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Pod groźbą eksmisji
PIASECZNO Mirosław Szwarclos mieszka w gmin-

nym lokum przy ul. Wojska Polskiego 7. - Na 

początku stycznia zmarła moja konkubina, 

teraz gmina chce mnie eksmitować – skarży 

się 64-latek. - Jestem schorowany, mam skie-

rowanie do szpitala. Boję się jednak opusz-

czać mieszkanie, bo czuję, że nie będę miał 

do czego wracać...

Historie wojenne
PIASECZNO Już ponad tydzień działa punkt pomo-

cowy przy al. Kalin 30, przez który każdego dnia 

przewijają się tysiące ludzi. Dla wielu uchodźców 

jest to miejsce, w którym nie tylko mogą zaopa-

trzyć się w podstawowe produkty, ale też uzyskać 

niezbędne informacje. W kilkoma osobami udało 

nam się porozmawiać
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K O N D O L E C J E

TARCZYN

Zatrzymany z narkotykami
 Policjanci zatrzymali do kontroli drogowej osobowe 
volvo. Jako że kierujący pojazdem mężczyzna wyraźnie 
się denerwował, auto zostało przeszukane. Okazało się, 
że pod wycieraczką znajdują się narkotyki – marihuana, 
amfetamina i grzybki halucynogenne. Zostały one zare-
kwirowane, a 25-latek trafił do aresztu. Usłyszał już za-
rzuty i stanie przed sądem. Grozi mu do 3 lat pozbawie-
nia wolności. 

Oszust trafi ł za kratki
 W miejscowości Suchostruga policjanci zatrzymali w środę 
25-latka, który był poszukiwany przez sądy w Opolu, Piasecznie 
i Przemyślu. Mężczyzna miał do odbycia karę ponad 6 miesięcy 
więzienia m.in. za oszustwa. Trafi ł już do zakładu karnego.

Zajęcia dla uchodźców z Ukrainy
KONSTANCIN-JEZIORNA 

Konstanciński Dom Kultury 

przygotował bezpłatne za-

jęcia dla dzieci i młodzieży 

z Ukrainy

 Zajęcia są prowadzone 
przez instruktorów i animato-
rów KDK oraz wolontariuszy. 
Uwaga: dzieci do lat 8 muszą 
przyjść z opiekunami. Ponad-
to w przyszłym tygodniu ru-
szą zajęcia nauki języka pol-
skiego, które już cieszą się du-
żym zainteresowaniem. Kon-
stanciński Dom Kultury pla-
nuje utworzenie grupy dla do-
rosłych i starszej młodzieży 
w wieku 17-19 lat. Zaintere-
sowani dołączeniem do zajęć 
proszeni są o kontakt (mail: 
ukraina@hugonowka.pl, tel: 
+48 500 593 685). Co do za-
jęć dla dzieci, to będą one od-
bywały się od poniedziałku 
do soboty. W poniedziałek w 
willi Gryf zaplanowano na-
ukę gry na gitarze, we wto-
rek w Hugonówce będzie ta-
niec nowoczesny, w środę w 
tym samym miejscu – zabawy 
z piosenką i taniec nowocze-
sny, zaś w czwartek – zabawy 
plastyczne (również w Hugo-
nówce). W piątek zaplanowa-
no zabawy z włóczką dla naj-
młodszych dzieci, a w sobotę 
– animacje kreatywne.
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AKTUALNOŚCI

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

śp. Heleny Skaryszewskiej
 wieloletniej Kierownik  

Urzędu Stanu Cywilnego w Konstancinie-Jeziornie

Najszczersze wyrazy współczucia  
Rodzinie i Bliskim 

składają

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej  
Agata Wilczek

Burmistrz  
Gminy Konstancin-Jeziorna  

Kazimierz Jańczuk

PIASECZNO

Kradzież w Biedronce
 W Dzień Kobiet w sklepie Biedronki przy ul. Dworco-
wej doszło do kradzieży suplementów o wartości 112 zł. Na 
szczęście na miejscu byli będący po służbie policjanci, któ-
rzy zatrzymali złodzieja. 35-latek został ukarany mandatem 
w wysokości 500 zł.

LESZNOWOLA 

Uwaga na włamywaczy
 W ubiegły piątek między godz. 15 a 19 do budynku 
jednorodzinnego w Wólce Kosowskiej przy ul. Wesołej 
wtargnęli włamywacze. Do środka dostali się podważa-
jąc drzwi tarasowe. Ukradli biżuterię, pieniądze i zegarki 
o łącznej wartości około 60 tys. zł. Policja prosi o kontakt 
świadków zdarzenia.

KONSTANCIN-JEZIORNA 

Jechał pijany i bez prawa jazdy
 W poniedziałek po godz. 17 w Okrzeszynie policjanci 
zatrzymali do kontroli drogowej osobowego forda. Siedzą-
cy za kierownicą 38-latek był pijany – mężczyzna miał w 
organizmie prawie promil alkoholu. Co więcej, po spraw-
dzeniu w policyjnej bazie danych okazało się, że nigdy nie 
miał prawa jazdy. Został zatrzymany i następnego dnia 
usłyszał zarzuty. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

LESZNOWOLA/PIASECZNO

Zginęły dwa samochody
 7 marca wieczorem w Mysiadle, w rejonie ul. Kwiato-
wej został skradziony czerwony hyundai tucson (z czar-
nym dachem) z 2020 roku o wartości ponad 137 tys. zł. 
Dzień wcześniej, w nocy z 6 na 7 marca z ul. Dzikiego 
Wina w Józefosławiu zginął czarny mitsubishi outlander 
z 2016 roku o wartości 85 tys. zł. Policja prosi o kontakt 
wszystkie osoby, które mogły widzieć moment kradzieży 
tych pojazdów.

URSYNÓW

Na widzenie ze skazanym 
przyszła z narkotykami
 W biurze przepustek w jednym z zakładów karnych funk-
cjonariusze ujęli 78-latkę, która miała przy sobie narkotyki. 
Środki odurzające niosła przebywającemu w więzieniu syno-
wi, ale wywęszył je specjalnie przeszkolony pies. Kobieta wyję-
ła więc z bielizny zawiniątko z marihuaną, została zatrzymana, 
trafi ła na komisariat i usłyszała zarzuty. Teraz grozi jej do 3 lat 
pozbawienia wolności.

СПЕЦІАЛЬНА 
ІНФОЛІНІЯ ДЛЯ
БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ
Головне Управління 

Поліції ввело в дію чергові 

номери, а також контакти 

електронної пошти для 

осіб, які хочуть переказати 

Поліції інформацію про 

випадки торгівлі людьми, 

сексуальні злочини і 

зникнення біженців та їх 

родин, які перебувають 

на терені Польщі в зв’язку 

зі збройними діями на 

території України.

 Центр пошуку зниклих 
людей Головного Управління 
Поліції впровадив спеціа-
льний номер телефону 47 72 123 07 
(для осіб, які телефонують 
з-за кордону, +48 47 72 123 07), 
а також електронну пошту 
cpozkgp@policja.gov.pl, за 
допомогою яких можна 
передавати і отримувати 
інформацію, а також допомогу 
в ситуаціях, пов’язаних 
зі зникненням людей, які 
перетнули польський кордон 
в зв’язку зі збройними діями 
на території України.
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Urzędnicy zwalczają przedszkola! 
Konsekwencje ponosimy wszyscy
Władze miasta i gminy wciąż utrudniają funkcjonowanie placówek przed-

szkolnych prowadzonych przez osoby fi zyczne. Należne dotacje są celo-

wo zaniżane, prawo jest łamane, a urzędnicy próbują zastraszać właścicieli 

przedszkoli. Gmina przegrywa w sądach kolejne sprawy, płacąc zaległości 

wraz z odsetkami. To naraża na szkody publiczny budżet, gdyż urzędnicy za 

świadome naruszenie prawa nie ponieśli jeszcze żadnej odpowiedzialności

 Gmina Piaseczno zale-
ga przedszkolom kilkadzie-
siąt milionów złotych za lata 
2007-2016. Wszystko na sku-
tek celowej polityki władz gmi-
ny, ograniczającej należne do-
tacje wbrew przepisom prawa.
Na ławie oskarżonych zasiadł 
były burmistrz Piaseczna Zdzi-
sław Lis. Sąd nie miał wątpli-
wości, że urzędnicy świado-
mie, z pełną premedytacją za-
niżyli dotacje należne przed-
szkolom. Czy burmistrz ponie-
sie konsekwencje? Póki co sąd 
uznał, że pełniąc swoją funkcję 
odpowiedzialności nie ponosi. 
Została jednak z powodzeniem 
wniesiona kasacja wyroku do 
Sądu Najwyższego, mamy 
więc nadzieję że konsekwencje 
złej woli urzędników ostatecz-
nie nie spadną na podatników. 

Piaseczno płaci odsetki, kosz-

ty sądowe i za komornika

 Tymczasem gmina Pia-
seczna przegrywa kolejne spra-
wy sądowe. Niedawno w Są-
dzie Okręgowym należne pie-
niądze ze zwrotu zaniżonych 
dotacji wygrało jedno z piase-
czyńskich przedszkoli. Sąd zo-
bowiązał Miasto i Gminę Pia-
seczno do wypłacenia kwoty 
ponad 117 tys. złotych wraz z 
ustawowymi odsetkami w kwo-
cie 39514,92 zł za opóźnienie 
od dnia 1 stycznia 2017 roku. 
Dodatkowo gmina musiała 
zwrócić przedszkolu ponad 19 

tys. złotych kosztów proceso-
wych i ponad 1600 zł za pra-
cę biegłych sądowych. Na rzecz 
Skarbu Państwa została też po-
brana kwota 521 zł tytułem nie-
uiszczenia części opłaty za po-
zew. Powództwo przedszkola 
sąd uznał w całości. Jak się jed-
nak okazało, mimo prawomoc-
nego wyroku gmina zasądzonej 
kwoty nie wypłaciła. Sąd wydał 
więc klauzulę wykonalności 
wyroku i czynności wszczął ko-
mornik, który zablokował kon-
to gminy. W efekcie samorząd 
zapłacił kwotę zasądzoną przez 
sąd, dodatkowo powiększoną o 
koszty postępowania komorni-
ka w kwocie 17578,20 zł. A wła-
ściwie to nie zapłacił samorząd, 
ale mieszkańcy Piaseczna, któ-
rzy nie po raz pierwszy są ob-
ciążani za niekompetencję lub 
złą wolę urzędników, próbują-
cych podreperować gminne fi-
nanse zaniżaniem kwot z mocy 
prawa należnych przedszkolom. 

