tanio działkę w Woli Pieczyskiej, tel. 602 340 549

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Sprzedam działki w Łazach gm. Lesznowola,
tel. 604 624 875

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Sprzedam tanio działkę rekreacyjną
w Czarnym Lesie k./Góry Kalwarii, tel. 602 340 549
Sprzedam działki rekreacyjne w Woli Prażmowskiej,
tel. 604 624 875

Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605
Dachy papą termozgrzewalną, obróbki, tel. 502 473 605
Cyklinowanie, tel. 510 128 912
Remonty, malowanie, tel. 510 128 912

Działka budowlana w Siedliskach, 1736 m kw, z przyłączem
elektrycznym, tel. 516 787 739

Remonty, tel. 609 926 758

Działka rekreacyjna 500 m kw. Z domkiem murowanym na
terenie ROD KRĘPA-stacja Ustanówek, tel. 694 223 405

Dekarskie, dachy, rynny, obróbki, naprawa dachów,
tel. 798 518 276

Działka rekreacyjna 2 000 m kw. Pilawa Orzeszyn, cena do
uzgodnienia, tel. 515 311 573
Dom 45 m kw. na działce 250 m kw. wszystkie media, Grójec, tel. 692 349 218
Działkę 1300 m kw., Robercin, cena: 220 zł/m kw., wszystkie media w drodze, tel. 722 135 346

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA
Mieszkanie , 41 m kw., Piaseczno,
ul. Poniatowskiego, tel. 502 474 885
1-osob. 480. Para 300/os + liczn., tel. 502 222 555

RÓŻNE
Pożyczki, tel. 513 654 277
Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422
Złom odbierzemy (ale również uszkodzone: narzędzia,
wiertła itp.; silniki, armaturę, baterie łazienkowe, stare piece
na paliwa stałe, piece i podgrzewacze gazowe, bojlery, kaloryfery), tel. 502 898 418
Oddam masażer i steper, tel. 793 06 36 90
Gruz drobny oddam, tel. 535 467 856

NAUKA

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

Pracownia rozwoju twórczego, tel. 571 373 118

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

Pomoc w lekcjach dla klas 1-6, (matematyka, przyroda,
biologia i angielski), od 20 zł za godzinę,na miejscu, z dojazdem lub online, referencje, tel. 571 373 118

Lokale usługowe 2 x 25 m kw., z toaletą, na garaż lub
magazyn. Monitoring, Bielawa, ul. Lipowa 29, w pobliżu ul. Warszawskiej, tel. 507 289 177

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

Kawalerka Piaseczno, tel. 608 400 600
Wynajmę firmie segment w cichej okolicy, dobra cena,
tel. 602 126 885
Pokój, Chylice, tel. 516 228 558

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ
Przyjmę do sprzedaży domy, działki i grunty inne/mogą
mieć nie uregulowany stan prawny. Mamy doświadczenie, działamy na rynku już 30 lat, tel. 602 340 549
Działki inwestycyjne, tel. 530 731 484

USŁUGI
MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA,
tel. 606 141 944
MALOWANIE TANIO, REMONTY, GLAZURNICTWO,
tel. 669 945 460

Murarza i pomocnika, tel. 601 847 143

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Przyjmę do pracy hydraulika, tel. 693 785 277

Złota rączka + spawanie, tel. 669 686 350

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

Zatrudnię Kierowcę z kat C+E praca 5 dni w tygodniu, codziennie w domu.Baza Mroków.
Tel. 501 405 119

Sklep spożywczy w Głoskowie zatrudni osoby
do wykładania towaru, tel. 500 125 790

Wycinka drzew, usługi podnośnikiem koszowym, usługi minikoparką tel: 537 537 450, 537 537 650

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

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

ZDROWIE I URODA
Rydz sklep zielarsko-medyczny, zdrowa żywność,
ul. Puławska 16 obok PZU, Piaseczno, tel. 22 756 77 91,
www.sklepzielarski-piaseczno.pl
SEZAM, sklep zielarsko medyczny i zdrowa żywność,
ul. Czajewicza 1, róg Nadarzyńskiej, Piaseczno,
tel. 506 76 74 74
GRUPA WSPARCIA- wsparcie w grupi lub indywidualnie,
tel. 571 37 31 18

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

MATRYMONIALNE

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

Poznam panią do lat 55 w celu wspólnego wyjazdu
kamperem nad morze, tel. 501 549 508

