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Tajemnicza śmierć 19-latka
PIASECZNO We wtorek po 

południu na gliniankach 

w Gołkowie znaleziono 

ciało nastolatka, który zaginął 

w niedzielę wieczorem. 

Nie wiadomo, co było 

przyczyną jego śmierci. 

Wyjaśni to dopiero zlecona

przez prokuratora sekcja zwłok

Utrudnienia na Jeziorce
PIASECZNO Od połowy listopada ubiegłego roku 

trwa remont ulicy Dworskiej w Chylicach. 

W ramach inwestycji jest przebudowywa-

ny także most na rzece Jeziorce. Rzeką pod 

mostem nie można przepływać od 22 czerw-

ca. - Jeśli ta blokada potrwa dłużej, pójdę z tor-

bami – mówi Jacek Andrzejak, który organizuje 

spływy kajakowe Jeziorką
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Wpadł na gorącym uczynku
 W niedzielę rano, spod sklepu przy ulicy Ogrodowej w Józefosławiu 
został skradziony rower o wartości około 700 zł. Zdarzenie zarejestro-
wał system monitoringu. Dzięki temu udało się namierzyć podejrzane-
go o dokonanie kradzieży, 39-letniego obywatela Ukrainy, który został 
zatrzymany. Mężczyzna oddał policjantom rower, który wrócił do wła-
ściciele. Za kradzież grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

PIASECZNO

Dewastowali wiatę przystankową
 W ubiegły piątek, w środku nocy, w rejonie ulicy Pod Bateriami w Pia-
secznie namierzono dwóch młodych mężczyzn, niszczących wiatę przy-
stankową. Na widok radiowozu jeden z nich odrzucił za siebie niewielkie 
zawiniątko. Okazało się, że w sreberku jest prawie gram marihuany. Oby-
dwaj 19-latkowie zostali zatrzymani. Odpowiedzą za zniszczenie mienia 
i posiadanie środków odurzających. O ich dalszym losie zdecyduje sąd.

R E K L A M A
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Panu

Arkadiuszowi Zewarowi
Radnemu Rady Miejskiej Konstancin-Jeiorna 

Wyrazy głębokiego współczucia 
oraz słowa wsparcia i otuchy  

z powodu śmierci  

Mamy
składają

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej  
Agata Wilczek

Burmistrz  
Gminy Konstancin-Jeziorna  

Kazimierz Jańczuk

K O N D O L E N C J E

Tajemnicza śmierć 19-latka
PIASECZNO We wtorek po południu na gliniankach w Gołkowie znaleziono ciało nastolat-

ka, który zaginął w niedzielę wieczorem. Nie wiadomo, co było przyczyną jego śmier-

ci. Wyjaśni to dopiero zlecona przez prokuratora sekcja zwłok

Chłopak wyszedł z domu w niedzielę wieczorem, 

aby obserwować przyrodę. Jego ciało znaleziono 

dwa dni później w jednej z glinianek w Gołkowie

 19-letni Bartosz wyszedł z domu 
około godz. 16.30. Zakomunikował 
rodzicom, że jedzie rowerem w re-
jon glinianek w Gołkowie, aby ob-
serwować gąsienice nadrzewne 
(chłopak był zapalonym przyrodni-
kiem). Od tego momentu nie było z 
nim kontaktu. Około godz. 21 rodzi-
ce zaczęli martwić się o syna. - Wy-

słałem do niego sms-a, ale nie od-
pisał. Potem zadzwoniłem. Telefon 
milczał, jakby był wyłączony, albo 
znajdował się poza zasięgiem – re-
lacjonuje ojciec chłopca. - O godz. 
24 pojechałem na glinki, ale nicze-
go tam nie znalazłem. O 6 rano w 
poniedziałek, jak było już widno, 
wybrałem się tam ponownie. Zno-
wu nic. Nie było ani syna, ani ro-
weru, ani ubrania, ani żadnych rze-
czy osobistych. Natychmiast udałem 
się na policję i zgłosiłem zaginięcie.
 Rodzice 19-latka podkreślają, 
że syn słabo pływał, ale znał swoje 
ograniczenia i na pewno nie wszedł 
by do wody w niebezpiecznym miej-
scu. - To spokojny, dobrze ułożony 
chłopak, nie miał wrogów, ani pro-
blemów osobistych, zawsze wra-
cał do domu na czas – podkreśla-
li opiekunowie. - Zawód miłosny 
też nie wchodzi w grę. Zdawał w 
tym roku maturę, na wakacje zna-
lazł sobie pracę. Nie mamy poję-
cia co się stało, jesteśmy w szoku.
 W poniedziałek po południu re-
jon glinianek w Gołkowie przecze-
sywali policjanci, strażacy oraz gru-
pa płetwonurków z piaseczyńskiego 
WOPR-u. Niczego jednak nie zna-
leziono. Potem przy jednym ze sta-
wów odkryto rower należący do za-
ginionego. Jeszcze raz przeszuka-
no zbiornik przy użyciu sonara. 
Znowu nic. Ratownicy podkreśla-
li jednak, że warunki w jakich pra-
cowali były niezwykle trudne, a wi-
doczność w wodzie nie przekracza-
ła 50 cm. Przełom nastąpił we wto-
rek po godz. 15. Wówczas odnale-
ziono zwłoki młodego mężczyzny. 
Strażacy wydobyli ciało (w ubra-
niu) z wody. Wkrótce na miejscu 
zjawiła się policja i prokurator, któ-
ry – aby określić przyczynę śmier-
ci - zdecydował o przeprowadzeniu 
sekcji zwłok. Rodzice zaginionego 
potwierdzili, że wydobyty ze stawu 
młody mężczyzna to ich syn. 

TW

Zwłoki były w ubraniu, co 

może świadczyć o tym, że w 

rejonie stawu doszło do nie-

szczęśliwego wypadku

Zatrzymano złodzieja
 W poniedziałek 14 czerwca z renault mastera zaparkowanego w re-
jonie ulicy Powstańców Warszawy skradziono saszetkę z dokumentami, 
gotówką i telefonem komórkowym. Tydzień później policjantom uda-
ło się zatrzymać sprawcę kradzieży, którym okazał się 29-letni mieszka-
niec Piaseczna. Mężczyzna stanie przed sądem.
LESZNOWOLA

Znów narkotyki 
 Kilka dni temu przy ulicy Słonecznej w Starej Iwicznej policjanci zatrzyma-
li 44-letniego obywatela Ukrainy, który miał przy sobie amfetaminę i marihu-
anę. Mniej więcej w tym samym czasie przy ulicy Okrąg w Mysiadle wpadł 
17-latek z dziesięcioma gramami marihuany. Obydwaj zatrzymani usłyszeli 
zarzut posiadania środków odurzających za co można na 3 lata trafi ć za kratki.
KONSTANCIN-JEZIORNA

Tragiczne potrącenie 
 W środę rano na przejściu dla pieszych na wysokości ulicy Mirkowskiej 46 
doszło do potrącenia 11-letniej dziewczynki. Na miejsce zdarzenia natych-
miast przyleciał śmigłowiec LPR-u, który zabrał będące w ciężkim stanie dziec-
ko do szpitala (dziewczynka była nieprzytomna, ale zachowywała czynności 
życiowe). Policja na razie nie ustaliła, czy to dziewczynka znienacka wtargnę-
ła na przejście, czy może błąd popełnił kierowca ciężarówki, który ją potrącił. 
Wiadomo natomiast, że mężczyzna siedzący za kierownicą tira był trzeźwy.

K O N D O L E N C J E

URSYNÓW

Groziła śmiercią sąsiadce
 Ursynowscy kryminalni zatrzymali kobietę, podejrzaną o kierowanie gróźb 
karalnych pod adresem sąsiadki. Agresywna kobieta wyzywała pokrzywdzo-
ną, trzymając w ręce nóż kuchenny. Ta ostatnia, obawiając się o swoje życie za-
ryglowała się w mieszkaniu i wezwała dzielnicowych. Krewka sąsiadka trafi ła 
do celi i usłyszała zarzuty. Może grozić jej nawet do 2 lat pozbawienia wolności.
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Utrudnienia na Jeziorce
PIASECZNO Od połowy listopada ubiegłego roku trwa remont ulicy Dworskiej w Chyli-

cach. W ramach inwestycji jest przebudowywany także most na rzece Jeziorce. Rze-

ką pod mostem nie można przepływać od 22 czerwca. - Jeśli ta blokada potrwa dłużej, 

pójdę z torbami – mówi Jacek Andrzejak, który organizuje spływy Jeziorką

 O utrudnieniach w rejonie mo-
stu piszą sami kajakarze. - 20 m rze-
ki Jeziorki zostało 22 czerwca wy-
łączonych z użytkowania – relacjo-
nuje pan Rafał. - Kierownik budo-
wy wyznaczył wprawdzie przeno-
skę, ale jest ona dla kajakarzy spo-
rym utrudnieniem. Nie wiem czemu 
zamyka się rzekę z dnia na dzień w 
szczycie sezonu kajakarskiego? Za-
pewne zawiodło planowanie. Szko-
da że zdejmowanie z mostu szalun-
ków musi odbywać się w szczycie se-
zonu kajakarskiego...  – dodaje.
 Z naszych informacji wynika, że 
kajakarze nie będą mogli przepływać 
pod mostem przez około miesiąc (z 
wyjątkiem niedzieli, bo wtedy robot-
nicy nie pracują). - Zarabiam na ka-
jakach cztery miesiące w roku – za-
łamuje ręce Jacek Andrzejak, prowa-
dzący firmę Kajaki Piaseczno. - Nie 
stać mnie na tak długi przestój. Prze-

noskę zaplanowano przez plac budo-
wy. W moim odczuciu o wiele bez-
pieczniejsze jest przepływanie pod 
mostem. Niestety, z wykonawca-
mi nie ma żadnej rozmowy, wiedzą 
swoje, a inni muszą się do nich dopa-
sować. Cały rok sprzątam rzekę, aby 
móc latem po niej pływać. A robotni-

cy budujący most tylko wrzucają do 
wody kolejne śmieci. Ja tego tak nie 
zostawię. Robię zdjęcia, które poka-
żę w starostwie. Ta firma będzie mu-
siała zabrać z wody swoje odpady.
 Joanna Grela z wydziału promo-
cji powiatu piaseczyńskiego podkre-
śla, że most to plac budowy i dlatego 
muszą obowiązywać w jego sąsiedz-
twie środki ostrożności. - Wykonaw-
cy dokładają starań, aby jak naj-
szybciej zakończyć to zadanie– za-
pewnia.

