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Dziurawa droga utrudnia im życie
LESZNOWOLA Mieszkańcy ulicy Zachod-

niej w Woli Mrokowskiej od kilku już 

lat czekają na poprawę stanu swojej 

drogi. - Nawierzchnię obiecał utwar-

dzić deweloper, od którego kupowa-

liśmy lokale – mówi pani Marta, na-

sza czytelniczka. - Do tej pory tego 

nie zrobił. Próbowaliśmy interwenio-

wać w gminie, bo Zachodnia jest dro-

gą gminną, ale bez rezultatu

Ginekolog naruszył 
prawa pacjentki
PIASECZNO Prawie rok temu opisywaliśmy historię pacjentki twier-

dzącej, że została skandalicznie potraktowana przez ginekologa 

przyjmującego w przychodni przy ul. Fabrycznej. Chociaż lekarz odciął 

się od tych zarzutów, Rzecznik Praw Pacjenta przyznał kobiecie rację, 

a przychodnia zakończyła z ginekologiem współpracę. Sprawę bada 

cały czas Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
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K O N D O L E C J E

PIASECZNO

Babcia Basia sprzedawała heroinę 
w pudełkach po zapałkach
 Policjanci zapukali do drzwi mieszkania 72-letniej kobiety, 
którą podejrzewali o handel narkotykami. Wcześniej widzieli, 
jak seniorka sprzedaje swojej 36-letniej klientce heroinę. Oby-
dwie kobiety zostały zatrzymane. 36-latka przyznała, że dilerka 
znana jest w środowisku jako Babcia Basia. Podczas przeszu-
kania jej lokalu funkcjonariusze znaleźli kolejne środki odurza-
jące. Spotkali też 39-letniego syna kobiety, który również zo-
stał zatrzymany. 72-latka została objęta dozorem policyjnym. 
Z handlu narkotykami będzie tłumaczyła się przed sądem.

Przeładowane iveco
 Na drodze 79 policjanci zatrzymali przechylone na jedną 
stronę iveco. Po zatrzymaniu ciężarówki okazało się, że jej do-
puszczalna masa została przekroczona o ponad 800 kg. Kie-
rowca nie mógł już kontynuować jazdy. Mundurowi wręczy-
li mu też mandat w wysokości 1500 zł. 
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Stracił rozum za kierownicą mustanga
 Funkcjonariusze piaseczyńskiej drogówki zatrzyma-
li do kontroli forda mustanga, za kierownicą którego siedział 
22-letni mężczyzna. Nie dość, że kierowca przekroczył dozwo-
loną prędkość o 71 km/h, to jeszcze wyprzedzał inny pojazd 
w niedozwolonym miejscu. W efekcie mężczyzna stracił na 
3 miesiące prawo jazdy, dostał 15 punktów karnych i będzie 
musiał zapłacić mandat w wysokości 3500 zł. 

TARCZYN

Przyszedł na komisariat, 
został zatrzymany
 39-letni mężczyzna zgłosił się na komisariat, aby odbyć roz-
mowę z dzielnicowym. Policjant sprawdził jego dane w poli-
cyjnej bazie i zorientował się, że mężczyzna jest poszukiwany 
przez sąd w Grójcu do odbycia kary 90 dni więzienia. 39-latek 
został więc zatrzymany i trafi ł już do zakładu karnego. 

LESZNOWOLA

Jechał na podwójnym gazie
 W niedzielę po godz. 19 na ul. Alternatywy w Łazach poli-
cjanci zatrzymali jadącego slalomem volkswagena. Siedzący za 
kierownicą pojazdu 59-latek miał w organizmie 2 promile alko-
holu. Mężczyzna stracił prawo jazdy, a ze swojego nieodpowie-
dzialnego zachowania będzie tłumaczył się przed sądem. 

Włamanie do domu
 We wtorek między godz. 18 a 22 włamywacze wtargnęli 
do domu przy ul. Zakamarek w Nowej Iwicznej. Dostali się do 
środka przez drzwi tarasowe. Ukradli pieniądze i biżuterię o 
wartości 30 tys. zł. Policja prosi o kontakt wszystkie osoby, któ-
re widziały moment włamania.

Skradziono kolejny samochód
 We wtorek między godz. 2 a 7 rano na ulicy Waniliowej w 
Zamieniu skradziono czarnego jeepa grand cherokee z 2015 
roku. Auto było warte 107 tys. zł.

URSYNÓW

Korzystał ze skradzionej karty
 W rejonie ulicy Wąwozowej policjanci zatrzymali młode-
go mężczyznę, który dokonał transakcji kartą płatniczą należą-
cą do innej osoby. W miejscu jego zamieszkania funkcjonariu-
sze znaleźli jeszcze jedną, kradzioną kartę płatniczą. Mężczyzna 
usłyszał zarzuty i trafi ł do aresztu. Grozi mu do 10 lat pozbawie-
nia wolności.