Urzędniczka działa 

na szkodę gminy
 W ostatnim czasie napłynę-
ły do nas skargi dotyczące kie-
rownika referatu kontroli Elż-
biety Gorzkowskiej. Urzęd-
niczka podczas składania roz-
liczeń dotacji za rok 2021, na-
kazywała właścicielom przed-
szkoli wykluczyć z katalo-
gu wydatków zajęcia dla dzie-
ci z języka angielskiego, rytmi-
kę, teatrzyki oraz remonty pla-

cówek, strasząc że właścicie-
le placówek będą musieli pie-
niądze gminie zwracać wraz 
z odsetkami. Wyrok Sądu Ad-
ministracyjnego w Warszawie 
potwierdza bezprawne dzia-
łanie urzędniczki, bezsprzecz-
nie wskazując, że wyżej wymie-
nione wydatki powinny być fi-
nansowane z dotacji gminnych. 
 Dwukrotnie złożyliśmy 
skargę na urzędniczkę, która 
albo nie zna ustawy o finan-
sowaniu zadań oświatowych, 
albo celowo działa wbrew in-
teresom przedszkoli prowadzo-
nych przez osoby fizyczne, na-
rażając gminę na kolejne prze-
grane sprawy w sądzie i wy-
płatę odszkodowań. Jako Sto-
warzyszenie Piaseczyńskich 
Przedszkoli domagamy się na-
tychmiastowego odwołania 
Elżbiety Gorzkowskiej z peł-
nionego stanowiska ds. kon-
troli niepublicznych przedszko-
li. Urzędniczka próbuje zastra-
szać dyrektorów przedszkoli, 
działa wbrew przepisom prawa 
i w sposób rażąco nieprawidło-
wy. Kto poniesie konsekwencje 
tych działań?Znów mieszkańcy 
gminy Piaseczno?!

Władze lekceważą wyrok sądu, 

bo... nie zapadł w Piasecznie

 Niestety, na nasze pismo 
otrzymaliśmy lekceważącą od-
powiedź od zastępcy burmi-
strza Piaseczna, Hanny Ku-
łakowskiej-Michalak, która 

uznała, że załączony przez nas 
wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego nie doty-
czy urzędniczki ani gminy Pia-
seczno, a Pani Gorzkowska wg 
Pani Burmistrz: „jest urzędni-
kiem cieszącym się poszanowa-
niem i uznaniem pośród pozo-
stałych Piaseczyńskich Przed-
szkoli”. Na resztę zadanych py-
tań nie otrzymaliśmy odpowie-
dzi. Nie doczekaliśmy się rów-
nież, odpowiedzi na pytania sta-
wiane rok temu: ilu nauczycie-
li i pracowników obsługi jest za-
trudnionych w przedszkolach w 
zespole szkolno-przedszkolnym 
przy ul. Jana Pawła II 55 oraz ja-
kie są koszta mediów, które po-
nosi Gmina w tych placówkach? 
 Szanowna Pani Burmistrz! 
W Piasecznie obowiązuje ta-
kie samo prawo jak w innych 
gminach w Polsce. Lekceważe-
nie orzecznictwa Wojewódzkie-
go Sądu Administracyjnego to 
kolejny krok, który doprowadzi 
do następnej sprawy przegranej 
przez gminę, kolejnych odse-
tek, a być może także dalszych 
kosztów egzekucji komorni-
czych.  Czy gdyby trwonienie 
pieniędzy publicznych obciąża-
ło Pani wynagrodzenie postę-
powałaby by Pani z równą swo-
bodą i nonszalancją? Wielomi-
lionowe roszczenia przedszko-
li zostaną powiększone o po-
tężne odsetki, tymczasem sa-
morząd – z pełną premedyta-
cją dopuszcza się kolejnych na-
ruszeń prawa. 

Inflacja omija Piaseczno? 

 W ostatnim czasie efekty in-
flacji odczuli wszyscy. Wzrost 
cen i zwiększenie kosztów za-
trudnienia są niepodważalnym 
faktem, nic więc dziwnego, że 

wraz z tym w sposób natural-
ny zwiększyły się koszty utrzy-
mania dzieci w przedszkolach, 
a co za tym idzie – dotacje wy-
płacane dla przedszkoli pro-
wadzonych przez osoby pry-
watne. Tak stało się choćby w 
Warszawie. Tymczasem gmi-
na Piaseczno w dobie galopu-
jącej inflacji, po raz kolejny ob-
niżyła dotacje dla przedszkoli. 
Jak łatwo się domyślić, to nie 
przejaw geniuszu władz gmin-
nych, które wzrost cen potra-
fią zmienić w obniżenie kosz-
tów, lecz efekt kolejnych dzia-
łań kreatywnej księgowości i 
próba oszukania właścicie-
li przedszkoli. Oczywiście bę-
dzie to próba nieudana, zakoń-
czona długotrwałymi postę-
powaniami sądowymi i zwro-
tem środków wraz z kolejnymi 
odsetkami. A wszystko znów 
kosztem nas! Mieszkańców i 
podatników gminy Piaseczno. 
Wyrażamy ogromne zaniepo-
kojenie podejściem urzędni-
ków, którzy zdają się lekcewa-
żyć konsekwencje swoich de-
cyzji. To prawda, że za parę lat 
władza się zmieni i inny bur-
mistrz będzie musiał płacić za 
świadomie popełniane błędy 
swoich poprzedników. Oczy-
wiście z pieniędzy publicznych, 
podatków mieszkańców, któ-
re powinny być spożytkowane 
dla dobra naszej społeczności, 
a nie na spłatę kosztów prze-
granej walki z osobami prowa-
dzącymi przedszkola, działają-
cych dla dobra lokalnego spo-
łeczeństwa. 

Stowarzyszenie 

Piaseczyńskich Przedszkoli

R E K L A M A
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Gramy i zbieramy dla Ukrainy
W niedzielę 13 marca w Górze Kalwarii odbędzie się całodnio-

we charytatywne wydarzenie, którego celem jest zbiórka pie-

niędzy oraz darów na rzecz osób z dotkniętej wojną Ukrainy

 Dobra muzyka, kuchnia, 
animacje dla dzieci – tego dnia 
atrakcji nie zabraknie dla ni-
kogo. Najmłodsi będą mogli 
uczestniczyć w kreatywnych za-
bawach sensorycznych, wziąć 
udział w różnych warsztatach, 
pobawić się w strefie Lego czy 
też poszaleć z chustą klanza.
 Dla tych, którzy potrzebu-
ją nieco więcej ruchu, przygo-
towany został otwarty trening 
biegowy, a fanów motocykli za-
interesują zapewne spotkanie z 
członkami klubu Zryw MC Po-
land Chapter Góra Kalwaria i 
pokaz motocykli.
 Takie wydarzenie nie mo-
głoby się odbyć bez degustacji 
potraw, które przygotują nasi 
przyjaciele z Ukrainy. Oprócz 
tego w strefie gastronomicz-
nej znajdą się potrawy z grilla 
i słodkie co nieco.
 Na scenie prócz Air Bandu 
i Idei, czyli lokalnych zespołów, 
zagrają Kapela ze Wsi Warsza-
wa oraz wspaniała wokalistka 
z Ukrainy Natasza Furmanec, 
która kilka dni temu przyjecha-
ła do naszego kraju. Wieczorem 
na patio Ośrodka Kultury po-
dziwiać będzie można ceremo-
nię ognia w wykonaniu grupy 
The Fireheads.

 Podczas charytatywnej im-
prezy wolontariusze będą zbie-
rać pieniądze, odbędą się rów-
nież licytacje obrazów poda-
rowanych przez zaprzyjaźnio-
nych artystów. Cały przychód 
zostanie przeznaczony na po-
moc dla uchodźców z Ukrainy.

PROGRAM

Hala OSiR przy ul. Białka:
11.00–16.00 – malowanie buziek, 
strefa Lego, warsztaty z szydełko-
wania, warsztaty plastyczne, anima-
cje, zabawy
10.00 – sensorynki  
(obowiązują zapisy)
13.30 – licytacja
15.00 – animacja z Dziecięcą 
Akademią Artystyczną
15.45 – licytacja
16.15 – nauka tańca dla dzieci ze Stu-
diem Rozwoju i Zabawy Hopsasa

Ośrodek Kultury, Białka 9:
14.00 – koncert zespołu Air Band
16.30 – koncert wokalistki z Ukrainy 
Nataszy Furmanec
16.45 – koncert Kapeli ze Wsi Warszawa
18.00 – licytacja
18.45 – ceremonia ognia, The Firehe-
ads, patio Ośrodka Kultury
19.00 – koncert zespołu Idea

Imprezy towarzyszące:
13.00 – otwarty trening biegowy 
grupy Góra Biega – start spod hali 
sportowej przy ul. por. Białka

13.00–16.00 – strefa motocyklowa, 
Zryw MC Poland Chapter Góra Kal-
waria, parking naprzeciwko Ośrod-
ka Kultury

Straż miejska blokuje koła
PIASECZNO – Kilka dni temu dosłownie na 10 minut zaparkowałam przy ul. Ża-

biej i straż miejska założyła mi blokadę – skarży się pani Aldona. - Nie rozu-

miem czemu nie otrzymałam zwykłego mandatu. Przez to żelastwo moje 

dziecko spóźniło się do szkoły...

 Nasza czytelniczka opowia-
da, że dwa razy okrążyła cen-
trum miasta w poszukiwaniu 
miejsca parkingowego.
 - Niczego nie znala-
złam, więc wjechałam na 
chwilę w ulicę Żabią. Mia-
łam świadomość, że parku-
ję na zakazie – opowiada. 
- Gdy po 10 minutach wróci-
łam do samochodu zobaczy-
łam na kole blokadę. Czy na-
prawdę straż miejska musi od 
razu stosować takie środki? 
Czy nie wystarczyłby zwykły 
mandat? Najgorzej, że na miej-
scu straciłam mnóstwo czasu 
czekając na strażników. W efek-
cie moje wszystkie plany na ten 
dzień wzięły w łeb.
 Straż miejska informuje, że 
od otrzymania telefonu, zdej-
muje blokadę w czasie do 30 
minut. - Mandat jest ten sam i 
przeważnie wynosi 100 zł plus 
jeden punkt karny – poinfor-
mował nas jeden ze strażni-
ków. Dlaczego zatem zakłada-
ne są blokady? - To czy w da-

nym przypadku zastosujemy 
blokadę, czy wypiszemy niepra-
widłowo parkującemu kierowcy 
mandat zależy od wielu czyn-
ników, m.in. miejsca wykro-
czenia i natężenia ruchu – wy-
jaśnia nasz rozmówca. - W tym 

wypadku ta pani musiała chwi-
lę poczekać na zdjęcie blokady. 
Gdyby dostała mandat, zapro-
silibyśmy ją do siedziby straży i 
też straciłaby swój cenny czas. 