TW 

Modernizacja mostu ma potrwać jeszcze około miesiąca

Kajakarze mają pretensje, 

że rzeka została zamknięta 

akurat w środku sezonu

Zamontowali prawie

450 hydrobuforów

PIASECZNO

 Aby nowo posadzone drzewa 
nie uschły podczas upałów, gmi-
na kupiła i zamontowała obok 
nich worki do podlewania, tzw. 
hydrobufory. Jeden worek, zanim 
zostanie ponownie napełnionym 
wodą, starcza na około 7 dni.

TW

Dwie nowe 
funkcje Towarowej
PIASECZNO Niedawno gmina zakończyła asfaltowanie ulicy Towarowej 

od dworca PKP do ulicy Nadarzyńskiej. Fragment terenu od Nadarzyń-

skiej w kierunku Jana Pawła II pozostanie nieutwardzony

 Nowa Towarowa przypomina wyglądem pas startowy. Idealnie gładką na-
wierzchnią już zainteresowali się drifterzy, dlatego gmina chce wprowadzić 
tam organizację ruchu i uporządkować przestrzeń, na części drogi wyznacza-
jąc miejsca parkingowe. - Trzeba to zrobić także dlatego, aby spowolnić nieco 
ruch na tym prostym, kilkusetmetrowym odcinku, z którego często korzysta-
ją także piesi idący do dworca – podkreśla burmistrz Daniel Putkiewicz. 
 Burmistrz dodaje, że ulica Towarowa już niedługo będzie pełniła dwie 
ważne funkcje. Pierwsza z nich to objazd zamkniętego odcinka ulicy Dworco-
wej, którego remont (od ul. Nadarzyńskiej do al. Lotników) rozpocznie się już 
w najbliższy poniedziałek (28 czerwca). Ten fragment Dworcowej, który zyska 
docelowo nie tylko nową nawierzchnię, ale także chodniki i trasę rowerową 
po stronie zachodniej, przez pewien czas ma być całkowicie wyłączony z ru-
chu (roboty mają potrwać do 13 sierpnia). 
 Drugą funkcją Towarowej ma być zaplecze parkingowe, zarówno dla dwor-
ca, jak miejskiego targowiska. Targ pełną parą działa na razie we wtorki i w piąt-
ki, ale gmina za punkt honoru postawiła sobie „rozbujanie” go także w soboty. 

TW

Towarowa ma pełnić funkcję parkingu, ciągu prowadzącego 

do dworca, ale też bajpasa remontowanej Dworcowej
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Przedszkole skutecznie odpiera ataki gminy!
Zapadają kolejne wyroki sądów, które potwierdzają złą wolę i niekompetencje piase-

czyńskich urzędników. W tym tygodniu Sąd Okręgowy uznał, że gmina zaniżała dota-

cje należne przedszkolom. Wcześniej Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił Decyzję 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w sprawie rzekomo niewła-

ściwie wydatkowanej dotacji przez Publiczne Przedszkole Bajka. Teraz SKO będzie mu-

siało ponownie pochylić się nad sprawą

 W tym samym czasie sąd kar-
ny uznał, że Zdzisław Lis popełnił 
przestępstwo pomówienia Dyrekto-
ra Publicznego Przedszkola Bajka. 
W uzasadnieniu sędzia skrytykował 
działania urzędników Miasta i Gmi-
ny Piaseczno wymierzone przeciwko 
przedszkolu. Sąd Karny Odwoław-
czy zwrócił również uwagę, że Zdzi-
sław Lis po zakończeniu pełnienia 
funkcji Burmistrza nie miał prawa 
znać akt sprawy dotyczących przed-
szkola, a z jego wypowiedzi wynika, 
że został zapoznany ze szczegółami 
kontroli prowadzonej przez gminę. 

Zawiadomienie do prokuratury 

 - Mówiłam, że decyzja SKO jest 
wadliwa i mój pełnomocnik wnosił 
do Burmistrza o niewykonywanie 
dalszych czynności, w związku ze 
skargą do WSA – komentuje dyrek-
tor przedszkola „Bajka” i zapowia-

da złożenie zawiadomienia do Pro-
kuratury o przekroczenie uprawnień 
przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Piaseczno. - Daniel Putkiewicz nie 
miał prawa podpisywać tytułów wy-
konawczych. Część rzekomych rosz-
czeń się przedawniła, a odsetki zo-
stały  naliczone niezgodnie z pra-
wem – uważa właścicielka przed-
szkola.  

Walka z przedszkolem, 

ze szkodą dla mieszkańców 

 Stosunek Burmistrza do miesz-
kańców można dostrzec przy oka-
zji remontu ulicy Księcia Janusza I 
Starego. - Nie dość, że zlikwidowa-
no miejsca parkingowe, które słu-
żyły rodzicom dzieci z Przedszko-
la „Bajka”, to jeszcze wybudowa-
no miejsca parkingowe, rzekomo 
dla obsługi naszej placówki. Tym-
czasem  okazuje się, że ten par-

king zlokalizowany jest  bliżej bu-
dynku usługowego, który wybu-
dował brat Sekretarza Gminy, za-
angażowanego w walkę przeciwko 
nam  – mówi Dyrektor Przedszko-
la Bajka. - Przy naszym przedszko-
lu wybudowano zatokę przystan-
kową, którą można było zlokali-
zować tak, by nie kolidowała z do-
stępem do posesji i nie utrudniała 
mieszkańcom dowozu dzieci.  Wal-
ka Publicznego Przedszkola Bajka o 
sprawiedliwość trwa i niestety, wy-
gląda na to, że skończy się dopie-
ro gdy zmienią się rządzący mia-
stem – uważa właścicielka „Bajki”. 

Gmina przegrywa w sądzie

 W środę, 23 czerwca w Sądzie 
Okręgowym w Warszawie zapadł 
wyrok, który potwierdza, że gmi-
na zaniżała dotacje należne przed-
szkolom. Sąd zasądził od pozwa-

nej gminy Piaseczno na rzecz wła-
ścicielki przedszkola Bajka kwo-
tę 112 936 złotych. Co więcej gmi-
na będzie musiała zapłacić usta-
wowe odsetki za opóźnienie na-
leżnej przedszkolu dotacji od dnia 
29 listopada 2014 roku do dnia za-
płaty. Sąd obciążył też gminę Pia-
seczno kosztami procesu w całości. 
Władze gminy Piaseczno zaniża-

jąc należne przedszkolom dotacje 
i zwalczając lokalną przedsiębior-
czość narażają na straty wszystkich 
mieszkańców. Zła wola i niekom-
petencja urzędników owocuje nie-
korzystnymi wyrokami i niegospo-
darnością, której konsekwencje po-
noszą wszyscy mieszkańcy miasta i 
gminy Piaseczno.
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Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ

tel. 22 756 79 39

Burmistrzowi znowu grozi 
referendum w sprawie odwołania
GÓRA KALWARIA Burmistrz Arkadiusz Strzyżewski nie ma łatwego ży-

cia. Równo rok temu rada miejska nie udzieliła mu wotum zaufania 

oraz nie podjęła uchwały absolutoryjnej. W tym roku było podobnie, 

jednak tu skutki mogą być poważniejsze, bo radni mogą teraz podjąć 

uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Arka-

diusza Strzyżewskiego ze stanowiska

 Problemy burmistrza za-
częły się od rozłamu, poprze-
dzonego tarciami i niesnaska-
mi, w klubie radnych „Razem 
zmieńmy Górę”. Zaowocowa-
ło to tym, że Arkadiusz Strzy-
żewski stracił poparcie więk-
szości miejskich rajców. Po 
ubiegłorocznej sesji absolu-
toryjnej burmistrz zdymisjo-
nował swoją zastępczynię Da-
nutę Rechnię. Po kolejnych 
trzech miesiącach, we wrze-
śniu ubiegłego roku, gruch-
nęła wieść, że grupa niezado-
wolonych mieszkańców chce 
doprowadzić do referendum 
w sprawie odwołania bur-
mistrza ze stanowiska przed 
końcem kadencji.  - Chcemy 
odwołać burmistrza ponieważ nie dba on o dobro mieszkańców i podejmuje 
decyzje, świadczące o braku wiedzy oraz umiejętności zarządzania – argumen-
towała Ewa Piotrowska, mieszkanka Łubnej i pełnomocniczka komitetu przy-
gotowującego referendum. Aby do niego doprowadzić, do 8 listopada miesz-
kańcy musieli zebrać około 2100 podpisów (10 proc. osób uprawnionych do 
głosowania). Finalnie zabrakło im 300. Swoją porażkę tłumaczyli wprowadzo-
nymi przez rząd obostrzeniami związanymi z pandemią. - W normalnej sytuacji 
te podpisy na pewno byśmy zebrali – przekonywała Ewa Piotrowska.
 Teraz wydaje się, że temat referendum w sprawie odwołania Arkadiusza Strzy-
żewskiego może powrócić. Przepisy mówią, że jeśli burmistrz dwa razy pod rząd 
nie otrzyma wotum zaufania, radni mogą podjąć uchwałę o przeprowadzeniu re-
ferendum. Czy tak się stanie – dowiemy się w ciągu kilku najbliższych tygodni.