Porzucone samochody 
stają się prawdziwą plagą
PIASECZNO/KONSTANCIN-JEZIORNA W Piasecznie jest coraz większy problem z miejscami par-

kingowymi. Tymczasem wiele ogólnodostępnych miejsc zajmują samochody, z których od 

miesięcy nikt nie korzysta. Podobny problem występuje w Konstancinie-Jeziornie
 Wprowadzenie stref płat-
nego parkowania połączo-
ne z przebudową najważniej-
szych ulic spowodowało, że 
liczba bezpłatnych miejsc par-
kingowych dostępnych na te-
renie Piaseczna drastycznie się 
zmniejszyła. Dlatego coraz więk-
szą frustrację mieszkańców, któ-
rzy nie mają gdzie zostawić sa-
mochodu, budzą stare, zdezelo-
wane auta z których nikt nie ko-
rzysta, a które blokują dostępne 
miejsca. Na domiar złego naj-
częściej zajmują one ogólnodo-
stępne miejsca parkingowe. Po-
dobny problem występuje na te-
renie uzdrowiska. Tam stref płat-
nego parkowania jeszcze wpraw-
dzie nie ma, ale problem z wol-
nymi miejscami parkingowy-
mi jest coraz bardziej odczuwal-
ny. - W 2020 roku prowadziliśmy 
19 postępowań dotyczących usu-
nięcia z terenu naszej gminy zde-
zelowanych, niesprawnych po-
jazdów. 17 samochodów zosta-
ło zabranych – mówi Stanisław 
Grudzień, komendant Straży 
Miejskiej w Konstancinie-Jezior-
nie. - W ubiegłym roku podjęli-
śmy 20 interwencji, prosząc wła-

ścicieli o zabranie aut. 17 z nich 
zniknęło. Akcja oczyszczania 
miasta z rupieci, które zajmują 
często osiedlowe parkingi, cały 
czas jest kontynuowana.
 Podobnie sytuacja wygląda 
w Piasecznie. Tu jednak samo-
chody bez tablic i ważnego ubez-
pieczenia odholowywane są na 
specjalny parking. W ubiegłym 
roku odholowano 17 takich po-
jazdów. Straż podjęła też 162 in-
terwencje, prosząc właścicieli o 
zabranie z ogólnodostępnych 

miejsc samochodów, z których 
nie korzystają. Część aut zasta-
ło zabranych, jednak sporo po-
zostało. - Ludzie mają różne sy-
tuacje – tłumaczy jeden ze straż-
ników. - Czasami właściciel samo-
chodu umrze. Ale mieliśmy też ta-
kie przypadki, jak właściciele tłu-
maczyli że korzystają z samocho-
du dwa razy do roku i mają pra-
wo zostawiać go na ogólnodostęp-
nym miejscu. Cały czas walczymy 
z wrakami zaśmiecającymi miasto, 
ale ta walka nie jest łatwa...

Nieużywany samochód zaparkowany w rejonie 

ulicy Ludowej w Piasecznie. Kilkanaście metrów 

dalej stoi porzucony czarny ford mondeo

Gra terenowa z Paszportem Lesznowolaka
LESZNOWOLA W ostatnią niedzielę na terenie lasu w Magdalence odbył się pierwszy w tym 

roku Piknik Rodzinny z Grą Miejską. Impreza była również inauguracją nowego programu 

skierowanego do mieszkańców gminy

 Przy pięknej, słonecznej po-
godzie w interaktywnej grze miej-
skiej „Stop Hejt! Odkryj Twoje 
SuperMoce!” wzięło udział po-
nad 400 uczestników. W zaba-
wie uczestniczyły również dzie-
ci z Ukrainy – zwłaszcza że or-
ganizator (Gmina Lesznowo-
la) przygotował wszystkie osiem 
stacji z zadaniami do wykonania 
na trasie zarówno w języku pol-
skim, jak i ukraińskim (na miej-
scu czekali też ukraińskojęzycz-
ni animatorzy). Następnie odby-
ły się również EkoWarsztaty (wy-
konano, między innymi, drew-
niane magnesy na lodówkę) i pik-
nik rodzinny z poczęstunkiem, 
a dodatkowo każdy chętny mógł 
wspomóc zbiórkę charytatywną 
na rzecz uchodźców z Ukrainy.
 Impreza zapoczątkowała tak-
że nowy program na terenie gmi-
ny. Paszport Lesznowolaka ma za-
chęcać mieszkańców do udziału w 
rodzinnych wydarzeniach kultural-
nych. Do końca tego roku należy 
zebrać w nim 12 stempli, które bę-
dzie można uzyskać pojawiając się 
na kolejnych lokalnych imprezach. 
Na tych, którym uda się zgroma-
dzić wszystkie stemple, czeka na-
groda. Paszport można odebrać na 
gminnych imprezach lub w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej. Tyl.