Tomasz Wojciuk 

Osiem zadań w ramach
budżetu obywatelskiego
KONSTANCIN-JEZIORNA W tym roku gmina zrealizuje 

osiem pomysłów mieszkańców w ramach budże-

tu obywatelskiego. Będą kosztowały łącznie pra-

wie 350 tys. zł

 Do zadań tych należą rozbudowa wiejskiej świetlicy w Łęgu, bu-
dowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Kawęczyn, stworzenie 
miejsca spotkań dla mieszkańców w sołectwie Bielawa oraz wyko-
nanie siłowni na świeżym powietrzu w sołectwie Piaski. Pozostałe 
cztery projekty zaliczane są do tzw. zadań „miękkich”. Będą to ćwi-
czenia „zdrowy kręgosłup” w Słomczynie, warsztaty „Szyjący Cieci-
szew”, warsztaty rękodzieła w domu ludowym w Czernidłach oraz 
festiwal hip-hopu. A już niedługo ruszy tegoroczna edycja budżetu 
obywatelskiego, w której będą wybierane projekty do zrealizowa-
nia w przyszłym roku. 

TW

Wesprzyjmy 
potrzebujących 

z Szarogrodu
W trakcie niedzielnej imprezy 

będzie można również dostar-

czać dary, które zostaną prze-

kazane Szarogrodowi na Ukra-

inie – miastu partnerskiemu 

Góry Kalwarii.
 W Szarogrodzie znaleźli schronie-
nie ranni żołnierze oraz mieszkańcy te-
renów objętych działaniami wojennymi. 
Potrzebne są medykamenty, takie jak: 
bandaże sterylizowane i niesterylizowa-
ne, gaza, spirytus, woda utleniona, środ-
ki przeciwbólowe, nożyczki chirurgicz-
ne, chusteczki hemostatyczne, roztwo-
ry przeciwgorączkowe, roztwory dezyn-
fekujące; produkty żywnościowe: herba-
ta, kawa, ciastka; produkty higieniczne: 
mydło (w kostkach), chusteczki antysep-
tyczne, środki do mycia, szampony, środ-
ki dezynfekujące; inne: koce, pościel, śpi-
wory oraz latarki i kamery termowizyjne 
dla żołnierzy. Dary zostaną przewiezione 
na Ukrainę.
 Magazyn, do którego można do-

starczać wspomniane rzeczy, znaj-

duje się w sali gimnastycznej szko-

ły przy ul. ks. Sajny 16 (wejście na te-

ren szkolny od strony kina, a na salę 

– od boiska). W najbliższe sobotę i nie-

dzielę punkt będzie czynny w godzi-

nach 12.00–20.00. W dni powszednie 

otwarty jest od 17.00 do 20.00. Kon-

takt do koordynatora: 506 297 258, 

ukraina@gorakalwaria.pl.

 13.00–16.00 – strefa ga-
stronomiczna (potrawy 
ukraińskie, grill, ciasta, 
gorące napoje), parking 
przy Ośrodku Kultury
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Panie doktorze, jakie usługi z za-

kresu stomatologii można wy-

konać w Grapie?

 Dr Marek Rychlik Dyrektor me-

dyczny: Oferta jest bardzo szeroka, 
od chirurgii dziecięcej po implanto-
logię. W naszym zespole są lekarze, 
którzy potrafi ą zająć się każdym przy-
padkiem. Np. Pan doktor Artur Trze-
śniak - przeprowadza szereg ope-
racji w obrębie jamy ustnej. Przede 
wszystkim to znany implantolog, ale 
zajmuje się również usuwaniem zę-
bów w tym zębów zatrzymanych, 
usuwaniem torbieli i zmian na bło-
nie śluzowej, resekcją wierzchołków 
korzeni zębów. Pan doktor cieszy się 
ogromną popularnością wśród rodzi-
ców, którzy szukają pomocy dla swo-
ich pociech w zakresie podcięcia chi-
rurgicznego wędzidełka języka.

Jakie inne usługi rozwijacie 

obecnie w Grapie?

 Dr MR: Proponujemy naszym pa-
cjentom coś dla ciała i coś dla ducha.
 Mam tu na myśli konsultacje 
psychologiczne, terapeutyczne, 
które świadczymy, ale także usługi 
fi zjoterapeutyczne, które są nowo-
ścią w naszym Centrum Medycz-
nym oraz zabiegi z zakresu medy-
cyny estetycznej.  Cieszy nas co-
raz większa świadomość pacjen-
tów, to że na zdrowe patrzą holi-
stycznie. Pacjenci są coraz bardziej 
świadomi i wiedzą, że wiele obja-
wów fi zycznych, jak ból pleców lub 
bóle mięśniowe w całym ciele, pro-
blemy trawienne, dolegliwości
żołądkowe - mogą być oznaką złe-
go stanu zdrowia psychicznego.

Psychosomatyzacja to określenie 
oddziaływania stanu psychiczne-
go na stan fi zyczny organizmu.
 Często do szczęścia potrzeba 
nam tylko odrobiny pewności sie-
bie i temu służą zabiegi z zakre-
su medycyny estetycznej. W na-
szym zespole jest Pani doktor Do-
rota Kowalczyk, która od lat szko-
li lekarzy z procedur estetycznych 
w kraju i za granicą - dlatego pa-
cjentki, które trafi ą do Pani doktor 
są w najlepszych rękach. Wkrótce 
rozwiniemy usługi estetyczne o gi-
nekologię eststyczną. Nasz gine-
kolog Pan doktor Wiktor Krampi-
kowski-Michcik jest również leka-
rzem medycyny estetycznej - opie-
kuje się Pacjentkami w pełnym za-
kresie. Nowością są usługi fi zjote-
rapeutycznej, które świadczy Pan 
Maciej Misiewicz – dyplomowany 
fi zjoterapeuta i osteopata.

Więcej informacji na naszej www 

oraz fb. Zachęcam do złożenia

deklaracji do POZ.

Stomatologia, Implantologia, 
Medycyna estetyczna, Psychoterapia,
Fizjoterapia w Centrum Medycznym 
Grapa Medica

NFZ / POZ Tel: 22 717 40 01, 02, 03  

 Oferta komercyjna Tel: 22 690 06 50   www.grapamedica.pl

  https://www.facebook.com/centrummedycznegrapamedica/

Al. Wojska Polskiego 4, 

05-520 Konstancin-Jeziorna  

Elektrostymulacja uznawana 
jest za jedną z najskuteczniej-
szych metod modelowania syl-
wetki. Zwiększa sprawność mię-
śni i zmniejsza obwód tkanki 
tłuszczowej. 

Elektrostymulacja polega na 
wywoływaniu skurczu mięśni 
przy użyciu prądu o niskiej czę-
stotliwości. Dostarcza się go za 
pomocą elektrod umieszczanych 
na ciele. Wywoływany skurcz jest 
podobny do tego, który wystę-
puje podczas wysiłku fi zycznego. 
Dlatego podczas zabiegu uzyska-
my efekty jak po treningu.  Spale-
nie tkanki tłuszczowej i wymode-
lowanie sylwetki

30-minutowy zabieg 
= 2-godzinny trening

Efekty
 Efektami elektrostymulacji są 
poprawa wyglądu sylwetki, rozbi-
cie cellulitu i spalenie tkanki tłusz-
czowej, poprawa dotlenienia skó-
ry, przyśpieszenie produkcji kola-
genu i elastyny, a także zmniejsze-
nie dolegliwości bólowych i ogól-
na poprawa odporności. 
 Elektrostymulacja uznawa-
na jest za jedną z najskuteczniej-
szych metod modelowania syl-
wetki. Zwiększa sprawność mięśni 

i zmniejsza ob-
wód tkanki tłusz-
czowej. Można 
stosować ją na 
wszystkich czę-
ściach ciała, a 
najlepsze efek-
ty redukcji tkanki 
tłuszczowej poka-
zują się na brzu-
chu i udach. Ko-
biety często sto-
sują ten zabieg w 
celu podniesienia 
pośladków.

Dla kogo?
 Zabieg pro-
ponujemy oso-
bom, które chcą 
poprawić wygląd 
sylwetki, zreduko-
wać cellulit, ujędr-
nić ciało, czy pod-
nieść pośladki. Elektrostymula-
cja ma też za zadanie wzmocnić 
mięśnie, więc przyda się jako uzu-
pełnienie lub przygotowanie do 
treningu dla osób aktywnych fi -
zycznie. Zastąpi trening, kiedy nie 
mamy możliwości ćwiczyć.

Elektrostymulacja 
– jak wygląda zabieg?
 Zabieg przeprowadzany jest 
na fotelu kosmetycznym. Na elek-

trody nakładany jest specjalny żel, 
następnie przykłada się je  do cia-
ła i przypina pasami mocującymi. 
Każdy mięsień zostaje potrakto-
wany dawką o regulowanej inten-
sywności. Zaczyna się od niewiel-
kiej, stopniowo zwiększając jej 
siłę dbając jednocześnie o kom-
fort klienta. Zabieg trwa 30 minut.
 Dla uzyskania efektu poleca 
się wykonanie serii 8-12 zabie-
gów 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

Wiosna przed nami, warto pomyśleć o poprawie sylwetki i ujędrnieniu 
ciała. Jest coś co pomoże wrócić do wymarzonej fi gury - zabieg elektro-
stymulacji
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Ruszył nowy sezon rowerowy
PIASECZNO/KONSTANCIN-JEZIORNA Od początku marca wrócił Pia-

seczyński Rower Miejski. Sześć wypożyczalni znajdujących się w 

różnych częściach miasta ma być czynnych do końca listopada. Nie-

stety, nie będą one kompatybilne z wypożyczalniami konstanciń-

skimi. Po siedmiu latach uzdrowisko wycofało się z systemu

 Piaseczyński Rower Miejski, tak jak w poprzednich latach, bę-
dzie obsługiwała fi rma Nextbike. Potwierdziła ona uruchomienie 
wszystkich sześciu stacji na terenie gminy. Trwa uzgadnianie z War-
szawą kompatybilności obydwu systemów. W Piasecznie rower 
miejski cały czas cieszy się sporą popularnością. W ubiegłym roku 
jednoślady wypożyczano łącznie ponad 10 tys. razy. Inaczej wyglą-
da sytuacja w Konstancinie-Jeziornie. W grudniu, podczas uchwa-
lania tegorocznego budżetu radni zdecydowali, że 300 tys. zł prze-
znaczone początkowo na rower miejski, zostaną przesunięte na 
rozbudowę i oznakowanie ścieżek rowerowych wokół szkół. –By-
łem przeciwny temu wnioskowi, ale to rada decyduje – podsumo-
wał likwidację Konstancińskiego Roweru Miejskiego burmistrz Ka-
zimierz Jańczuk.