TW

Burmistrz Arkadiusz Strzyżewski 

spodziewał się powtórki 

scenariusza z ubiegłego roku
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Na przystanku przy targowisku 
można omdleć z gorąca
PIASECZNO Na początku czerwca został uruchomiony przystanek auto-

busowy przy miejskim targowisku, na którym zatrzymują się autobu-

sy linii 707 i 710. - Niestety, zapomniano zapewnić podróżnym ławki 

oraz wiaty, w której można by schronić się przed słońcem – mówi pani 

Wiesława, seniorka często przyjeżdżająca na miejski targ po zakupy

 - Na targowisku przy torach bywam zwykle w sezonie letnim, bo można 
kupić tu świeże warzywa i owoce – opowiada nasza czytelniczka. - Mam taki 
specjalny wózek na dwóch kołach, dzięki czemu mogę zrobić większe zakupy. 
 Seniorce podoba się zmodernizowany plac handlowy, cieszy się także z 
utworzenia w sąsiedztwie targu pętli autobusowej. - Szkoda tylko, że nikt nie 
pomyślał o ławce i jakimś zadaszeniu – mówi. - Przyszły upały i w oczekiwaniu 
na autobus muszę stać w palącym słońcu. Mam jaskrę, od razu dostaję bólu 
głowy. Staram się chować w cieniu, pod pobliskimi drzewami, ale to niewy-
godne. Myślę, że taka wiata przyda się także w okresie jesienno-ziomowym, 
kiedy często pada i wieją silne wiatry.
 Okazuje się, że gmina nie planuje w najbliższym czasie postawienia wiaty 
przystankowej w rejonie pętli. - I tak ledwo udało się tam wpasować przysta-
nek dla autobusów, aby zrobić wiatę należałoby usunąć część zieleni – wyja-
śnia Włodzimierz Rasiński, naczelnik wydziału infrastruktury i transportu pu-
blicznego. - Ale jeśli jest taka potrzeba będziemy się nad tym zastanawiali, 
przekażę ten wniosek do odpowiedniego wydziału. 
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Zbliża się remont przychodni
PIASECZNO Trwają przymiarki do remontu przychodni w Gołkowie. Właścicielem budynku jest gmina Pia-

seczno. Jeszcze w tym roku ma powstać projekt. Obecnie ustalany jest zakres prac

 O przymiarkach do remontu 
przychodni poinformowała niedaw-
no wiceburmistrz Hanna Kułakow-
ska-Michalak. Tydzień temu w pla-
cówce odbyło się spotkanie z udzia-
łem m.in. radnej Doroty Kłos oraz 
dyrektor Samodzielnego Zespołu 
Publicznych Zakładów Lecznictwa 
Otwartego, Marty Dorociak-Burzy.
- Wiemy, że pacjenci i perso-
nel przychodni czekają na ten re-
mont – mówi wiceburmistrz Han-
na Kułakowska-Michalak. - W 
pierwszej kolejności musimy do-
konać inwentaryzacji i określić 
plan funkcjonalno-użytkowy.
Na razie nie wiadomo jaki bę-
dzie zakres remontu i czy na 
czas prac przychodnia zosta-
nie zamknięta (na jak długo?). 
Wszystko jest na etapie ustaleń.
 - Najpierw musimy rozstrzy-
gnąć kwestie formalne, dopiero 
potem będzie można podejmować 
konkretne działania – zastrze-
ga Marta Dorociak-Burza. Swo-
jej radości z takiego obrotu spra-
wy nie kryje radny Michał Rosa.
- Mieszkańcy Gołkowa od dawna 
apelowali o remont tej placówki 
– komentuje. - Kiedy w ubiegłym 
roku wybuchła pandemia, pla-
ny te zostały odłożone na półkę. 
Cieszę się, że teraz do nich wró-
cono. Z punktu widzenia miesz-
kańców jednym z najpilniejszych 
udogodnień jest zrobienie w przy-
chodni windy.
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Lato w bibliotece
Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii oraz jej fi lia w Baniosze 

przygotowały zestaw warsztatów dla kilku- i nastolatków.

BIBLIOTEKA W 

GÓRZE KALWARII 

zapisy: 508 679 366, 
bibliotekagk@poczta.fm   

• 5, 7 i 9 lipca - rękodzie-
ło dla dzieci (8-12 lat) 
- bezpłatne zajęcia 
plastyczne z różnymi 
technikami rękodzie-
ła. Godz. 10.00 - 12.00 
(czytelnia biblioteki). 

• 12 lipca - warsztaty czerpania papieru (8-12 lat) - 10 zł/zajęcia. Na warsz-
tatach dzieci poznają historię papieru oraz będą miały okazję przyj-
rzeć się replikom eksponatów dotyczących rękodzieła papiernicze-
go. I grupa 11.30 - 13.00, II grupa 13.00-14.30 (Ogród miejski, ks. Sajny 4).

• 14 lipca - spotkanie z pszczelarzami (5+) - 5 zł/spotkanie. Dzieci będą miały oka-
zję zobaczyć pszczelą rodzinę w ulu pokazowym, dowiedzą się, jak pożytecz-
ne są te owady oraz jak powstaje miód. Po pokazie zabawy ruchowe oraz nie-
spodzianka. I grupa 10.00 - 11.30, II grupa - 12:00 - 13:30 (czytelnia biblioteki).

• 20, 21, 23 lipca - smykolandia w bibliotece (3+) - 5 zł/spotkanie. Zajęcia sen-
soryczne dla dzieci. Na zajęciach dotykamy różnych faktur, poznajemy za-
pachy oraz bawimy się dźwiękiem. Godz. 10:00 - 12:00 (czytelnia biblioteki).

• 23, 25, 27 sierpnia - rękodzieło dla dzieci (8-12 lat) - bezpłatne zajęcia pla-
styczne z różnymi technikami rękodzieła. Godz. 10.00 - 12.00 (czytelnia bi-
blioteki).

FILIA BIBLIOTEKI W BANIOSZE

zapisy: 572 377 922, biblioteka.baniocha@gorakalwaria.pl

• 15 lipca i 19 sierpnia - klub gier planszowych - wstęp wol-
ny. Uczestnicy w każdym wieku, będą mogli spędzić przy-
jemnie czas. Godz. 16.00 - 18.00 (czytelnia biblioteki).

• 20, 21, 23 lipca - rękodzieło dla dzieci (8-12 lat) - wstęp wolny. Zajęcia plastycz-
ne z różnymi technikami rękodzieła. Godz. 10.00 - 12.00 (czytelnia biblioteki).

• 10, 11, 13 sierpnia - robot Photon (8-12 lat) - wstęp wolny. Zajęcia z ro-
botem edukacyjnym Photon. Nauczymy się podstaw kodowania oraz 
będziemy tworzyć ścieżki programowania na podstawie znanych hi-
storii literackich. Godz. 10.00 - 12.00 (czytelnia biblioteki).                  .

• 17, 18, 20 sierpnia - smykolandia w bibliotece (3+) - 5 zł/spotkanie. Zajęcia 
sensoryczne. Na zajęciach dotykamy różnych faktur, poznajemy zapachy oraz 
bawimy się dźwiękiem. Godz. 10.00 - 12.00 (czytelnia biblioteki).

Biegać, skakać, latać, pływać
Od poniedziałku wakacje. Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza dzieci i mło-

dzież do korzystania ze swoich obiektów oraz bezpłatnych zajęć i imprez.

Cała oferta obowiązuje od 

29 czerwca do 31 sierpnia 2021 r.

ZESPÓŁ BASENOWY 
 Od poniedziałku do piątku w 
godz.: 8.00 -16.00 w wakacje będą obo-
wiązywały promocyjne ceny wej-
ścia na basen - 5zł/godzina od osoby 
za okazaniem legitymacji szkolnej oraz 
studenckiej (do 24. roku życia), a także 
promocyjne ceny wejścia na siłow-
nię - 5zł/godzina od osoby za okaza-
niem legitymacji szkolnej oraz studenc-
kiej (do 24. roku życia). W pozostałych 
dniach obowiązują stawki cennikowe. 
 Indywidulana nauka pływania 
– odbywa się codziennie w godzinach 
pracy basenu po wcześniejszym umó-
wieniu się z wybranym instruktorem

BOISKA DO SIATKÓWKI
PLAŻOWEJ przy basenie 
Dostępne codziennie w godz.: 
6.00 - 21.45, korzystanie bezpłatne.

SKATEPARK obok basenu
Czynny codziennie w godz.: 
6.00 - 21.45, korzystanie bezpłatne.

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA 
przy basenie
Dostępna codziennie w godz.: 
6.00 - 21.45, korzystanie bezpłatne.

ORLIK W GÓRZE KALWARII
 Czynny bezpłatnie od ponie-
działku do piątku w godz.: 12.00 
- 21.30. W sobotę i niedzielę według za-
pisów u animatora (533 142 275). Zapi-
sy obowiązują na rezerwację boiska do 
piłki nożnej. Bez zapisów  możliwość ko-
rzystania w tym czasie z boiska do koszy-
kówki, tenisa ziemnego, piłki siatkowej. 

ORLIK W BANIOSZE 
 Dostępny bezpłatnie od ponie-
działku do piątku w godz.:12.00 - 21.30. 

W sobotę i niedzielę według zapisów u 
animatora (516-596-474). Zapisy obo-
wiązują na rezerwację boiska do piłki 
nożnej. Bez zapisów  możliwość korzy-
stania w tym czasie z boiska do koszy-
kówki, tenisa ziemnego, piłki siatkowej. 

ZAJĘCIA DLA DZIECI 
I MŁODZIEŻY, W TYM 
MINITURNIEJE:
• siatkówka plażowa chłop-

ców i dziewcząt (do lat 18). 
Bezpłatne zajęcia na boiskach 
przy basenie w każdy wtorek i 
czwartek w godz.: 9.30 - 10.30

• piłka nożna chłopców i dziew-
cząt do lat 12. Bezpłatne zaję-
cia w każdą środę w godz.: 10.00 
- 12.00 na boisku Orlik w Górze 
Kalwarii (ul. Kalwaryjska 3).      .