TW
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Pierwsze takie „Metro”
PIASECZNO W piątek w  Zespole Szkół nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie odbyła się premie-

ra musicalu „Metro w Platerówce”, będącego adaptacją musicalu „Metro” teatru Buff o. W 

przedstawieniu wyreżyserowanym przez Matyldę Stygar-Grzyb, jedną z nauczycielek, wzięło 

udział około 20 młodych aktorów, w większości uczniów szkoły

 Pomysł adaptacji „Metra” 
wyszedł od reżyserki przedsta-
wienia, która pracuje w Platerów-
ce jako nauczycielka wf-u. Przy-
gotowania ruszyły w listopadzie 
ubiegłego roku. To właśnie wte-
dy doszło do spotkania wszyst-
kich aktorów-amatorów, którzy 
chcieli wziąć udział w musicalu. 
- Na pierwsze spotkanie przyszło 
około 30 osób, z których zosta-
ło niecałe 20 – opowiada Kuba 
Urniarz, który zagrał w musica-
lu jedną z głównych ról. W więk-
szości byli to uczniowie „Pla-
terówki”. Wśród nich znalazła 
się jedna absolwentka oraz cór-
ka reżyserki, która jest uczennicą 
podstawówki. - Chcieliśmy, żeby 
coś fajnego zadziało się w szkole 
po pandemii i to chyba się udało 
– mówi Kuba Urniarz. - W pią-
tek nasze „Metro” miało premie-
rę i zostało bardzo dobrze przy-
jęte przez zaproszonych gości. 
 Dwa kolejne przedstawie-
nia, tym razem głównie dla są-
siadów szkoły z Zalesia Dolne-
go, odbyły się w sobotę. Z ko-
lei od poniedziałku do środy 

aktorzy występowali dla szkol-
nej społeczności. Ich musical 
w stosunku do oryginalnego 
„Metra”, cały czas granego w 
Teatrze Studio Buffo, jest nie-
co krótszy, co – jak twierdzą 
uczestnicy projektu – wyszło 
mu na dobre. Podczas jedne-
go z występów pojawiła się też 
propozycja, aby wystawić spek-
takl na większej scenie. - Musi-

my zapytać o zgodę Buffo – za-
strzega Kuba Urniarz. - Otrzy-
maliśmy od nich oryginalne pli-
ki muzyczne, które możemy wy-
korzystywać jedynie podczas 
przedstawień w naszej szko-
le. Kolejny warunek jest taki, że 
nie możemy wystawiać naszego 
musicalu komercyjnie. 

TW

„Metro w Platerówce” zostało zrobione z pomysłem. 

Podczas musicalu widać było ogromne 

zaangażowanie młodych aktorów

Dotacje na zagospodarowanie deszczówki

KONSTANCIN-JEZIORNA

 Gmina dotuje zakup naziemnych zbiorników do gromadze-
nia wody deszczowej o pojemności min. 200 litrów lub podziem-
nych o pojemności min. 1000 litrów oraz instalację do jej rozpro-
wadzania. Mieszkańcy mogą starać się o dofi nansowanie w wy-
sokości do 2 tys. zł (nie więcej niż 50 proc. poniesionych kosz-
tów). Wnioski można składać do 1 listopada. 

TW

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

GÓRA KALWARIA 

 We wtorek odbędą się obchody rocznicowe związane z 
uchwaleniem Konstytucji 3 Maja. Obchody zainauguruje msza 
święta w kościele przy ul. ks. Sajny, która rozpocznie się o godz. 
10. O 11 zaplanowano natomiast uroczystości rocznicowe na pl. 
Piłsudskiego. W programie m.in. występ zespołu URZECZEni. Po 
uroczystościach w Ogrodzie Miejskim przy ul. Sajny 4 na miesz-
kańców będzie czekała gorąca grochówka.

TW

Uruchomiono światła z centrum miasta

PIASECZNO

 Działa już nowa sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Ko-
ściuszki i Nadarzyńskiej. Na razie światła pracują w trybie awaryj-
nym, dlatego kierowcy powinni zwracać uwagę na znaki. W nor-
malny tryb światła zostaną przestawione po majówce. 