TW

Przy cmentarzu powstała zniczodzielnia
PIASECZNO Po inicjatywach polegających, między innymi, na dzieleniu się z innymi żywnością, 

ubraniami czy książkami w gminie Piaseczno przyszła teraz kolej na... dzielenie się zniczami
 Z inicjatywą utworzenia zni-
czodzielni na terenie Cmenta-
rza Komunalnego przy ulicy Ju-
lianowskiej w Piasecznie zwróci-
ła się do burmistrza Daniela Put-
kiewicza radna miejska Ewelina 
Wójcik.  Jak się okazało, bur-
mistrz przychylił się do wnio-

sku radnej i zniczodzielnia od 
niedawna jest już ona dostępna 
dla mieszkańców na piaseczyń-
skim cmentarzu od strony głów-
nego wejścia przy zatoczce au-
tobusowej. Odwiedzający cmen-
tarz, ustawiając pierwsze znicze 
dla innych, bardzo szybko pozy-
tywnie zareagowali na nową ini-
cjatywę. 
 - Uważam, że to jest bardzo 

trafiony pomysł – skomentował 
Bartłomiej Zegarski, mieszka-
niec Piaseczna, który w ostat-
ni wtorek zostawił dwa znicze 
w piaseczyńskiej zniczodzielni. 
- Może służyć innym ludziom 
i przy okazji można ograniczyć 

emisję śmieci. Liczę, że z cza-
sem powstanie również i druga 
zniczodzielnia w innym miejscu 
Cmentarza Komunalnego oraz 
na drugim cmentarzu w Pia-
secznie. 

Tyl.



 Uchodźcy z Ukrainy jesz-
cze do niedawna mogli za-
trzymać się w POIK-u w Gó-
rze Kalwarii, dwóch interna-
tach lub w ośrodku powojsko-
wym w Tomicach. Na początku 
tygodnia było tam sporo wol-
nych miejsc, jednak sytuacja 
szybko się zmieniała. W czwar-
tek rano powiat poinformował, 
że wszystkie łóżka są już zaję-
te. Przebywający w ośrodkach 
ludzie mogą liczyć na trzy po-
siłki dziennie, mają też stały 
dostęp do napojów, artykułów 
spożywczych i środków higie-
nicznych. Oprócz tego są objęci 
opieką medyczną. 
 W Nadarzynie działa Cen-
trum Pomocy Humanitarnej 
Ptak. Jest to największy ośro-
dek dla uchodźców w Polsce, 
będący w stanie przyjąć na-
wet 10 tys. osób. Przybywający 
w nasze strony Ukraińcy cały 
czas mogą liczyć też na pomoc 
osób prywatnych, które przyj-
mują przybyszy ze wschodu 
pod swój dach. Co chwila po-
wstają też nowe inicjatywy, ma-
jące na celu stworzenie dla nich 
dodatkowych miejsc. Miejsca 
takie mają zostać utworzone 

chociażby w nieużywanym 
biurowcu Warszawskich Za-
kładów Papierniczych na osie-
dlu Mirków w Konstancinie-Je-
ziornie. Budynek remontuje fir-
ma Arche, która chce stworzyć 
tu warunki pobytu dla nawet 
kilkuset osób. 

6
KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

R E K L A M A

Wypożyczalnia sprzętu 
na cmentarzu?
PIASECZNO Radna Ewelina Wójcik zwróciła się do burmistrza z prośbą, aby na 

terenie cmentarza komunalnego przy ul. Julianowskiej otworzyć wypoży-

czalnię sprzętu do porządkowania grobów

 Kilka tygodni temu na 
wniosek radnej na cmen-
tarzu (przy głównym wej-
ściu) powstała zniczodzielnia. 
– Idea zniczodzielni wpisu-
je się w działania proekologicz-
ne – przekonuje Ewelina Wójcik. 
– Znicze nadające się do powtór-
nego użycia można pozostawić 
w przeznaczonym do tego miej-
scu, a potem ponownie wykorzy-
stać dokupując do nich wkład. 
Takie rozwiązanie przyczynia się 
do zmniejszenia ilości śmieci.
 Teraz radna wpadła na ko-
lejny pomysł mający ułatwiać 
życie głównie starszym oso-
bom przychodzącym na cmen-
tarz. Radna przekonuje, że wy-
pożyczalnie sprzętu do po-
rządkowania grobów przyję-
ły się już w innych miastach, w 
tym w Poznaniu oraz Świno-
ujściu. Wypożyczalnia miała-
by stanąć obok zniczodzielni i 
znalazłyby się w niej konewki, 
szczotki, grabie, łopatki. Cho-

dzi o to, aby nie było trzeba 
przynosić tych wszystkich ak-
cesoriów na cmentarz, co jest 
uciążliwe zwłaszcza dla senio-
rów i osób, które nie poruszają 
się samochodem. Radna zapro-
ponowała, aby ustawić wypo-
życzalnię do końca marca tak, 
aby mogły korzystać z niej oso-
by porządkujące groby bliskich 
przed świętami. Już niedługo, 

na mocy podjętej pod koniec 
lutego uchwały, cmentarz przy 
Julianowskiej ma zostać powie-
rzony Przedsiębiorstwu Usług 
Komunalnych Piaseczno. 
 - Po zakończeniu tej proce-
dury przekażemy propozycję 
radnej gminnej spółce – deklaru-
je burmistrz Daniel Putkiewicz.

Tomasz Wojciuk

Zaczyna brakować 
miejsc dla uchodźców
POWIAT Około 700 łóżek przygotowanych przez powiatowe centrum zarzą-

dzania kryzysowego dla uchodźców z Ukrainy zostało już zajętych. Na razie 

nie będzie nowych miejsc, bo nie za bardzo jest gdzie je utworzyć. Uciekają-

cych przed wojną ludzi cały czas można przyjmować we własnych domach

fot. Centrum Pomocy Humanitarnej PTAK

TW
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Pod groźbą eksmisji
PIASECZNO Mirosław Szwarclos mieszka w gminnym lokum przy ul. Wojska 

Polskiego 7. - Na początku stycznia zmarła moja konkubina, teraz gmina 

chce mnie eksmitować – skarży się 64-latek. - Jestem schorowany, mam 

skierowanie do szpitala. Boję się jednak opuszczać mieszkanie, bo czuję, że 

nie będę miał do czego wracać...

 Pan Mirosław zaprasza nas 
do niewielkiego mieszkania i od 
razu zaczyna opowiadać swoją 
smutną historię. 
 - 1 stycznia tego roku zmar-
ła osoba, z którą przeżyłem kil-
kadziesiąt lat. Umarła tu, na dy-
wanie, na moich rękach – mówi 
przejęty. - Przy Wojska Polskie-
go mieszkam od roku 1989. 10 
lat temu pochowałem syna, który 
zmarł na astmę. Teraz, po śmierci 
partnerki, zostałem zupełnie sam.
 Od zeszłego roku mężczy-
zna poważnie choruje. Nie 
może chodzić i co za tym idzie 
– pracować. - Do tej pory sta-
rałem się jakoś żyć, funkcjono-
wać – mówi łamiącym się gło-
sem. - Niestety, czuję się coraz 
gorzej. Od października jestem 
bez pracy, a teraz jeszcze do-
szły do tego problemy z miesz-
kaniem...
 Mirosław Szwarclos wyj-
muje z szuflady dwa pisma, 
które otrzymał od gminy. 
Obydwa pochodzą z 14 stycz-
nia tego roku i są podpisa-
ne przez zastępczynię burmi-
strza Hannę Kułakowską-Mi-
chalak. Gmina wzywa w nich 
64-latka do zdania lokalu do 
28 lutego, a także zobowiązuje 
go do wpłacenia odszkodowa-
nia za bezumowne korzystanie 
z lokum od 1 stycznia. -
 - Jak opuszczę to mieszka-
nie, to już do niego nie wró-
cę – mówi nasz czytelnik. 
- Wiem, że lokal był na moją 
partnerkę, ale mieszkaliśmy w 
nim razem. Poza tym nie mam 
dokąd pójść. Mam zamiesz-
kać w śmietniku?
 Poprosiliśmy gminę o 
skomentowanie tej sytuacji. 
 - Nazwisko tego pana nie 
figuruje w żadnych naszych 
dokumentach – informuje 
Ewa Witkowska z gminne-
go wydziału polityki miesz-
kaniowej. - Nie jest tam za-
meldowany, nigdy nie pła-

cił za śmieci, wodę, kanali-
zację. Pani, która wcześniej 

tam mieszkała i zmarła, 
wszystko załatwiała sama. 
Nigdy też nie zgłaszała, 
że w lokalu mieszka wię-
cej osób. Często jest tak, że 
współlokatorzy żyją w nie-
formalnym związku. Jednak 
gdy mamy taką wiedzę i ta 
druga osoba gdzieś figuru-
je, wówczas przenosimy na 
nią umowę. Tu jednak sytu-
acja jest inna.

 

Niedawno panu Mirosławo-
wi złożyli wizytę pracownicy 
Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej pro-
ponując mu przeniesienie 
do schroniska dla osób bez-
domnych w Bobrowcu, gdzie 
właśnie zwolniło się miejsce. 
64-latek nie skorzystał jed-
nak z tej opcji.
  - Starych drzew się nie 
przesadza, chcę zostać tu, 
gdzie mieszkam od lat – 
mówi. Co na to gmina?
 - Prawdopodobnie wystą-
pimy do sądu, aby orzekł czy 
pan Mirosław ma prawo do 
zamieszkiwania w tym loka-
lu – mówi Ewa Witkowska. - 
Jeśli sąd przyzna temu panu 
rację, zawrzemy z nim umo-
wę na ten lokal lub wskaże-
my inny. W przeciwnym razie 
czeka tego pana eksmisja.

Tomasz Wojciuk

Mirosław Szwarclos pokazuje pisma, 

w których gmina wzywa go do opuszczenia lokalu

Gmina stoi na 

stanowisku, że Mirosław 

Szwarclos nie mieszkał 

wcześniej w 

zajmowanym lokum. 

Mężczyzna twierdzi, że 

mieszka pod tym 

adresem już ponad 30 lat

Kiedy zostaną wznowione
prace na Puławskiej?
PIASECZNO – To skandal, że mieszkańcy muszą męczyć 

się w korkach, a na Puławskiej od jesieni nie toczą się 

żadne prace – uważa pan Andrzej, nasz czytelnik. - 

Ta inwestycja jest prowadzona po amatorsku

 Chodzi o 350-metrowy odcinek Puławskiej od Energetycznej do 
Syrenki przy wjeździe do Piaseczna, który jest obecnie poszerzany o 
dodatkowy pas ruchu w każdym kierunku. W związku z inwestycją, 
porobiono uciążliwe dla kierujących zwężenia, które generują spo-
re korki. Przebudowa Puławskiej rozpoczęła się w ubiegłym roku. 
Umowę podpisano pod koniec wakacji, a długość prac określono na 
9 miesięcy. Już wówczas Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Au-
tostrad zaznaczała, że prace nie będą toczyły się w zimie. - Przestój 
na budowie zaczął się wcześniej. Poza tym warunki pogodowe jakie 
obecnie mamy, nie powinny być przeszkodą dla wykonawcy – uważa 
pan Andrzej. - W innych lokalizacjach na terenie gminy roboty drogo-
we cały czas się toczą. Uważam, że GDDKiA i fi rma poszerzająca Pu-
ławską nie szanują naszych mieszkańców. 
 - Zgodnie z warunkami kontraktu do 15 marca trwa przerwa zi-
mowa, podczas której wykonawca może zawiesić roboty budow-
lane – informuje Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka warszawskie-
go oddziału GDDKiA. - Ponadto należy zauważyć, że warunki pogo-
dowe, a więc niska temperatura i przymrozki w nocy uniemożliwia-
ją prowadzenie prac w zgodzie z wymaganym reżimem technolo-
gicznym. W związku z tym kontynuacja prac nastąpi przy sprzyjają-
cych warunkach atmosferycznych. 