• gry i zabawy ruchowe dla dzie-
ci do lat 10. Bezpłatne zajęcia 
w każdy poniedziałek i  piątek w 
godz.:10.00 - 12.00 na boisku Orlik w 
Górze Kalwarii (ul. Kalwaryjska 3).

IMPREZY I TURNIEJE
• 10 lipca – nightskating                                                                       
• 10-11 lipca - Turniej Dwóch 

Miast – turniej piłkarski Piasecz-
no kontra Góra Kalwaria (open)                              

• 18 lipca - I Grand Prix Góry Kal-
warii w siatkówce plażowej (open)

• 15 sierpnia - Wilczym Tropem - 
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych

• 21 sierpnia - ŻTC BIKE RACE 
- wyścig kolarski

• 22 sierpnia - II Grand Prix  
Góry Kalwarii w siatkówce pla-
żowej (open)

• 29 sierpnia – The King of GK.- 
turniej koszykówki 1v1 - III 
Edycja

 Ze strony: www.osirgorakalwa-
ria.pl można pobrać i wydrukować 
zgodę rodzica na uczestnictwo oso-
by nieletniej w zajęciach oraz klau-
zulę RODO. 

Pętla autobusowa nie ma żadnych udogodnień dla podróżnych

Jednym z większych mankamentów przychodni jest brak windy

Retro na żywo w Hugonówce

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W niedzielę 27 czerwca o godz. 17 w altanie przy Hugonówce wystąpi 
Łukasz Jemioła z zespołem. Wokalista specjalizuje się w piosenkach retro i 
nurcie americana. Na repertuar zespołu składają się standardy muzyki lat 
20. i 30., zarówno polskie, jak i amerykańskie w autorskich tłumaczeniach. 
Podczas koncertu „Retro na żywo” usłyszymy nie tylko popularne i lubiane 
piosenki, lecz także mało znane nagrania, wyszukane kilkanaście lat temu 
na czarnych krążkach. Wstęp wolny. 
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INFORMACJA

 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno działając na podstawie art. 35 ust. 1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1990 ze zm.) informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu MiG Pia-
seczno, z/s w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 oraz na stronie internetowej www.
piaseczno.eu, zamieszczony został wykaz dot. wynajęcia na czas oznaczony w 
trybie bezprzetargowym 
- od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2023 r. części działki oznaczonej
nr ewid. 15 obręb Baszkówka, gmina Piaseczno, będącej własnością Gminy Piaseczno
z przeznaczeniem pod teren zieleni i ciągi komunikacyjne. 

Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni licząc od dnia wy-
wieszenia, tj. od dnia 10.06.2021 r.

- od dnia 01.06.2021 r. do dnia 31.05.2024 r. części działki oznaczonej
nr ewid. 3/2 obręb 25, miasto Piaseczno, będącej własnością Gminy Piaseczno z 
przeznaczeniem na parking. 

Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni licząc od dnia wy-
wieszenia, tj. od dnia 07.06.2021 r.

- od dnia 04.08.2021 r. do dnia 03.11.2021 r.  działkę oznaczoną nr ewid. 7/53, ob-
ręb 10,  z przeznaczeniem pod parking; 
- od dnia 26.07.2021r. do dnia 30.06.2022r. część działki nr 15, obr. 39, miasto Pia-
seczno, z przeznaczeniem pod składowanie i zaplecze budowy;
- od dnia 15.08.2021r. do dnia 19.10.2021r. część działki nr 97, obr. 41, miasto Pia-
seczno, z przeznaczeniem pod ogródek letni;
- od dnia 17.08.2021r. do dnia 17.09.2021r. część działki nr 18.74, obr. 17, miasto Pia-
seczno, z przeznaczeniem pod ogródek letni;

Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni licząc od dnia wy-
wieszenia, tj. od dnia 15.06.2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY PIASECZNO

Tydzień przedsiębiorczości
W związku z obchodzonym 21 czerwca Dniem Przedsiębiorcy, świętujemy „Tydzień 

przedsiębiorczości”.
 – Przedsiębiorczość i energia jest 
jedną z charakterystycznych cech 
naszych mieszkańców – mówi bur-
mistrz Daniel Putkiewicz. – Świad-
czy o tym zarówno ilość podmio-
tów gospodarczych i zarejestrowa-
nych firm jak i wszystkich aktywno-
ści, które dzieją się na terenie gmi-
ny – dodaje burmistrz.

Przedsiębiorcy stanowią 

o potencjale

 Jak pokazują statystyki aż 15 
proc. mieszkańców Piaseczna to 
przedsiębiorcy. Generują oni 33 
proc. podatku PIT, który stanowi 
główny składnik dochodów gminy. 
To małe i mikro przedsiębiorstwa 
są głównymi pracodawcami, bo za-
pewniają aż 96% miejsc pracy w na-
szej gminie. – To wspaniały dowód 
na to, jak ważna dla lokalnej spo-
łeczności jest przedsiębiorczość. Ko-
rzystajmy z ich usług i kupujmy ich 
produkty. Niech nasze pieniądze po-
zostaną w miejscu gdzie mieszkamy 
– apeluje burmistrz.
 Czas epidemii był dla nas 
wszystkich czasem trudnym, czasem 
próby. – Myślę, że tę próbę zdaliśmy 
jako mieszkańcy i jako samorząd. 
Ale przede wszystkim zdali ją nasi 
przedsiębiorcy. Mam nadzieję, że 
te trudne chwile i kryzys wzmocniły 
nas wszystkich, a przede wszystkim 
przedsiębiorców – mówi burmistrz 
Daniel Putkiewicz.

Centrum przedsiębiorczości

 Gmina Piaseczno stara się dbać 
o przedsiębiorców zarówno po-
przez poprawę jakości usług, zarów-
no tych ogólnych, kierowanych do 
wszystkich mieszkańców, aby żyło 
się bezpieczniej, wygodniej i zdrowo, 

ale również przez ściśle dedykowa-
ne programy skierowane do przed-
siębiorców. Jednym z nich jest przy-
gotowywane Centrum Przedsiębior-
czości.
 Zostanie ono otwarte otworzone 
w lokalu przy ul. Warszawskiej 1.
 – W ramach konkursu dla or-
ganizacji pozarządowych, podpisa-
liśmy umowę, z Fundacją MAY z 
Warszawy, która będzie realizowa-
ła zadania wspierające przedsiębior-
czość – mówi Robert Widz, II za-
stępca burmistrza. – Będą projekty 
dotyczące wsparcia osób, które do-
piero myślą o założeniu działalno-
ści gospodarczej, projekty dla osób 
przebywających na urlopach wycho-
wawczych jak również wsparcia me-
rytorycznego, które otrzymają firmy 

już działające – wyjaśnia wicebur-
mistrz.
 W Centrum Przedsiębiorczo-
ści będzie również nowoczesna po-
wierzchnia biurowa do wykorzysta-
nia na pracę i spotkania. – Mamy 
nadzieję, że będzie to miejsce, w któ-
rym rozkwitnie życie biznesowe na-
szych mieszkańców – mówi Honora-
ta Kalicińska odpowiedzialna za ko-
ordynację projektu z ramienia urzę-
du. – Chcemy, aby Przedsiębior-
cy poczuli się zaopiekowani i mieli 
możliwości dalszego rozwoju. Nasi 
mieszkańcy, którzy posiadają Kar-
tę Mieszkańca, będą mieli 10 bez-
płatnych wejść, chcemy przez to za-
chęcić do meldowania się i płacenia 
podatków w naszej gminie – dodaje 
Pani Honorata.

II zastępca burmistrza Robert Widz podpisał umowę z fundacją MAY 
z Warszawy, która będzie realizowała zadania wspierające przedsiębiorczość.

Zmiany organizacji ruchu w związku 
z przebudową ul. Puławskiej i ul. Dworcowej

 26 czerwca 2021 roku fi rma Falbruk wprowadzi zmianę organizacji ruchu na ul. Pu-
ławskiej. Do jednego pasa zostanie zawężony prawie cały odcinek od ul. Warszawskiej 
do skrzyżowania z ul. Chyliczkowską / Jana Pawła II. Tylko przed samym skrzyżowa-
niem (około 60 m) pozostaną dwa pasy ruchu umożliwiające relacje na wprost/lewo i na 
wprost/prawo. Na całym wskazanym odcinku nie będzie możliwości parkowania. Przy II 
etapie prac przystanki końcowe komunikacji zbiorowej zostaną przeniesione na ul. Żyt-
nią Zmiana organizacji związana jest z przebudową ul. Puławskiej, w tym budową ście-
żek rowerowych. Planowany termin zakończenia robót to 21 listopada 2021 roku.
 28 czerwca 2021 roku fi rma Falbruk wprowadzi zmianę organizacji ruchu na 
ul. Dworcowej. Zostanie wyłączony z ruchu odcinek od ul. Nadarzyńskiej do al. 
Lotników włącznie (z utrzymaniem dojazdu do posesji). Objazdy zostaną wy-
znaczone ulicami: Nadarzyńska – Wojska Polskiego – Sienkiewicza.
 Zmiana organizacji ruchu podyktowana jest przebudową ul. Dworcowej na odcin-
ku Nadarzyńska – al. Lotników. Planowany termin zakończenia robót 13 sierpnia 2021 r.
 W związku z tym, że na obu ulicach wyznaczone są  trasy przejazdu kilku linii autobu-
sowych, konieczne jest wprowadzenie okresowych zmian w transporcie publicznym.
 – Zdajemy sobie sprawę z uciążliwości związanych z prowadzeniem prac na 
głównych drogach w mieście zarówno dla kierowców, jak i pasażerów komuni-
kacji miejskiej. W związku z tym większość prac będzie prowadzona w wakacje, 
kiedy zarówno ruch samochodowy, jak i zainteresowanie komunikacją publicz-
ną, jest mniejsze – podkreśla II zastępca burmistrza Robert Widz.