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

Partnerkę 50+, tel. 692 915 250

KURIER POŁUDNIOWY
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Elektrostymulacja
modelowanie sylwetki bez wysiłku
Lato przed nami, warto pomyśleć o poprawie sylwetki i ujędrnieniu ciała.
Siłownie niestety nadal są zamknięte, dlatego pozostaje trening w domu, do
którego trudno się zmobilizować. Jest jednak coś, co pomoże wrócić do wymarzonej sylwetki- zabieg elektrostymulacji

Roztańczony rynek
PIASECZNO Już w najbliższą niedzielę 13 czerwca o godzinie 17 odbędzie
się wyjątkowa impreza taneczna „Jerusalema Dance Flashmobe Piaseczno”. Na piaseczyńskim rynku spotkają się zaprzyjaźnione instruktorki
Zumba Fitness, by porwać mieszkańców naszych okolic do zabaw

Elektrostymulacja uznawana jest
za jedną z najskuteczniejszych metod modelowania sylwetki. Zwiększa sprawność mięśni i zmniejsza
obwód tkanki tłuszczowej.
Elektrostymulacja polega na wywoływaniu skurczu mięśni przy użyciu
prądu o niskiej częstotliwości. Dostarcza się go za pomocą elektrod umieszczanych na ciele. Wywoływany skurcz
jest podobny do tego, który występuje podczas wysiłku fizycznego. Dlatego podczas zabiegu uzyskamy efekty
jak po treningu. Spalenie tkanki tłuszczowej i wymodelowanie sylwetki

30-minutowy zabieg
= 2-godzinny trening
Efekty
Efektami elektrostymulacji są poprawa wyglądu sylwetki, rozbicie cellulitu i spalenie tkanki tłuszczowej,
poprawa dotlenienia skóry, przyśpieszenie produkcji kolagenu i elastyny,
a także zmniejszenie dolegliwości bólowych i ogólna poprawa odporności.
Elektrostymulacja uznawana jest
za jedną z najskuteczniejszych metod modelowania sylwetki. Zwięk-

Kibicujemy wszystkim. Dołączcie do wydarzenia.
Tego dnia bądźcie z nami
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 stosują ten zabieg w celu podniesienia pośladków.

ciało, czy podnieść pośladki. Elektrostymulacja ma też za zadanie
wzmocnić mięśnie, więc przyda się
jako uzupełnienie lub przygotowanie do treningu dla osób aktywnych
fizycznie. Zastąpi trening, kiedy nie
mamy możliwości ćwiczyć.

Dla kogo?
Zabieg proponujemy osobom,
które chcą poprawić wygląd sylwetki, zredukować cellulit, ujędrnić

Elektrostymulacja
– jak wygląda zabieg?
Zabieg przeprowadzany jest na
fotelu kosmetycznym. Na elektrody
nakładany jest specjalny żel, następnie przykłada się je do ciała i przypina pasami mocującymi. Każdy mięsień zostaje potraktowany dawką
o regulowanej intensywności. Zaczyna się od niewielkiej, stopniowo
zwiększając jej siłę dbając jednocześnie o komfort klienta. Zabieg trwa
30 minut.
Dla uzyskania efektu poleca się wykonanie serii 8-12 zabiegów co dwa dni

Salon Fryzjersko-Kosmetyczny BB,

To już kolejna impreza z cyklu piaseczyńskich flash mob'ów. Pierwsza odbyła się we wrześniu ubiegłego roku i skupiła setki osób, zarówno zaangażowanych w całą akcję, jak i przypadkowych przechodniów. Główny punkt
eventu to zatańczenie jednej, prostej choreografii przez wszystkich, których
porwą rytmy piosenki. Na koniec pamiątkowe zdjęcie.
Do zabawy zaproszą wesołe i pełne energii: Agnieszka Musioł - Posyniak (Organizator) , Aneta Kornecka, Magdalena Wierzbowicz, Karolina
Moczulak, Magdalena Rarak, Patrycja Binkowska, oraz wspierająca całą akcję Monika Sapińska.
Wydarzenie organizowane jest pod hasłem „Taniec łączy ludzi” i ma na
celu zintegrowanie wszystkich, dla których taniec jest pasją, a także zainspirowanie tych, którzy jeszcze tej pasji w sobie nie odkryli oraz pokazanie, ile
uśmiechu i wspaniałej energii niesie ze sobą wspólne szaleństwo na parkiecie. Udział w imprezie jest całkowicie bezpłatny. Biletem wstępu jest uśmiech.

Tyl.
PIASECZNO

Można zamienić łyżwy na rolki
Klub Sportowy Lutz zaprasza na „Zajęcia na rolkach”, które będą odbywały się w hali, w której zimą działa lodowisko na stadionie miejskim. Zajęcia zaplanowano na poniedziałki i środy. Więcej informacji pod numerem telefonu
788 660 127.

TW

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