TW
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Nie wypalajmy traw

POWIAT

 Każdego roku w marcu zaczyna się wypalanie traw i nieużytków 
rolnych, co bardzo szkodzi środowisku naturalnemu, ale też stano-
wi zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Wypalania traw zakazują przepi-
sy ustaw o ochronie przyrody i o lasach. Warto też pamiętać, że gro-
żą za to wysokie kary fi nansowe mogące sięgać nawet 20 tys. zł, a 
nawet kara więzienia (do 10 lat).

TW

Kastracja i sterylizacja 50 procent taniej

GÓRA KALWARIA

 Gmina będzie dopłacała do czipowania psów oraz kastracji i ste-
rylizacji psów i kotów. Czipowanie dla mieszkańców gminy będzie 
za darmo. Za sterylizację i kastrację będzie trzeba zapłacić połowę 
stawki. Akcja potrwa do 15 grudnia. Jedno gospodarstwo domowe 
może uzyskać dopłatę do maksymalnie dwóch zabiegów.

TW



 Hala sportowa przy alei 
Kalin została podzielona na 
kilka sektorów. W jednym z 
nich uchodźcy mogą odbierać 
wystarczające na trzy dni pa-
kiety wyżywienia. W kolejnym 
są wystawione ubrania, chemia 
gospodarcza, rzeczy dla dzieci 
i niemowląt. W osobnym miej-
scu zbierane są koce, karima-
ty, śpiwory, leki, ciepła odzież, 
materiały opatrunkowe, żyw-
ność wojskowa, narzędzia – 
to wszystko wkrótce trafi na 
Ukrainę jako pomoc dla wal-
czących żołnierzy. Koordyna-
torem punktu jest pani Domi-
nika, która spędza tu całe dnie, 
nie tylko kierując „ruchem”, ale 
także obserwując ludzkie na-
stroje i emocje. - W tej chwili 
najbardziej potrzebujemy żyw-
ności – mówi. - Wielu uchodź-
ców mieszka w prywatnych do-
mach, nie wszystkich Polaków 
jednak stać, aby ich utrzymy-
wać. Prowadzimy statystyki, 
z których wynika, że z nasze-
go punktu korzysta w tej chwi-
li około 2000 osób, z których 
większość nie zna polskiego. 

Uciekają przed wojną

 W hali spotykamy pana 
Pawła, który, gdy zaczęła się 

wojna, wyjechał z czwórką nie-
letnich dzieci z miasta Czerka-
sy. - Cały czas wyły syreny, a 
na przedmieściach toczyły się 
walki – opowiada. - Po kilku 
dniach w sklepach zaczęło bra-
kować żywności, a hrywna za-
częła tracić na wartości. Poja-
wiły się problemy z benzyną, do 
stacji zaczęły ustawiać się kilo-
metrowe kolejki samochodów. 
 W ostrzeliwanych ukraiń-
skich miastach większość lu-
dzi siedzi w schronach, czę-
sto w zimnie i całkowitej ciem-
ności. - Jechaliśmy do Piasecz-
na 2,5 dnia, ale znam ludzi, któ-

rzy byli w podróży nawet 4 dni 
– mówi nasz rozmówca. - Wie-
le osób porzuca auta przed gra-
nicą z powodu gigantycznych 
korków lub braku paliwa i dal-
szą część drogi pokonuje pieszo. 
Byłem świadkiem, jak kobieta w 

ciąży zaczęła rodzić na jednym 
z ukraińskich punktów kontro-
lnych. Na samej granicy cze-
ka się nawet do 30 godzin. Nic 
w tym dziwnego skoro w ciągu 
kilkunastu dni do Polski prze-
dostało się ponad milion osób.
 Na miejscu spotkaliśmy 
także panią Anastację, Ukra-
inkę która od 20 lat mieszka w 
Polsce i która pracuje jako tłu-
maczka. - Przychodzę tu co-
dziennie, bo chcę być przy mo-
ich rodakach, nieść im pomoc i 
dodawać otuchy – mówi. - Wie-
lu ludzi mi się zwierza, wypła-
kuje. Oni często się wstydzą, 
czują się zagubieni. Każdego 
staram się pocieszyć. Często 
widzę smutne dzieci, które nie 
znają polskiego i są przerażone 
zarówno wojną, ucieczką, jak i 
nowym miejscem, do którego 
trafiły.  Sama mieszkam z ro-
dziną w Chylicach. Wzięliśmy 
pod swój dach 10 uchodźców z 
mojego rodzinnego miasta. 

Mężczyźni zostają, by walczyć

 Pani Elena uciekała przed 
wojną z Kijowa. - Jechałam sama 
pociągiem, bo nikt więcej z mo-
jej rodziny nie zmieścił się do wa-
gonu – mówi. - Skład był kosz-
marnie przepełniony. Przez pięć 

godzin siedzieliśmy w zupełnej 
ciemności z obawy przed ostrza-
łem. W końcu cali i zdrowi dotar-
liśmy do Warszawy. 
 Jeden z naszych rozmówców 
opowiada, że przyjechał do Pia-
seczna z cudzymi dziećmi. - Wci-
śnięto mi je na granicy – mówi. 
- Byłem świadkiem sceny jak 
13-letnia córka żegna się z ojcem. 
Błagała go, żeby jej nie oddawał, 
ale on odparł tylko, że chce, aby 
przeżyła. Sam wrócił na Ukrainę 
walczyć z okupantem.
 - Jedna z kobiet wybie-
rających ubrania dla swoich 
małych dzieci bardzo płaka-
ła – opowiada pani Anastazja. 
- Gdy podeszłam, aby ją pocie-
szyć, powiedziała że boi się o 
męża, który został w Ukrainie. 
Jej mąż jest piekarzem, zaopa-
truje w chleb wojsko i ucieka-
jących ludzi. Mam nadzieję, że 
nic mu się nie stanie...
 Podobnych historii jest 
znacznie więcej. Niektórzy 
przyjeżdżają do Piaseczna tyl-
ko na chwilę, a potem odjeż-
dżają do Berlina, Sztokholmu 

czy innych zachodnich miast. 
Wiele osób najbardziej potrze-
buje informacji, ponieważ za-
leży im, żeby nie być obciąże-
niem i jak najszybciej się usa-
modzielnić. - Ukraińskie dzieci 
powinny od razu zacząć uczyć 
się polskiego, w przeciwnym 
razie będą czuły się wyobco-
wane – uważa pani Anastazja. 
- Uważam, że ta wojna wyzwo-
liła w Ukraińcach wiele dobrych 
cech, jak solidarność. Prawie 
wszyscy chcą też walczyć z Ro-
sjanami o swój kraj. 
 - Przed wojną mieszkałem 
w Kijowie – opowiada Wale-
rij, nasz kolejny rozmówca. 
- Dzień przed wkroczeniem Ro-
sjan przeszedłem operację serca 
w mieście Chmielnicki. Później 
przyjechała do mnie żona. Zde-
cydowaliśmy, że wyjedziemy do 
Polski. Chcieliśmy zabrać ze 
sobą moją 87-letnia mamę, ale 
powiedziała, że nie ruszy się z 
Kijowa. Stwierdziła, że skoro 
przeżyła okupację Niemiecką, 
to Putina też przeżyje. 

Tomasz Wojciuk

Historie wojenne
uchodzców
PIASECZNO Już ponad tydzień działa punkt pomocowy przy al. Kalin 30, przez któ-

ry każdego dnia przewijają się tysiące ludzi. Dla wielu uchodźców jest to miej-

sce, w którym nie tylko mogą zaopatrzyć się w podstawowe produkty, ale też 

uzyskać niezbędne informacje. W kilkoma osobami udało nam się porozmawiać

Około 2000 osób korzysta z punktu 

pomocowego przy al. Kalin w Piasecznie

- Całe życie myśleliśmy, 

że to Rosjanie są naszy-

mi przyjaciółmi, a teraz 

okazało się, że to Polacy 

– mówi pani Anastazja, 

która pracuje w MGOPS 

jako tłumaczka
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Przerwa w dostawie wody

PIASECZNO

 W związku z budową ul. Marusarzówny na tyłach Gmin-
nego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piasecznie w piątek 
11 marca w godzinach 9–15 nastąpi przerwa w dostawie 
wody na ul. Puławskiej 32, 32A i 32B, ul. Kusocińskiego 
(odcinek od Puławskiej do Wojska Polskiego), Wojska Pol-
skiego 2, ul. Sikorskiego (z wyjątkiem Sikorskiego 20) oraz 
al. Róż 21-25. 

TW

Malarstwo Anny Sobczak
LESZNOWOLA Pod koniec lutego w Galerii Pasaż w fi lii GOK Lesznowola w My-

siadle (ul. Topolowa 2) otwarta została wystawa malarstwa Anny Sobczak

 Anna Sobczak, mieszkanka 
Nowej Iwicznej, od 2017 roku 
uczestniczy w zajęciach Akade-
mii Otwartej na ASP Warsza-
wa Pracowni „Światło i Kolor” 
prof. Apoloniusza Węgłowskie-
go, a swoje inspiracje czerpie z 
natury, relacji z innymi ludź-
mi i emocji, których doświad-
cza. Na ekspozycji w Mysiadle 
przedstawia prace powstałe w 
ostatnich latach – różnorodne 
tematycznie malarstwo olejne i 
akwarele. 
 - Duża część prac na wy-
stawie powstała podczas lock-
downu – mówi Anna Sobczak. 
- Nie miałam możliwości brać 
udziału w zajęciach na ASP i 
strasznie mi tego brakowało. 
Najbardziej oddaje ten czas 
portret mojego męża „Samo-
izolacja”, który powstał w 
maju 2020 roku.
 Podczas lockdownu artyst-
ka zaczęła też malować akwa-
relami. 

 - Jestem w tej technice kom-
pletnym samoukiem – przyzna-
je malarka. - Teraz moje akwa-
rele wiszą na wystawie „Wodą 
malowane” ZAP w Elektrowni 
Powiśle.
 A którą z technik malar-
skich ceni sobie bardziej?
 - Obie – zdradza Anna Sob-

czak. - Są tak odmienne, że 
trudno wybrać... Ale bez malo-
wania olejem już chyba nie wy-
obrażam sobie życia.
 Prace lesznowolskiej artyst-
ki będzie można podziwiać w 
Mysiadle do końca marca.

Tyl.