Linia 727 zmieni trasę w centrum

 Planowane roboty drogowe w ul. Puławskiej spowodują zmianę trasy 727, która 
wjedzie do Piaseczna bezpośrednio ul. Puławską omijając przystanek „Kusocińskiego 
01”.  W kierunku Warszawy autobusy 727 z ul. Warszawskiej skręcą w ul. Chyliczkow-
ską i dalej pojadą ulicami Jana Pawła II i Wojska Polskiego do ul. Okulickiego. Szczegó-
ły zmian będą opublikowane w komunikacie ZTM na stronie www.wtp.waw.pl.

709 dojedzie do targowiska

 28 czerwca, w kolejnym etapie prac czasowo zlikwidowany zostanie przy-
stanek „Szkolna 01”. W tym samym okresie rozpoczną się również roboty w ul. 
Dworcowej na odcinku od ul. Nadarzyńskiej do al. Lotników. W związku z tym 
wszystkie autobusy linii 709, zarówno te, które obecnie kończą trasę na przy-
stanku “Szkolna 01”, jak i te dojeżdżające do dworca PKP, zostaną skierowane na 
tymczasowy przystanek przy ul. Żytniej, w sąsiedztwie targowiska. Z zatoki przy 
ul. Żytniej linia 709 w kierunku Warszawy pojedzie ulicami Nadarzyńską i Dwor-
cową, a dalej podstawową trasą przez ul. Jana Pawła II i ul. Wojska Polskiego.
 W etapie całkowitego zamknięcia ul. Puławskiej autobusy 709 będą kurso-
wały w obu kierunkach ulicą Wojska Polskiego.

Więcej na www.piaseczno.eu

Mapa zmian trasy linii autobusowej 709 na okres prac remontowych

Letnie kino plenerowe
W lipcowe i sierpniowe piątkowe wieczory zapraszamy na kolejny cykl kina pod chmurką. Liczba uczestni-

ków będzie ograniczona do 150 osób, a seanse będą się odbywać w obowiązującym reżimie sanitarnym.

 Już w zeszłym roku udało się 
przeprowadzić cykl kina plene-
rowego mimo sytuacji epidemio-
logicznej. – Wszystko przebiegło 
bardzo sprawnie i bezpiecznie, 
dlatego w tym roku, obserwując 
znoszenie kolejnych obostrzeń, je-
steśmy spokojni zarówno o orga-
nizację, jak i o frekwencję na na-
szych pokazach – mówi Łukasz 
Wyleziński, dyrektor Biura Pro-
mocji i Kultury.
 W tym roku prezentowane fil-
my zostały wybrane w interneto-
wym głosowaniu przez mieszkań-
ców. W ankiecie wzięło udział 805 
osób, a zdecydowanym zwycięz-
cą został film „Parasite” z 2019 
roku, koreański zdobywca czte-
rech Oscarów. – Ten hit pokażemy 
na inaugurację kina, a w każdy 
kolejny piątek wyświetlane będą 
filmy, które w głosowaniu zaję-
ły kolejne miejsca – wyjaśnia Łu-
kasz Wyleziński. Lipcowe seanse 
na skwerze Kisiela będą się roz-
poczynać o godz. 21.30, zaś sierp-
niowe – o godz. 21.00. Sugeruje-
my, aby przychodzić z co najmniej 
półgodzinnym wyprzedzeniem.

 Regulamin wydarzenia będzie 
dostępny na stronie www.piasecz-
no.eu oraz przy wejściu na teren 
imprezy.



 20 maja nasza czytelniczka Pau-
lina Matczak miała konsultację gi-
nekologiczną w publicznej przy-
chodni przy ul. Fabrycznej. Kobieta 
twierdzi, że lekarz od początku był 
nieprzyjemny, a samo badanie spra-
wiło jej duży ból. – Nie była to moja 
pierwsza wizyta u ginekologa, ale po 
żadnym badaniu nie czułam się tak 
źle – opowiadała pani Paulina. – Po 
wizycie przez dwie godziny nie by-
łam w stanie się uspokoić. Mam na-
dzieję, że ten pan zostanie ukarany, a 
sprawa nie rozejdzie się po kościach.
Kilka dni później do sprawy od-
niósł się ginekolog (prosi o niepoda-
wanie imienia i nazwiska) zakon-
traktowany w przychodni przy Fa-
brycznej, na którego poskarżyła się 
pacjentka. Lekarz odciął się od za-
rzutów i opowiedział swoją wer-
sję przebiegu wizyty, do której do-
szło miesiąc temu. – Ta pani przy-
szła po pigułki antykoncepcyj-
ne, których jej nie przepisałem z 
powodu przeciwwskazań– wyja-
śniał. – Podczas krótkiego badania 
pacjentka nie sygnalizowała żad-
nych dolegliwości czy dyskomfortu.

Przychodnia przy Fabrycznej wsz-
częła w sprawie postępowanie wy-
jaśniające. Zakończyło się ono w 
czwartek 17 czerwca. - Lekarz pro-
wadzący przedmiotową wizytę za-
przestał udzielania świadczeń zdro-
wotnych w Samodzielnym Zespo-
łem Publicznych Zakładów Lecz-
nictwa Otwartego w Piasecznie 
– informuje Marta Dorociak-Burza, 
dyrektor zespołu. - Formalnie za-

kończyliśmy współpracę w czwar-
tek, jednak od momentu wpłynięcia 
do nas skargi ten lekarz nie przyj-
mował już pacjentów. 
 Przychodnia nie podaje szczegó-
łów postępowania wyjaśniającego, po-
wołując się na tajemnicę służbową oraz 
prawo pokrzywdzonej pacjentki do za-
chowania tajemnicy w zakresie udziela-
nych jej świadczeń zdrowotnych.

Tomasz Wojciuk
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Przychodnia zakończyła współpracę z ginekologiem
PIASECZNO W czwartek 17 czerwca Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego, w 

skład którego wchodzi przychodnia przy ul. Fabrycznej poinformował o zakończeniu współpracy z gineko-

logiem, oskarżonym przez jedną z pacjentek o niewłaściwe zachowanie podczas wizyty

Upał nie zniechęcił kolarzy
GÓRA KALWARIA Na starcie kolejnej edycji Lotto Poland Bike Maratho-

nu rozgrywanego  w ubiegłą niedzielę w Górze Kalwarii stanęło 500 

amatorów dwóch kółek, których nie zraził lejący się z nieba żar

 - Kolarze to prawdziwi twardziele, żadne warunki pogodowe im nie strasz-
ne - podsumowuje Grzegorz Wajs, organizator cyklu. Na dystansie Max (53 
km) nie było mocnych na duet Damovo Bike Team. Wygrał Artur Mioduszew-
ski przed Łukaszem Woźnicą,  a trzeci był Sebastian Borowski (Akademia FTP). 
Wśród kobiet zwyciężyła Katarzyna Ebert (NewAge Fitness SklepRowerowy.
pl), wyprzedzając Urszulę Gryczan (Warszawa) i Aleksandrę Piętę (AZS AWF 
Katowice). Trasę Mini (30 km) najszybciej pokonał Tomasz Siewierski (Vortune 
Equity Bike Team). Wśród pań triumfowała Katarzyna Strumnik (Timbud Team).
 Uczniowie szkół podstawowych ścigali się na dystansie Fan (8 km). Wśród 
chłopców najlepszy był Michał Jedynak (LKK LUKS Sławno), a w gronie dziew-
cząt wygrała Alicja Surdyk (Kamyk Radzymin MTB Team).
 Peleton Lotto Poland Bike Marathon pozostaje na Mazowszu. Kolejne ko-
larskie emocje już w niedzielę 27 czerwca w Wyszkowie. 

TW

Od czasu incydentu z 20 maja, do którego doszło podczas wizyty w 

przychodni  przy Fabrycznej, lekarz nie przyjmował już pacjentów

R E K L A M A

Jeden budynek – trzy wystawy!
PIASECZNO W Bibliotece Publicznej w Piasecznie można nie tylko wy-

pożyczać książki, ale i oglądać liczne i różnorodne ekspozycje. Obecnie 

w budynku Centrum Edukacji Multimedialnej przy ul. Jana Pawła II do-

stępne są trzy wystawy

 W CEM oglądać można właśnie fotografi e poświęcone Ukrainie autorstwa 
Jolanty Rycerskiej oraz ekspozycję poświęconą Muminkom, w ramach której 
znajdują się pięknie wykonane rysunki przedstawiające najważniejszych bo-
haterów serii, dokładna mapa świata Muminków oraz życiorys ich twórczyni 
Tove Jansson. Ciekawostką jest także wystawa zdjęć Damiana Chrobaka – fo-
tografa ulicy, dokumentalisty-satyryka, który stworzył autorski fotoreportaż 
o piaseczyńskiej bibliotece.
 - Fotograf przyjechał w kwietniu do naszej biblioteki i przez trzy dni foto-
grafował pracowników w trakcie codziennych zajęć – mówi Urszula Bąkow-
ska, specjalista ds promocji w Bibliotece Publicznie w Piasecznie. - Czasem z 
ukrycia, czasem zupełnie jawnie. Wszystkie ujęcia łączy lekkość i niezwykła 
umiejętność obserwacji ważnych szczegółów. W wyniku współpracy powsta-
ła wystawa „Biblioteka w pandemii” pokazująca zmienioną rzeczywistość w 
okresie epidemii. Zdjęcia są niezwykłym świadectwem wydarzeń, które nie-
bawem, mamy nadzieję, będą już ulotnym wspomnieniem.
 Wystawy w CEM czynne będą do końca czerwca.