Piaseczyński Caritas zbiera 

dary dla uchodźców z Ukrainy
 Caritas Piaseczno organizuje zbiórkę darów dla uchodź-
ców z Ukrainy i prosi o następujące rzeczy: art. szkolne (kred-
ki, flamastry, zeszyty, długopisy, piórniki, plecaki), art. prze-
mysłowe (szampony, żele pod prysznic, mydła, maszynki do 
golenia, art. do higieny osobistej, pasty do zębów, papier to-
aletowy, papier w rolkach), art. chemiczne (proszek do pra-
nia, CIF, Ajax itp.), art. dla dzieci (pampersy, mokre chustecz-
ki, kaszki, art. przemysłowe dla dzieci, zupki w słoikach), sło-
dycze dla dzieci, żywność (szczególnie produkty, które mają 
długi termin ważności). Caritas przy parafii św. Anny w Pia-
secznie czynny jest w piątek (gpdz. 15.30 - 18) - pakowanie 
paczek, przyjmowanie darów rzeczowych (mile widziani wo-
lontariusze do pomocy) oraz w sobotę od  godziny 9 do 12 
- wydawanie paczek żywnościowych i odzieży, przyjmowa-
nie darów rzeczowych. Tel. kontaktowy - Siostra Beata (516 
608 583).

Tyl



MKS PIASECZNO (1. miejsce, 46 

punktów) – 15 wygranych, tyl-
ko jeden remis (z Orłem) i jed-
na porażka (z Mazovią) zespołu 
prowadzonego przez Arkadiusza 
Modrzejewskiego przez całą run-
dę jesienną daje Piasecznu pewne 
pierwsze miejsce w tabeli. Druży-
na weszła w sezon w imponują-

cym stylu – w pierwszych trzech 
spotkaniach strzeliła 18 goli i nie 
straciła żadnego, a w wielu me-
czach dominowała wyraźnie, 
prezentując do tego atrakcyjny 
dla kibiców styl gry. Nie sposób 
nie wyróżnić zwłaszcza Szymona 
Wiejaka, który jesień miał wręcz 
popisową – niemalże co rundę li-
gową do kolejnych goli dokładał 
asysty, będąc motorem ofensywy 
piasecznian. O tym kto jest w tej 
grupie, póki co, świadczył najle-
piej mecz z drugim w tabeli Oska-
rem Przysucha, który MKS wy-
grał pewnie 3:0. Piaseczno musi 
jednak pamiętać, że dopiero wy-
grana w barażu da im upragnio-
ny awans do trzeciej ligi, więc od-
powiednią koncentrację piłkarze 
muszą zachować do samego koń-
ca rozgrywek.

ORZEŁ BANIOCHA (6. miejsce, 

27 punktów) – Z racji tego, że 
Orzeł jest beniaminkiem, to 
szóste miejsce drużyny nale-

ży uznać za bardzo dobre. I o 
ile taka pozycja w tabeli przed 
rundą rewanżową w większości 
rozgrywek gwarantowałaby ra-
czej spokojny ligowy byt, to w 
tym sezonie – w związku z re-
organizacją – ze spadkiem musi 
się liczyć... mniej więcej połowa 
zespołów. Walka o to, by być w 
czołówce, staje się więc de fac-
to walką o utrzymanie. Pod-
opieczni Bartosza Kobzy rozpo-
częli ligę grając w kratkę i zwy-
kle lepiej prezentowali się przed 
własną publicznością niż na wy-
jeździe, gdzie mogą dodatko-
wo liczyć na wsparcie żywioło-
wo dopingujących kibiców. Do 
szczególnie udanych spotkań 
należy zaliczyć, przede wszyst-
kim, wysokie zwycięstwo z są-
siadem w tabeli (5:1 z Pogonią 
II Siedlce), cenne trzy punkty 
zdobyte na wyjeździe z Raszy-
nem (0:1) i wyszarpany w koń-
cówce (1:1) remis z Piasecznem.

Biało-niebiescy na prowadzeniu
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA Podsumowanie rozgrywek rundy jesiennej grupy drugiej 

mazowieckiej czwartej ligi

Tabela grupy drugiej mazowieckiej czwartej ligi
1.  MKS Piaseczno 17 46 15 1 1 64-10

2.  Oskar Przysucha 17 40 13 1 3 37-24
3.  Victoria Sulejówek 17 40 13 1 3 46-19
4.  Wilga Garwolin 17 37 12 1 4 46-25
5.  Mazovia Mińsk Mazowiecki 17 34 11 1 5 42-25
6.  Orzeł Baniocha 17 27 8 3 6 30-22

7.  Pogoń II Siedlce 17 25 7 4 6 29-24
8.  Mszczonowianka Mszczonów 17 25 7 4 6 44-36
9.  KS Raszyn 17 24 8 0 9 33-32
10.  Mazur Karczew 17 23 6 5 6 37-31
11.  Energia Kozienice 17 21 6 3 8 20-23
12.  Podlasie Sokołów Podlaski 17 18 5 3 9 19-25
13.  Milan Milanówek 17 17 4 5 8 18-31
14.  Tygrys Huta Mińska 17 17 5 2 10 28-38
15.  Żyrardowianka Żyrardów 17 17 5 2 10 27-46
16.  Płomień Dębe Wielkie 17 12 4 0 13 12-40
17.  Naprzód Skórzec 17 12 4 0 13 20-50
18.  Zamłynie Radom 17 6 2 0 15 13-64

Ligowe zapowiedzi:
Kolejka 18 - 12-13 marca

Tygrys Huta Mińska - Pogoń 
II Siedlce  
Energia Kozienice - 
Zamłynie Radom  
Mazovia Mińsk Mazowiecki - 
Victoria Sulejówek 
Płomień Dębe Wielkie - Milan 
Milanówek  
Mazur Karczew - Naprzód Skórzec 
Żyrardowianka Żyrardów - MKS Piasecz-
no 12 marca, g.11
Mszczonowianka Mszczonów - 
Wilga Garwolin  
Oskar Przysucha - KS Raszyn  
Podlasie Sokołów Podlaski - Orzeł Banio-
cha 12 marca, g.15

Nie bierzemy odpowiedzialności za terminy błędnie po-
dane nam przez kluby, zmienione lub odwołane.

Wie Jak się gra w piłkę
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA Z Szymonem Wiejakiem, piłkarzem MKS Piaseczno, który po 

rundzie jesiennej ma na swoim koncie 19 bramek i osiem asyst rozmawia Grzegorz Tylec

Jak zaczęła się twoja przygoda 

z futbolem?

 Głównie występowałem w Wi-
śle Puławy, z krótkimi przygodami 
w Lechii Tomaszów Mazowiecki, 
Resovii i w Orlętach Radzyń Pod-
laski. Po sześciu, ciężkich dla mnie 
miesiącach grania w Orlętach mu-
siałem coś zmienić w swoim życiu 
- byłem blisko załamania, a nawet 
zakończenia przygody piłkarskiej. 
Złożyło się na to kilka czynników: 
codzienne dojazdy po ok. 100 ki-
lometrów w jedną stronę, atmosfe-
ra panująca w klubie, moja forma 
sportowa i do tego niewystarczają-
ce wynagrodzenie. 

Potem nagle znalazłeś się... 

w Szwecji. Jak wspominasz tą 

skandynawską przygodę?

 Trafiłem tam przez przy-
padek. Lokalny menadżer szu-
kał zawodników do klubu z kla-
sy okręgowej, do tego gwaranto-
wali pracę. Długo się nie zasta-
nawiałem, musiałem coś zmie-
nić w swoim życiu, zawsze lubi-
łem ryzykować, a życie nauczyło 
mnie bycia odważnym. Rozwią-
załem więc kontrakt z Orlętami i 
w lutym poleciałem do Skandy-
nawii z moim serdecznym przy-
jacielem Arkadiuszem Staszcza-
kiem, którego poznałem w Rze-
szowie. Na początku grałem w 
małym klubie IFK Ås - do tego 
pracowałem na stoku narciar-
skim, później był supermarket, 
malowanie domów. Spędziłem 
tam cztery miesiące, w 10 me-
czach strzeliłem 14 bramek, co 
zostało zauważone i docenione. 
W efekcie otrzymałem zaprosze-
nie na testy do Nördvarmland - 
była to Dywizja druga, czyli na-

sza trzecia liga, gdzie zostałem 
półtora roku. 

Jak doszło do tego, że zawod-

nik urodzony w Puławach zna-

lazł się w końcu w Piasecznie?

 Trafiłem do Piaseczna rów-
nież przez przypadek. Przepro-
wadziłem się do Warszawy dla 
byłej dziewczyny, ale się nie uda-
ło, zostałem w stolicy i posta-
nowiłem  ułożyć sobie wszyst-
ko od początku. Musiałem zna-
leźć klub, później pracę itd. Na 
początku żyłem z oszczędności, 
które udało mi się odłożyć prze-
bywając w Szwecji.  W Piasecz-
nie znalazłem się dzięki Micha-
łowi Olczakowi, który namówił 
mnie żebym zadzwonił do tre-
nera Modrzejewskiego. 
 Życie jest zaskakujące i nie-
przewidywalne, bo z Trenerem 
Arkadiuszem miałem do czynie-
nia rok wcześniej. Rozmawiali-
śmy przez telefon odnośnie te-
stów w Ursusie, ale - jak się oka-
zało - trener dostał dobrą propo-
zycje z Piaseczna, już wtedy mnie 
chciał zobaczyć, ale nie byłem za-
interesowany czwartą ligą. Chcia-
łem jeszcze raz spróbować i udało 
mi się podpisać kontrakt z Ursu-
sem Warszawa, a tam poznałem 
Michała, dzięki któremu później 
znalazłem się przy ul. 1 Maja 16.

Dziś jesteś czołową postacią 

nie tylko biało-niebieskich, ale 

i całej ligi...

  Na początku nie było wcale 
tak kolorowo. Grając tutaj zna-
łem tylko Michała i Mateusza 
Olszaka, z którym udało nam się 
zrobić awans do pierwszej ligi w 
barwach Wisły Puławy - nie wie-

rzyłem własnym oczom kiedy zo-
baczyłem go na pierwszym tre-
ningu, a on również był w szoku. 
 Pozycje w drużynie wyrobi-
łem sobie stopniowo. Myślę, że 
dzięki moim umiejętnościom zy-
skałem u chłopaków szacunek.

Jak się okazało, nie trzeba było 

długo czekać zanim „odpalisz” 

na boisku... 

 Szybko pokazałem na co 
mnie stać. W debiucie ligowym, 
podczas meczu z Marcovią, uda-
ło mi się strzelić bramkę oraz za-
liczyć asystę. Pamiętam po tym 
meczu jak nasz kapitan „Mały” 
napisał mi wiadomość prywat-
ną z podziękowaniami za występ 
oraz gratulacjami, co dało mi 
dużo pewności siebie. Z meczu 
na mecz się rozkręcałem, choć że 
względu na moją pozycję na bo-
isku (defensywny pomocnik) w 
statystykach nie górowałem, ale 
byłem trzonem naszej drużyny. 
Po pierwszej rundzie miałem po 
pięć bramek i asyst.

Jeszcze lepiej niż w defensy-

wie prezentowałeś się jednak z 

przodu...

 Duża zmiana nastąpiła w run-
dzie jesiennej, gdzie w drugim me-
czu kolejki, a dokładnie po przerwie 
trener wystawił mnie na „10”, zagra-
łem dobry mecz i strzeliłem bramkę 
na wagę trzech punktów. Od tamtej 
pory tak już zostało, a sezon skoń-
czyłem jako drugi strzelec drużyny 
z 12 bramkami, a do tego dołoży-
łem jeszcze kilka asyst, zaskoczyło. 
Decydujący wpływ na moją dobrą 
grę miała  atmosfera w szatni (cały 
czas na wesoło, dużo śmiechu i żar-
tów) - to że zacząłem bawić się pił-

ką, bo równocześnie rozwijałem się 
jako trener personalny. Po prostu 
wrzuciłem na luz, co w moim przy-
padku wyszło na duży plus.

A jak oceniasz współpracę z 

trenerem Modrzejewskim?

 Z Trenerem Arkadiuszem 
współpracuje się naprawdę do-
brze, jest wymagający podczas 
treningów, do tego odprawy, 
analizy - można poczuć się jak 
w wyższej lidze. Widać, że pił-
ka nożna to jego świat. Nie ukry-
wam, że dzięki mojej dobrej po-
stawie szybko stałem się jego 
„oczkiem w głowie”. Chłopaki z 
szatni często sobie żartują, że je-
stem jego synem.
 
Poza boiskiem jesteś trenerem 

personalnym. Wyróżniasz się 

nie tylko sportową sylwetką, ale 

i dynamiką. Jaki wpływ na twoją 

grę ma przygotowanie ogólno-

rozwojowe, pozapiłkarskie? Czy 

masz czas na dodatkowe trenin-

gi, stosujesz jakąś specjalną die-

tę?

 Obecnie pracuję w trzech 
miejscach - w siłowni crossfito-
wej „Box Ekipa”, studiu personal-
nym  „Warsztat Formy” na Mo-
kotowie oraz jestem trenerem od 
przygotowania motorycznego u 
nas w  akademii. W liceum zła-

pałem zajawkę na punkcie siłow-
ni, zostało tak do teraz, a swo-
je doświadczenie i zdobytą wie-
dzę staram się wykorzystać pod-
czas swoich treningów. Dodat-
kowo trenuję dwa, maksymalnie 
trzy razy w tygodniu. Skupiam się 
głównie nad siłą oraz ogólną mo-
toryką. Nie ukrywam, że później 
dużo łatwiej mi na boisku. Sta-
ram się odżywiać zdrowo, choć 
nie zawsze się udaje - dużo obo-
wiązków i cały dzień w biegu. 
Najważniejsze żeby zjeść cokol-
wiek, bo zdarzają się dni, że jem 
za mało. Kawa plus gorzka czeko-
lada – na to znajdę zawsze czas. 

Czy po tak znakomitej rundzie 

pojawiły się propozycje gry w 

wyższych ligach? Jak widzisz 

swoją sportową przyszłość? 

 Osobiście nie otrzymałem 
żadnego telefonu i nie mam poję-
cia czy ktoś się kontaktował z klu-
bem w mojej sprawie. Na ten mo-
ment mam ważny kontrakt do 
czerwca w Piasecznie i walczymy 
dalej o awans. Odnośnie przyszło-
ści, jeżeli uda nam się awansować, 
chętnie wrócę jeszcze na boiska 
trzecioligowe. Nie celuję wyżej, 
skupiam się na budowaniu przy-
szłości i rozwoju jako trener od 
przygotowania merytorycznego. A 
co się wydarzy, to życie pokaże.
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Salon zatrudni

kosmetyczkę
z doświadczeniem 

tel. 692488278
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Salon zatrudni

fryzjerkę
z doświadczeniem 

tel. 692488278

Opłaca się zbierać deszczówkę
KONSTANCIN-JEZIORNA

 Gmina udziela dota-

cji na zakup zbiorników 

do gromadzenia desz-

czówki. Można otrzy-

mać na nie nawet 2000 

zł dofinansowania

 Gmina promuje rozwią-
zania, których celem jest za-
trzymywanie i ponowne wy-
korzystywanie wody opa-
dowej. Dotację może otrzy-
mać każdy mieszkaniec – za-
równo osoba fizyczna, jak i 
przedsiębiorca. Wysokość 
wsparcia wyniesie 50 proc. 
poniesionych kosztów, ale 
nie więcej niż dwa tysiące 
złotych. Dotyczy to zakupu 
naziemnego zbiornika o po-
jemności nie mniejszej niż 
200 litrów lub podziemne-
go o pojemności nie mniej-
szej niż 1000 litrów, szczel-

nego lub retencyjno-rozsą-
czającego. Wnioski można 
składać do 1 listopada lub 
do wyczerpania puli środ-
ków. Więcej informacji pod 
numerem tel. 22 484 24 29.

TW



DAM PRACĘ

POMOC DO SALONU STRZYŻENIA PSÓW 
W NOWEJ IWICZNEJ. NIE WYMAGANE DO-
ŚWIADCZENIE. TEL.665 701 968 

Firma sprzątająca zatrudni mężczyzn do sprzą-
tania w Wólce Kosowskiej k. Mrokowa, 
tel. 504 246 180

Do prac wykończeniowych, 
remontowo – budowlanych, tel. 606 975 447

Przyjmę do pracy panią bądź pana w delikate-
sach w Nowej Iwicznej, tel. 502 159 936

Poszukujemy mężczyzn z praktyką do pracy 
na termoformierkach do tłoczenia z folii APET, 
RPET, PCV miejsce pracy Piaseczno, dobre wa-
runki płacowe, tel. 602 692 964, 607 230 418

Zatrudnimy krawcową na etat, wynagrodzenie 
od 4 tys,  tel. 883 72 72 39

Ekspedientkę oraz osobę do wykładania towarów, 
sklep spożywczy w Ustanowie, tel. 602 119 041

Pomocnik magazyniera do sklepu spożywcze-
go w Ustanowie, tel. 602 601 676

Zatrudnię ekspedientkę w sklepie w Łazach. 
Tel.601 295 090

Praca w zakładzie kamieniarskim tel. 600 389 218

ZATRUDNIMY OPIEKUNÓW OSÓB NIESAMO-
DZIELNYCH, NOWY DOM OPIEKI ANTONINA W 
PIASECZNIE, TEL. 882 787 809

EKO-LED PRODUCENT OŚWIETLENIA LED JÓ-
ZEFOSŁAW POSZUKUJE PRACOWNIKÓW NA 
STANOWISKO MONTER - PRACOWNIK PRO-
DUKCJI.PRACA SIEDZĄCA, OD ZARAZ. TELE-
FON: 508-561-379

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Górze Kalwarii za-
trudni od zaraz osobę do sprzątania klatek scho-
dowych oraz terenów zielonych. Chętnie z Ukra-
iny. Kontakt pon-pt. do godz 14.00 tel. 509 692 851

Zatrudnimy terapeutę zajęciowego na umowę o 
pracę,nowy Dom Opieki Antonina w Piasecznie 
tel. 501 378 732

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mysiadle, ul. 
Krótka 11 poszukuje pani sprzątającej. Praca w 
godzinach popołudniowych (4-5 godzin), 
tel. 22 701 40 77 wew.12

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

Do produkcji i montażu okien,  tel. 600 446 225

Zlecę remont małego mieszkania, tel. 601 213 555

Zatrudnię mechanika samochodowego może być 
emeryt, obcokrajowiec oby z doświadczeniem . 
Dobre wynagrodzenie .Baza Piaseczno 
tel. 509 089 736

Opiekunka do osób starszych, biuro 
tel. 22 756 76 06

Pracowników do ociepleń, tel. 507 191 295

Przyjmę do pracy w sklepie miejscowość Bogat-
ki tel:601 970 036

Zatrudnię stolarza z doświadczeniem. 
Janki; www.formup.pl 601897727 

Dom Pogrzebowy \"Credo\" z Piaseczna zatrud-
ni pracownika. Praca na stałe lub dodatkowa do 
obsługi pogrzebów. Wymagane prawo jazdy kat. 
B. Warunki pracy do uzgodnienia. Tel. Kontakto-
wy 510 066 240

SZUKAM PRACY

Kierowca, wszystkie kategorie, tel. 735 626 439

Sprzątanie, tel. 787 457 903

Sprzątanie, tel. 733 546 026

Sprzątanie, tel. 516 096 759

KUPIĘ

KUPIĘ QUADA 110/250 CM, „CHIŃSKIEGO” 
- USZKODZONEGO, DO REMONTU, 
TEL. 698 698 839 

Antyki wszelkie za gotówkę kupię, tel. 504 017 418 

 
SPRZEDAM

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

Książki starsze i nowsze z różnych dziedzin 
tel. 571 373 118

Sosna opałowa, tel. 602 770 361

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup aut, tel. 880 569 894

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

AUTO - SPRZEDAM

Iveco kontener, tel. 728 758 738

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Działka 1000 m kw., budowlano-uługowa, ul. 
Błońska, Prażmów, tel. 600 394 292

3400 m kw., media, Stara Iwiczna, tel. 601 631 500

Jastrzębie, ul. Jastrzębska 7, 3400 m kw, działka 
budowlana, media, budynki przy lesie, 
tel. 606 174 515

Działki rekreacyjno-budowlane, leśne, Prażmów, 
tel. 602 770 361, 791 394 791

Działki budowlane 800 m kw. k. Prażmowa, 
tel. 602 770 361, 791 394 791

Sprzedam działki bud i rolne Ok. Tarczyna Puław-
ska Bis tel  512 115 897

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Wynajmę sklep w Zalesiu Górnym przy ul. Pio-
nierów 31, wiadomość na miejscu lub telefo-
nicznie, tel. 797 177 987 lub 512 675 092

Okazja – tania kwatera dla kobiety w średnim 
wieku (wyłącznie z Ukrainy), tel. 510 045 920

Pokój, Chylice, tel. 507 13 41 41

USŁUGI

AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIAJĄCE, 
ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW, www.ogrodybru-
karstwo.pl, tel. 698 698 839

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

Złom. Porządkujesz? Remontujesz? Uprzątnie-
my i wywieziemy złom, tel. 502 898 418

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895

Złota rączka + spawanie, tel. 669 686 350

Automatyka do bram: przesuwnych, dwuskrzy-
dłowych, garażowych –  sprzedaż, montaż, ser-
wis, www.automaty-napedy.pl, tel. 790 331 339

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

Elektryk, tel. 666 890 886

Wymieniłeś piec CO i nie wiesz co zrobić ze sta-
rym. Zadzwoń, przyjedziemy, zabierzemy, rury 
też, tel. 502 898 418

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

Glazura, remonty, tel. 601 21 94 82

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

Glazura, remonty, tel. 601 21 94 82

Układanie kostki brukowej, profesjonalnie i ter-
minowo, gwarancja, www.dobrybrukarz.pl tel. 
698 698 839