Grzegorz Tylec

Tajemnice Małgorzaty Dąbskiej
PIASECZNO Do końca czerwca w Mobilnej Galerii Kolejowej na terenie 

stacji kolei wąskotorowej oglądać można instalację artystyczną Mał-

gorzaty Dąbskiej

 Ekspozycja zatytułowana „Tajemnice” jest pierwszą wystawą sztuki w tym 
miejscu. Można ją oglądać codziennie, a dodatkowo wieczorem i przez część 
nocy jest oświetlona. To opowieść o kobiecej tajemnicy – o tym skąd płeć 
piękna czerpie siłę do tego wszystkiego czym musi być dla świata.
 Małgorzata Joanna Dąbska RITA jest członkinią Związku Polskich Artystów 
Plastyków OW, projektuje tkaniny unikatowe oraz uprawia malarstwo sztalu-
gowe olejne i akrylowe. Swoją najnowszą ekspozycję prezentuje w Mobilnej 
Galerii Kolejowej, która jest niezwykłym miejscem do pokazywania zarówno 
wystaw artystycznych, jak i historycznych, a dzięki swojej nietuzinkowej for-
mie przyciąga wzrok stając się ważnym miejscem na mapie Piaseczna.

Tyl.
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Orzeł z historycznym awansem!
PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA, ORZEŁ BANIOCHA – KORONA GÓRA KALWARIA 2:0 Terminarz nie mógł 

się chyba lepiej ułożyć dla gospodarzy. Przed meczem zaległej 22 kolejki wiadomo 

było, że zwycięstwo na własnym boisku podopiecznych Bartosza Kobzy nad rywalami 

zza między da im upragniony awans do czwartej ligi

Jak na mecz derbowy przystało, 
miał on swoją odpowiednią opra-
wę, o którą zadbali kibice. Miejsco-
wi fani, jak zwykle, prowadzili gło-
śny doping i przygotowali pirotech-
nikę, ale nie zabrakło też tego dnia 
wsparcia dla piłkarzy Korony. Nie-
stety, z uwagi na regulamin, kibice 
gości nie mogli formalnie wejść na 
stadion, ale znaleźli sobie miejsce 
obok niego, z którego godnie wspie-
rali piłkarzy z Góry Kalwarii.
 Jeśli ktoś myślał, że Orzeł ruszy 
zdecydowanie od pierwszych minut 
i będzie chciał jak najszybciej roz-
strzygnąć losy meczu, mógł być nie-
co zaskoczony. Przez pierwsze 45 mi-
nut to raczej Korona miała bowiem 
więcej z gry, ale nie przełożyło się to 
na żadne zdobycze bramkowe. Orzeł 
zaprezentował się jednak lepiej po 
przerwie. W 63. minucie, po błędzie 
defensywy przyjezdnych, na bramkę 
strzelał wpierw Patryk Kościanek, a 
odbitą przez bramkarza piłkę posłał 
do siatki Adam Myszkowski. Korona 

dążyła później ambitnie do wyrów-
nania, ale na minutę przed końcem 
regulaminowego czasu gry nadzia-
ła się na zabójczą kontrę. W sytuacji 
trzy na jeden nie pomylił się Maksy-
milian Vogtman i już wtedy wszystko 

było jasne – Orzeł, jako beniaminek 
rozgrywek, wywalczył po raz pierw-
szy w historii klubu awans do czwar-
tej ligi! Gratulujemy!

Tyl./fot. Konrad Jaskulski 

– Silco Photo

Po meczu Orzeł świętował awans do czwartej ligi

Będziemy walczyć dla Baniochy!
PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA Z Bartoszem Kobzą, trenerem Orła Baniocha, rozmawia Grzegorz Tylec
Derbowy mecz z Koroną był chyba 

dla was wisienką na torcie tego nie-

zwykle udanego sezonu?

 Zwycięstwo cieszy, zwycięstwo 
derbowe podwójnie, a zwycięstwo 
dające awans to już kosmos.

Co zdecydowało o tym, że ostatecz-

nie udało się ten awans wywalczyć? 
 Naszym celem było utrzyma-
nie. Jestem dumny z tej drużyny, bo 
przed sezonem nikt na nas nie sta-
wiał, ale z każdym kolejnym meczem 
rośliśmy w siłę.

Czy któryś z piłkarzy zasługuje w 

tym sezonie na szczególne wyróż-

nienie?

 Dumny jestem ze  wszystkich, bo 
ich praca na treningach dawała efekt 
w postaci zwycięstw, co dało nam 
upragniony awans.

Strzeliliście już ponad 120 goli w li-

dze, co pokazuje duży potencjał 

ofensywy. Co jeszcze byście chcie-

li poprawić w swojej grze?

 My po to trenujemy, żeby co 
mecz robić postęp w każdym aspek-
cie piłki nożnej.

Czy myślicie już o kolejnym sezonie 

i czy ta ekipa jest już na tyle mocna 

żeby skutecznie walczyć w czwartej 

lidze czy konieczne będą wzmoc-

nienia?

 Na razie jeszcze świętujemy. O 
następnym, historycznym sezonie, 
w kontekście wzmocnień pomyślimy 
jak związek poda zasady na następ-
ny sezon - czy będą dwie czy jedna 
czwarta liga za rok.

Rozumiem, że w czwartej lidze też 

celem numer jeden będzie utrzy-

manie, choć prezesowi klubu ma-

rzy się już trzecia liga...

 Marzenia są po to, aby do nich 
dążyć, ale tak - walczymy o utrzy-
manie w czwartej lidze. Będziemy 
walczyć dla naszych wspaniałych ki-
biców i dla całej społeczności z Ba-
niochy.

Pingpongiści byli spragnieni gry
PIASECZNO Ze względu na pandemię amatorzy tenisa stołowego, 

wśród których nie zabrakło również i medalistów Mistrzostw Polski, 

rozpoczęli w tym roku rywalizację w Grand Prix Piaseczna później niż 

zwykle. Warto było jednak czekać, bo na pierwszej imprezie zjawiło 

się aż 253 zawodników, co jest absolutnym rekordem tego, rozgrywa-

nego już od 23 lat turnieju

 W ramach inauguracji Grand Prix w sali Gminnego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w ośmiu kategoriach zmierzyli się ze sobą nie tylko zawodnicy z Polski, 
ale również i - mieszkający na co dzień w naszym kraju – pingpongiści z Ukra-
iny, Białorusi, Chin oraz Norwegii. Piaseczyński turniej jest pomyślany jako im-
preza dla każdego chętnego chcącego sprawdzić swoje sportowe umiejętno-
ści, a oprócz tego na miejscu na uczestników czeka jeszcze zwykle specjalna 
atrakcja, czyli możliwość zagrania z gościem specjalnym zawodów. Tym razem 
do Piaseczna przyjechała brązowa medalistka Mistrzostw Polski, zawodniczka 
Ekstraklasy Kobiet, Paulina Krzysiek. Na miejscu odbyła się także loteria nagród, 
a jeden ze szczęśliwych zwycięzców (Łukasz Błaszczyk) wygrał indywidualny 
trening z gościem specjalnym. Oprócz tego rozlosowano koszulki reprezentan-
tów Polski z autografami oraz voucher do restauracji Szara Eminencja.
 - Cieszymy się, że w trakcie imprezy mogliśmy też przedstawić nowego 
partnera klubu UKS Return - fi rmę Logwin – mówi Maciej Chojnicki, organiza-
tor turnieju. - Zawody są również współfi nansowane ze środków Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
 Nowa edycja Grand Prix była debiutem nowej kategorii Skrzatów (czyli dzie-
ci urodzonych w roku 2012 i młodszych). Do rywalizacji przystąpiło tego dnia 
16 uczestników, spośród których najlepszy okazał się reprezentant MUKS Nada-
rzyn Piotr Zioło. W trakcie imprezy nie zabrakło niespodziewanych rozstrzy-
gnięć. Do sporej sensacji doszło zwłaszcza w kategorii Open (gdzie grają pro-
fesjonaliści). Triumfował w niej zaledwie 13-letni Mateusz Sakowicz z KS Spój-
nia Warszawa. Wynik ten nie jest jednak aż tak dużym zaskoczeniem jeśli weź-
miemy pod uwagę to, że zawodnik ten jest... świeżo upieczonym Mistrzem Pol-
ski Młodzików i - jak widać - już teraz świetnie wypada także i w grze z seniora-
mi. Nieodmiennie dużym powodzeniem uczestników cieszy się wciąż kategoria 
gier podwójnych, gdzie wystąpiło łącznie aż 38 par. Kategorię te wygrali osta-
tecznie Łukasz Jamorski i Michał Kwaśniewski z Hit The Ball.
 Kolejny turniej XXIII edycji 
odbędzie się w Piasecznie już w 
najbliższą niedzielę 27 czerwca. 
Początek rywalizacji w sali Gmin-
nego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
o godzinie 10.

Grzegorz Tylec

Zwycięzcy kategorii:
Skrzat : Piotr Zioło (MUKS Start Nadarzyn)
Dzieci : Michał Sprzęczka (UKS Return Piaseczno)
Junior : Szymon Jankowski (UKS Return Piaseczno)
Dzieci-PRO : Mateusz Zapaśnik (IKRTS Józefów)
Junior-PRO : Bartosz Adamiak (ULKS Moszczenica)
Amator : Rafał Kłobukowski
Open : Mateusz Sakowicz (KS Spójnia Warszawa)
Deble : Łukasz Jamorski / Michał Kwaśniewski (Hit The Ball)

Puchar Dwóch Miast
PIŁKA NOŻNA W lipcu rozegrany zostanie amatorski Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej, w którym wezmą 

łącznie udział 32 drużyny

Siatkarz z Konstancina 
został Mistrzem Mazowsza
SIATKÓWKA Arkadiusz Kapitan, reprezentujący Stowarzyszenie Piłki 

Siatkowej Konstancin-Jeziorna, zdobył w parze z Bartłomiejem Jan-

kowskim (KS Metro Warszawa) tytuł Mistrza Mazowsza MWZPS w siat-

kówce plażowej w kategorii junior

 Młodzi siatkarze, prowadzeni przez trenerów Mirosława Kapitana i Tymo-
teusza Kapitana, awansowali bezpośrednio do fi nałów Mistrzostw Polski, nie 
przegrywając żadnego meczu, a w fi nale pokonując parę z MKS MDK Warsza-
wa - Macieja Pszczołę i Jakuba Woźniaka 2-1.
 - O naszym sukcesie zdecydowało wiele godzin spędzonych na treningu siat-
kówki plażowej – mówi Arkadiusz Kapitan. - Teraz chcemy z kolegą być w najlep-
szej szóstce w Polsce, a jak forma i zdrowie dopisze, to te mistrzostwa wygrać.
 Mistrzostwa Polski, z udziałem konstancińskiego siatkarza, obędą się naj-
prawdopodobniej na przełomie lipca i sierpnia. 

Tyl.

 - Serdecznie zapraszam do 
udziału w jednodniowych Turnie-
jach Piłki Nożnej, które odbędą się 
na boiskach sportowych przy uli-
cy Chyliczkowskiej 17 w Piasecznie 
oraz Kalwaryjskiej 3 w Górze Kal-
warii – mówi Karol Kołodziejczak, 
organizator wydarzenia.
 W sobotę 10 lipca zagrają piłka-
rze w kategorii 16 plus, a 11 Lipca w 
kategorii Oldboy 35 plus. Dodatko-
we informacje i zapisy mailowo (Za-
pisy@copafootball.pl) lub telefo-
nicznie (505575320). Patronem me-
dialnym imprezy jest Kurier Połu-
dniowy.

Tyl.
R E K L A M A
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 Główny Specjalista ds. budowlanych   
    w Wydziale Inwestycji i Remontów

Szczegóły naboru dostępne na stronie: bip.konstancinjeziorna.pl - zakładka Praca

Gmina  
Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna  
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

 Główny Specjalista ds. sanitarnych  
    w Wydziale Inwestycji i Remontów

Szczegóły naboru dostępne na stronie: bip.konstancinjeziorna.pl - zakładka Praca

Gmina  
Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna  
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

Salon zatrudni

kosmetyczkę
z doświadczeniem 

tel. 692488278

Salon zatrudni

fryzjerkę
z doświadczeniem 

tel. 692488278

R E K L A M A

Słucham Lato

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W niedzielę 27 czerwca o godz. 11.30 w altanie przy Hugonów-
ce w ramach cyklu „Słucham Lato” fragmenty „Pokoju na ziemi” 
przeczyta Robert Tondera - aktor, który udzielał głosu m.in. w f il-
mach „Power Rangers S.P.D” i „Strażnicy Czasu” oraz w grze kom-
puterowej „Cyberpunk 2077”, a jego charakterystyczny tembr z 
pewnością rozpoznają najmłodsi słuchacze jako głos Taty Świnki z 
serialu „Świnka Peppa”. Ponadto każdy chętny będzie mógł wziąć 
udział w LEMoterii, w której będą do wygrania upominki-niespo-
dzianki, m.in. książki Lema, gadżety KDK, a także talony na pyszną 
LEMoniadę. Wstęp wolny. 

TW



DAM PRACĘ

PIASECZNO KIEROWCA KAT B. IVECO ZAOPATRZE-
NIE SKLEPÓW.  Tel. 575 791 030 

Zatrudnię kierowcę – operatora, wymagane prawo jaz-
dy kategorii C. Kontakt  664-474-900

Brukarzy zatrudnię tel. 602 335 067

Zatrudnię mechanika samochodowego. Piaseczno 
Tel. 601 238 245

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego 
Złotokłos tel. 664 918 311

Firma Norwa Plants Sp. z o. o w Piasecznie zatrudni na 
umowę o pracę mężczyzn i kobiety do obsługi produk-
cji oraz kobiety do cięcia roślin w warunkach laborato-
ryjnych tel. 22 756 20 65, mail biuro@norwa.eu

Przedszkole w Zalesiu Dolnym zatrudni  nauczycielkę z 
właściwym wykształceniem, tel. 501 059 813

Kierowcę do rozwożenia obiadów w Piasecznie,  
tel. 516 041 002

Przyjmę do pracy w sklepie spożywczym, Łazy, 
tel. 609 477 481

Sprzątanie, tel. 504 106 676

Przystanek Piekarnia Piaseczno poszukuje sprzedaw-
ców oraz kucharzy z doświadczeniem. Praca w Pia-
secznie, tel. 537 876 739

Fryzjera/kę damsko-męską do salonu fryzjerskiego 
w Piasecznie, tel. 692 488 278

Praca w ochronie, Piaseczno, Pracownik Ochrony 
na linii kas- 16,50 zł netto tel. 697 660 949

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

Firma sprzątająca zatrudni mężczyzn i kobiety prac po-
rządkowych na terenie centrum handlowego w Wólce 
Kosowskiej k. Mrokowa, tel. 504 246 180

Kwiaciarnia w Piasecznie zatrudni osoby z doświad-
czeniem, tel. 502 088 097

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

Praca przy zbiorze borówki w Prażmowie, 
tel. 600 662 650

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

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

Zatrudnię pracowników do rozbioru drobiu, 
tel. 606 259 458, 604 735 489

Osoby do wykładania towaru do sklepu w Ustanowie, 
tel. 602 119 041

Do hurtowni spożywczej w Piasecznie solidnego z pra-
wem jazdy C lub B. Atrakcyjne zarobki. Praca w godz. 
5.30 - 12.30, tel. 501 719 625 w godz. 14.00 – 15.00

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

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

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

EKO-LED PRODUCENT OŚWIETLENIA LED PIASECZ-
NO – JÓZEFOSŁAW POSZUKUJE PRACOWNIKÓW 
NA STANOWISKO MONTER - PRACOWNIK PRODUK-
CJI. PRACA SIEDZĄCA, OD ZARAZ. 
TELEFON: 508-561-379

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

Ekspedientki Gabryelin, Wólka Kozodawska, Piaseczno, 
tel. 508 288 773

Zatrudnię wulkanizatora i mechanika w Piasecznie, 
tel. 601 310 000

Firma ogrodnicza zatrudni doświadczonych ogrodników. 
Praca całoroczna. tel. 789 452 358

Produkujemy obuwie medyczne - zatrudnię osobę z umie-
jętnością szycia + prace przygotowawcze do montażu . 
Praca 7-15 Złotokłos tel. 602601859 
santana.obuwie@gmail.com

Zatrudnię do warsztatu samochodowego mechanika  lub 
pomoc mechanika Wojciechowice tel. 513 804 830

Zatrudnię na stanowisko dozorcy  Góra Kalwaria 
tel. 505 056 532

Zatrudnię kierowcę kat C+E z uprawnieniami na HDS. 
Praca od poniedziałku do piątku na umowę o pracę. Miej-
sce pracy Warszawa i okolice tel. 697 242 968

Firma elektryczna zatrudni:elektromonterów, kierowcę-
kat.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

Kierowca C+E kraj tel 502 544 002

Pomocnika na budowę, tel. 507 191 295

Firma sprzątająca zatrudni panią do sprzątania klatek 
schodowych  w Piasecznie i okolicach, tel. 503 514 774

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

Do ochrony, obiekty handlowe, 12h, stawka od 16 zł,  
tel. 660 720 764

Zatrudnię pana do prac porządkowych na teren zewnętrz-
ny z Piaseczna lub bliskich okolic, może być sprawny 
emeryt, tel. 609 153 202

Do zakładu szklarskiego w Piasecznie kobietę lub męż-
czyznę, mile widziane prawo jazdy Kat B, tel. 509 920 854

Do produkcji i montażu okien,  tel. 600 446 225

Zatrudnię konserwatora budynku oraz osoby do sprząta-
nia i na zmywak (Konstacin) tel. 503 071 527

Zatrudnię pracownika do sklepu spożywczego. 
Jeziórko, przy stacji „PKP Ustanówek”, 
tel. 602 512 677, 787 866 910

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

Przyjmę do pracy hydraulika, tel. 693 785 277

Firma w Piasecznie poszukuje mężczyzn do produkcji 
opakowań z tektury. Mile widziane prawo jazdy.  
CV kierować na adres: slawek@polmlekart.waw.pl 
lub tel.  22 737 24 77

SZUKAM PRACY

Sprzątanie, prasowanie, tel. 570 488 593

Sprzątanie, tel. 604 227 994

Opieka, prace domowe, tel. 731 129 311

KUPIĘ

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

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

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

Kupię używaną halę 500 - 1000 m. kw., tel. 604 626 444

SPRZEDAM

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

Barakowóz, tel. 601 41 88 01

Betoniarka 150 l, brama 5,2 m b (rozsuwana) , śrutownik 
bijakowy 11 kW,  tel. 502 52 56 53

Tanio, w dobrym stanie meble dębowe: kanapa 
3 – osobowa, fotel,  ławo – stół, szafka RTV, witryna, 
tel. 510 163 750

Robotsprzątający, tel. 691 193 716

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Volvo XC90, 2006, w bardzo dobrym stanie, nigdy nie 
jeździł po soli, sprowadzony w 2019 z Florydy, od spro-
wadzenia stoi w garażu, tel. 22 416 22 61

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

Honda poj. 600, tel. 797 084 170

AUTO - MOTO  KUPIĘ

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

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

Dom 155 m kw., Piaseczno – centrum, tel. 508 616 165

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

Sprzedam działkę budowlaną Uwieliny tel: 603 862 559

Działkę budowlaną, Jazgarzew, 1100 m kw., 
tel. 796 843 843

Działka rolna 1,7 ha z warunkami zabudowy, Kawęczyn, 
bezpośrednio, tel. 606 466 390

Działki budowlane, Konstancin – Jeziorna, bezpośrednio, 
tel. 794 582 660

Mieszkanie, 48 m kw. w Piasecznie, 2 miejsca parkingo-
we, komórka, tel. 698 55 30 25