KOSIMY DZIAŁKI ZAROŚNIĘTE WYSOKĄ TRA-
WĄ, CHWASTAMI, ZAROŚLA, SAMOSIEJE, 
tel. 500 51 66 77

TYNKI – 20 LAT DOŚWIADCZENIA - TRADYCYJ-
NE GIPSOWE TEL. 604 415 352

KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY, PANELE, ME-
BLE NA WYMIAR, TEL. 723 533 233

Glazurnicze, tel. 502 720 600

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

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

Wycinka drzew, czyszczenie działek, wyburze-
nia budynków, usługi koparkami, tel. 793 00 47 33

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Dach – awaria – dzwoń, tel. 881 487 063

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

Ogrodnictwo tel. 536 043 434

Remonty, cyklinowanie – schody, tel. 510 128 912

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Pranie dywanów i tapicerki, dezynfekcja, 
tel. 506 061 604

Hydraulik, tel. 535 872 455

Kominiarz, tel. 781 495 997

Malarskie, tel. 696 120 208

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

Glazurnicze, tel. 502 720 600

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

Docieplanie budynków, poddaszy, mycie i malo-
wanie elewacji, podbitka. 25 lat doświadczenia, 
tel. 501 624 562

Budowa domów, tel. 730 358 998

Dekarskie - naprawa dachów, naprawa rynien, 
montaż nowych dachów, obróbki, papa termo-
zgrzewalna, naprawa kominów, tel. 571 372 348

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Dachy, pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Dachy papą termozgrzewalną, obróbki, 
tel. 502 473 605

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Remonty wykończenia tel. 503 141 591

Renowacja antyków, tel 733 560 206

Oczyszczanie działek, wywóz gałęzi tel. 519 874 891

Remonty tel.796 682 432

Złota rączka tel. 796 682 431

 RÓŻNE 

Pożyczki, tel. 513 654 277

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

Złom odbierzemy (ale również uszkodzone: narzę-
dzia, wiertła itp.; silniki, armaturę, baterie łazienko-
we, stare piece na paliwa stałe, piece i podgrzewa-
cze gazowe, bojlery, kaloryfery), tel. 502 898 418

NAUKA 

KOREPETYCJE DLA KLAS 1-6, (MATEMATYKA, 
PRZYRODA, BIOLOGIA, KOSMOLOGIA), OD 20 
ZŁ ZA GODZINĘ,NA MIEJSCU, Z DOJAZDEM 
LUB ONLINE, REFERENCJE, NAUCZYCIEL Z 
DOŚWIADCZENIEM, TEL. 571 373 118  

Lekcje pianina 40 zł/h, tel. 571 373 118

W Polsce żyje ponad 7 mln psów-Akademia  
Groomingu Psi Stylista w Nowej Iwicznej za-
prasza na szkolenia z  pielęgnacji zwierząt. 
tel.665701968

Korepetycje – język polski, tel. 666 653 177

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

Pozalekcyjne i dodatkowe zajęcia kreatywne i arty-
styczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
tel. 571 373 118

ZDROWIE I URODA 

Dom Opieki w Piasecznie posiada  
wolne miejsca. Tel 601 870 594

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom cze-
kają 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

Kawaler, 43l, interesujący się apologetyką chrześci-
jańską, duchowością, rozwojem osobowości, ko-
smosem, twórczością, pozna katoliczkę w wieku ok 
30 – 35 lat, którą pokocha bardzo z wzajemnością, 
kontakt: luka.perla@gmail.com
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BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182  

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

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

MALOWANIE, REMONTY MIESZKAŃ, 
GLAZURNICTWO, PANELE, TEL. 669 945 460

MALOWANIE MIESZKAŃ, REMONTY, GLA-
ZURNICTWO, PODŁOGI, TEL. 669 945 460

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

Zatrudnimy koordynatora opiekunów, nowy Dom 
Opieki Antonina w Piasecznie, tel. 882 787 809

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
TEL. 606 141 944

Remonty budowlane, ogrodzenia , 
tel. 513 137 581 

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

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu rybnego 
w Piasecznie, tel. 512 256 374

Przyjmę młodych, energicznych przy zakładaniu 
ogrodów, chętnie z umiejętnością układania kost-
ki brukowej, tel. 698 698 839

Zatrudnię od zaraz do sklepu spożywczego, 
Konstancin – Jeziorna,  tel. 602 212 169, 
kontakt do 18.00

Przyjmę pracowników do prac brukarskich 
w okolicach Piaseczna, wysokie zarobki, 
tel. 506 061 296, 501 752 356

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

SPRZEDAM miejsce w hali garażowej w różnych 
lokalizacjach Piaseczna tel. 570 810 870

Przyjmę, odbiorę drewno z połamanych 
drzew lub po wycince, tel. 500 51 66 77
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Strażacy z OSP Piaseczno
pomogli pogorzelcom
PIASECZNO Pod koniec sierpnia ubiegłego roku wybuchł pożar 

w domu jednorodzinnym przy ul. Broniewskiego w Chylicach. 

Z żywiołem walczyli m.in. strażacy z OSP Piaseczno, którzy 

dwa dni później pomogli właścicielom uprzątnąć pogorzeli-

sko. Teraz dostarczyli im meble i inne przydatne akcesoria

 - Nie tylko gasimy ogień, ale też później staramy się wspierać 
ofi ary pożaru – podkreśla Klaudia Kosnowska z OSP Piaseczno. Pożar 
domu, w którym mieszkało starsze małżeństwo z synem, wybuchł 
31 sierpnia. Budynek nie nadawał się do zamieszkania, jednak wła-
ściciele zdołali go odbudować. - Pamiętam jak dwa dni po pożarze 
pomagaliśmy sprzątać pogorzelisko – opowiada Klaudia Kosnow-
ska. - To był koszmarny widok. W domu były powypalane pomiesz-
czenia, wybite okna. Nad jednym z pokoi nie było dachu. Teraz w bu-
dynku da się mieszkać, jednak brakuje w nim wyposażenia.
 W związku z tym strażacy, poprzez jeden z portali społeczno-
ściowych, ogłosili zbiórkę mebli dla pogorzelców. Jedna z mieszka-
nek Piaseczna przekazała im kompletne wyposażenie salonu, któ-
re w ten weekend trafi ło do Chylic. - Ci ludzie byli niezwykle szczę-
śliwi, bo jeszcze niedawno nie mieli nic – mówi ochotniczka z OSP 
Piaseczno. - Sądzę, że nie była to ostatnia taka akcja.

TW

Ukraińskie dzieci będą 
chodziły do naszych szkół
POWIAT Do placówek oświatowych w Górze Kalwarii, Konstancinie-Jeziornie i Piasecznie za-

pisano już łącznie ponad 200 dzieci uciekających przed wojną w Ukrainie. Na razie w szkołach 

są jeszcze wolne miejsca, ale niedługo może się to zmienić

 Do tej pory najwięcej dzie-
ci z Ukrainy zapisano do pla-
cówek oświatowych w gminie 
Konstancin-Jeziorna. Do sze-
ściu szkół podstawowych do 
środy trafiło tam 101 dzieci w 
różnym wieku, które zostały do-
łączone do istniejących oddzia-
łów. 10 młodszych dzieci zapi-
sano też do publicznych przed-
szkoli. - W przedszkolach mamy 
jeszcze 9 wolnych miejsc. Na tę 
chwilę mamy też jeszcze miejsca 
w szkołach, ale sytuacja bardzo 
dynamicznie się zmienia – mówi 
burmistrz Kazimierz Jańczuk 
dodając, że od środy 9 marca w 
budynku ratusza działa Punkt 
Informacyjny Dla Uchodźców 
z Ukrainy, w którym zatrudnio-
na jest także tłumaczka mówią-
ca po rosyjsku i ukraińsku. Po-
nadto specjalną ofertę dla dzieci 
z Ukrainy zaproponował Kon-
stanciński Dom Kultury pro-
wadzący zajęcia w Hugonówce i 
willi Gryf, w której działa świe-
tlica środowiskowa.
 Sporo uchodźców z Ukra-
iny trafiło też do ośrodków, 
znajdujących się na terenie 
gminy Góra Kalwaria (m.in. 
w Tomicach). - Do naszych 
szkół przyjęliśmy w tej chwi-
li około 50 dzieci – poinformo-
wał nas w środę Piotr Chmie-
lewski, rzecznik ratusza. Dzieci 
zasilają istniejące oddziały (do 

każdego z nich trafia ich 2-3). Z 
naszych informacji wynika, że 
górokalwaryjskie placówki są 
w stanie wchłonąć łącznie oko-
ło 100 dzieci. Jeśli będzie wię-
cej chętnych wówczas zostaną 

stworzone oddziały przygoto-
wawcze tylko dla dzieci z Ukra-
iny. Mają one zostać otwarte 
w szkołach przy ul. ks. Sajny w 
Górze Kalwarii oraz w Cendro-
wicach. - Aktualnie szukamy 

ukraińskich nauczycieli, najle-
piej takich którzy znają pod-
stawy polskiego – dodaje Piotr 
Chmielewski. Ponad 50 dzieci 
z Ukrainy przyjęły też szkoły w 
Piasecznie. Są to jednak dane z 
ubiegłego piątku. 
 Polskie prawo stanowi, że 
dzieci z Ukrainy mogą być 
przyjmowane do polskich szkół 
na podstawie złożonego wnio-
sku bez dodatkowych formal-
ności (w miarę wolnych miejsc). 
Jako że obowiązuje rejonizacja, 
trafiają one najczęściej do pla-
cówek znajdujących się najbli-
żej ich miejsca pobytu.

Tomasz Wojciuk

Coraz więcej ukraińskich dzieci 

zapisuje się do polskich szkół

Nie wiadomo co będzie, 

jak pula dostępnych 

w szkołach miejsc się 

wyczerpie
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Muzyczne portrety kobiety
PIASECZNO W ostatnią sobotę w sali widowiskowej 

CEM odbył się koncert z okazji Dnia Kobiet, nad 

którym patronat objęła Piaseczyńska Rada Kobiet

 W muzyczno-liryczną podróż z tekstami i wierszami Lidii Iwa-
nowskiej-Szymańskiej, oprócz samej autorki, zabrali publiczność 
Sylwia Biernat, Teresa Kowalik, Ela Kalinowska, Maciej Kuczko, Łu-
kasz Maciborski i Maciej Złocha. Koncert składał się z 13 piosenek 
prezentujących różne muzyczne stylistyki – od soulu, przez jazz, aż 
po piosenkę autorską i uliczną. Ukazywał życiowe drogi i portrety 
kobiet – zarówno tych szczęśliwych, jak i smutnych bądź przytło-
czonych rzeczywistością i oczekiwaniami świata. W ramach solida-
ryzowania się z Ukrainą artyści wykonali dodatkowo ludową pieśń 
opowiadającą o kobiecie, która kochała się w żonatym mężczyźnie.

Tyl.
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