Grzędy  4ha=1,5mln, tel. 668 714 858

Tanio w Chyliczkach, działka ogrodzona, możliwość bu-
dowy 5600 m kw. , tel. 502 580 355

Sprzedam działkę budowlaną Uwieliny tel: 603 862 559

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

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

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

Pokój dla Pana, Chylice, tel. 513 626 068

Pokój, kuchnia, łazienka, osobne wejście, tel. 696 699 512

Lokal 10 m kw, pod usługi kosmetyczne, Piaseczno, 
ul. Młynarska 4, tel. 509 124 852

Pawilon nr 5, „Pod Kopułą”, Piaseczno, ul. Szkolna 13c, 25 
m kw., najchętniej na zakład fryzjerski, tel. 604 55 15 01

Pokój dla pana, Chylice, 700 zł tel. 513 626 068

Wynajmę pokój, Konstancin, tel. 503 690 260

Pokój, Chylice, tel. 516 228 558

Kawalerka w Piasecznie, tel. 609 209 879, 692 487 422

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ

Kupię las, okolice Prażmowa, tel. 602 770 361

Kupię teren inwestycyjny, przemysłowy w powiecie pia-
seczyńskim, powyżej hektara, tel. 509 447 60

USŁUGI

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

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. tel. 504 008 309

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

Dachy Naprawa Krycie, tel. 511 928 895

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

Złota rączka + spawanie, tel. 669 686 350

Hydraulik tel. 886 576 148

Elektryk, tel. 666 890 886

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

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

Docieplanie i malowanie budynków, tel. 604 938 861

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

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

ROZBIÓRKI, KOMPLEKSOWO , TEL. 728 890 101

ELEKTRYK tel. 660 891 932

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

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

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

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

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

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

Cyklinowanie, układanie, renowacja podłóg, 
tel. 601 091 977

Dezynfekcja Zwalczanie Pluskwy Prusaków  Komarów, 
tel. 601227246

Malowanie hydrodynamiczne lub tradycyjne dachów  
tel 663 677 080

Remonty,wykończenie tel. 503 141 591

Ogrodnicze, wycinka drzew, wywóz gałęzi, 
tel. 519 874 891

Ogrody-Koszenie Trawników-Zarośli tel. 603 315 531

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

Malarskie, tel. 696 120 208

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

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Kierownik Budowy, Inspektor, tel. 502 120 724

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Instalacje elektryczne,   tel.  601 41 88 01

Kominiarz, tel. 781 495 997

Ogrodnictwo tel. 536 043 434

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

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

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

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

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

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

ZDROWIE I URODA 

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

ZWIERZĘTA

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

MATRYMONIALNE

Kawaler po 60-tce szuka kobiety, stały związek, 
tel. 88 47 45 388

Partnerkę 50+, tel. 692 915 250
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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

Dam pracę operatorowi maszyn, kierowcy wózka 
widłowego, Wólka Kosowska tel. 604530316

Zatrudnię pomocnika elektromontera lub elektromon-
tera. Informacje pod tel. 664 474 900

Kierowca Taxi/Uber, www.u-rent.pl, tel. 787 740 105

Krawcowe, szwaczki, Ursynów, tel. 603 675 411

Kolportera do rozdawania gazet na skrzyżowaniu, 
tel 22 756 79 39

Pomocnika ślusarza, Złotokłos, tel. 502 221 859

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

Obrazy współczesnej malarki, około 30 sztuk, 
tel. 571 373 118

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

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

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

MALOWANIE TANIO, REMONTY, GLAZURNICTWO, 
tel. 669 945 460

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

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

Pracownia rozwoju twórczego, tel. 571 373 118

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

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

Elektrostymulacja uznawana jest 
za jedną z najskuteczniejszych me-
tod modelowania sylwetki. Zwięk-
sza sprawność mięśni i zmniejsza 
obwód tkanki tłuszczowej. 

Elektrostymulacja polega na wywo-
ływaniu skurczu mięśni przy użyciu 
prądu o niskiej częstotliwości. Dostar-
cza się go za pomocą elektrod umiesz-
czanych na ciele. Wywoływany skurcz 
jest podobny do tego, który występu-
je podczas wysiłku fi zycznego. Dlate-
go podczas zabiegu uzyskamy efekty 
jak po treningu.  Spalenie tkanki tłusz-
czowej i wymodelowanie sylwetki

30-minutowy zabieg 
= 2-godzinny trening

Efekty
 Efektami elektrostymulacji są 
poprawa wyglądu sylwetki, rozbi-
cie cellulitu i spalenie tkanki tłusz-
czowej, poprawa dotlenienia skóry, 
przyśpieszenie produkcji kolagenu i 
elastyny, a także zmniejszenie dole-

gliwości bólowych i ogólna popra-
wa odporności. 
 Elektrostymulacja uznawana jest 
za jedną z najskuteczniejszych me-
tod modelowania sylwetki. Zwięk-
sza sprawność mięśni i zmniejsza ob-
wód tkanki tłuszczowej. Można sto-
sować ją na wszystkich częściach cia-
ła, a najlepsze efekty redukcji tkanki 
tłuszczowej pokazują się na brzuchu i 
udach. Kobiety często stosują ten za-
bieg 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 elektrody 
nakładany jest specjalny żel, następ-
nie przykłada się je  do ciała i przypi-
na pasami mocującymi. Każdy mię-
sień zostaje potraktowany dawką 
o regulowanej intensywności. Za-
czyna się od niewielkiej, stopniowo 
zwiększając jej siłę dbając jednocze-
śnie o komfort klienta. Zabieg trwa 
30 minut.
 Dla uzyskania efektu poleca się 
wykonanie serii 8-12 zabiegów co 
dwa dni

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 niestety nadal są za-

mknięte, dlatego pozostaje trening w domu, do którego trudno się zmobilizować. Jest jednak coś, co po-

może wrócić do wymarzonej sylwetki- zabieg elektrostymulacji

P R O M O C J A

Piękne ciało na wakacje
Czy istnieją skuteczne metody odchudzania? Jak w krótkim czasie pozbyć się zbęd-

nych kilogramów i cieszyć się wymarzoną fi gurą oraz dobrym zdrowiem? 
 To pytanie zadaje sobie wiele osób 
kiedy nastaje lato i zbliża się wyczekiwa-
ny urlop. Czy istnieje recepta na szybką 
utratę kilogramów bez efektów jo-jo?

Dieta i suplementacja

 Każdy kto chciałby trwale schud-
ną powinien zdać sobie sprawę, że jego 
droga do wymarzonej diety to zmiana 
nawyków żywieniowych na zawsze, nie 
na dwa tygodnie przed urlopem. Ile mo-
żemy schudnąć w dwa tygodnie? Spe-
cjaliści mówią, że aby utrata była trwała 
i nie przyniosła efektu jo-jo w dwa tygo-
dnie możemy stracić około 2 kg.
 Prócz zmiany diety proponujemy 
włączenie preparatów na bazie ziół 
i błonnika, które m. in. przyspieszą 
metabolizm, obniżą poziom cukru i 
zmniejszą łaknienie. 
 - W suplementach diety wspo-
magających odchudzanie znajdzie-
my m.in. pokrzywę indyjską, zieloną 
kawę, białą morwę, cynamon, pipe-
ryna czy garcinie cambogia – mówi 
Bożena Rzezak ze Sklepu Zielar-
sko-Medycznego Rydz z Piaseczna. 
- Preparat, który najczęściej wybie-
rają nasi klienci to Libramed, pro-
dukt o naturalnym składzie. Poma-
ga kontrolować poposiłkowy szczyt 

glikemiczny, zwalniając i zmniej-
szając wchłanianie węglowodanów i 
tłuszczów – dodaje mgr farmacji.  
 Preparaty wzbogacone o mine-
rały i mikroelementy będą też pra-
cować na nasz wygląd, poprawiając 
stan skóry, paznokci i włosów. 

A co dla ciała

 Prócz diety ważny jest oczywiście 
wysiłek fizyczny. Ruch przynajmniej 
trzy razy w tygodniu przez godzinę. 
Poprawi naszą wydolność, wzmocni 
mięśnie i spali komórki tłuszczowe.
 Jeśli z różnych przyczyn nie mo-
żemy uprawiać sportu salony ko-
smetyczne proponują zabieg elek-
trostymulacji, który polega na wy-
wołaniu skurczu mięśni przy uży-
ciu prądu. Półgodzinna sesja zastę-
puje dwugodzinny trening na siłow-
ni. Zabieg ujędrni ciało, zwalcza cel-
lulit, redukuje tkankę tłuszczową.
 Jeśli borykamy się z cellulitem 
świetnie sprawdzają się masaże bań-
ską chińską. Ujędrnią ciało i zniwe-
lują skórkę pomarańczową. 

Zabiegi odchudzające

 Świetnie sprawdzają się odchudzają-
ce zabiegi na ciało typu  body wrapping.

 - Body wrapping, to prosty za-
bieg, który ma na celu rozgrzanie tka-
nek i poprawienie cyrkulacji krwi oraz 
limfy. Jego nieodłącznym elementem 
są kremy ujędrniające. Dopiero po 
wsmarowaniu ich w skórę owijamy 
folią dany obszar ciała i w ten sposób 
przyspieszamy działanie preparatów 
- opisuje kosmetyczka z Salonu BB z 
Piaseczna. 
 Stosowanie body wrappingu za-
uważalnie wspomaga wyszczuplanie 
sylwetki i redukcję cellulitu, jeśli zo-
stanie połączona z aktywnością fi-
zyczną oraz zdrowym odżywianiem.
  Aby uzyskać szybki efekt utraty 
wagi i wymodelowania sylwetki nale-
ży działać na kilka sposobów. Dieta, 
ruch i zabiegi na ciało spowodują, że 
nasza figura będzie wymarzona.  

R E K L A M A
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