TW

Obchody 231. rocznicy 
uchwalenia konstytucji
 We wtorek 3 maja o godzinie 10 w Kościele P.W. Św. Anny 
rozpocznie się msza święta w intencji ojczyzny, a o 11 - przy 
Ratuszu na Placu Piłsudskiego - zaczną się uroczystości ofi-
cjalne z udziałem Chóru Lira i Orkiestry Dętej. Od 11 do 14 po-
trwa z kolei 22. Piaseczyńska Mila Konstytucyjna (bieg główny 

o 13.15) na Stadionie GOSiR-u. 
Tegoroczne obchody zwień-
czy koncert „Ja śpiewam pio-
senki” w Domu Kultury o go-
dzinie 18. W programie: znane 
i mniej znane szlagiery Hanki 
Ordonówny.

Tyl.

Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ
tel. 22 756 79 39
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Trochę czystsza Jeziorka 
PIASECZNO Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi już po raz 

kolejny zorganizowano sprzątanie rzeki Jeziorki i jej piase-

czyńskich okolic. Podobnie jak podczas poprzednich edycji 

akcji, także i tym razem wolontariuszom nie zabrakło pracy

 W akcję, oprócz wszystkich chętnych mieszkańców, włączyły 
się zarówno gmina Piaseczno, jak i lokalne organizacje, którym na 
sercu leży dbanie o środowisko naturalne. Przez kilka godzin dwie 
ekipy sprzątały równocześnie Jeziorkę - jedna na kajakach, a dru-
ga spacerując brzegiem rzeki między „dywanami” z zawilców i przy 
śpiewie ptaków. 
 - Ogółem zebranych zostało 25 worków śmieci o pojemności 
120 litrów – mówi Jolanta Radecka z grupy Eko-Babki. - Miłą niespo-
dziankę sprawił nam mieszkaniec, czekając na nas z czekoladą jako 
wyraz wdzięczności za sprzątanie. 
 Organizatorzy przygotowali również konkurs na znalezienie 
najciekawszego śmiecia. Tu konkurencja, jak się okazało, była spo-
ra. Wśród zgłoszonych odpadów znalazły się, między innymi: ka-
losz, suszarka do prania, muszla klozetowa. Ostatecznie konkurs 
wygrały... majtki, których znalazcą był dziewięcioletni Maciej. W 
ramach innej zabawy pojawiły się również pytania dotyczące Je-
ziorki, a akcję zwieńczył poczęstunek przygotowany przez Kawiar-
nię Fryderyk, po którym wręczono uczestnikom podziękowania, a 
zwycięzcom nagrody.
 - Cieszymy się, że na sprzątaniu było dużo młodych ludzi – pod-
sumowuje Jolanta Radecka. - Rolą Eko-Babek jest bowiem nie tylko 
praca, ale również dawanie dobrego przykładu swoim wnukom.

Tyl.

Majówka z food 
truckami w Piasecznie!
PIASECZNO Już 30 kwietnia do Piaseczna zawitają miłośnicy gotowania „na 

czterech kółkach”. W długi weekend od 30 kwietnia do 3 maja odbędzie się 

tutaj „majówkowy” zlot food trucków. To prawdziwa gratka dla fanów dobrej 

kuchni i jedzenia pod chmurką. Na rodzinny piknik zapraszają FUTRAKI

 Kulinarne miasteczko sta-
nie przy Skwerze Stefana Ki-
sielewskiego. Food trucki będą 
karmić mieszkańców aż przez 
cztery dni od 30 kwietnia do 2 
maja. W piknikowej atmosferze 
będzie można spróbować dań z 
co najmniej 4 kontynentów.
 Nie zabraknie dań z kuchni 
orientalnej, bałkańskiej, śród-
ziemnomorskiej, a także królu-
jących na wszystkich eventach – 
amerykańskich burgerów i bel-
gijskich frytek. Organizatorzy 
zapewnią także słodkie przeką-
ski, kawę oraz zimne napoje.
 Eventy „foodtruckowe” wpi-
sały się na dobre w mapę miej-
skich wydarzeń na świeżym po-
wietrzu. Oryginalne dania z 
różnych stron świata, nieoczy-
wiste smaki i nęcące zapachy 
przyciągają całe rodziny.
 Organizatorem zlotu jest or-
ganizacja FUTRAKI, która sku-
pia kilkuset właścicieli food truc-
ków, wyselekcjonowanych pod 
względem jakości. Wszystkie po-
trawy przygotowywane są ze świe-
żych, sezonowych produktów.
 Zlot odbędzie się przy 
Skwerze Stefana Kisielewskie-
go w Piasecznie. Wstęp na wy-
darzenie jest wolny.

R E K L A M A

Sobota: 11.00-21.00, 

Niedziela 11.00-21.00, 

Poniedziałek: 11.00- 21.00, 

Wtorek: 11.00-20.00

Likwidujemy zmarszczki
Istnieje zabieg, który ujędrni zagęści skórę, będzie przeciwdziałał opadaniu 

powiek. Można go wykonać w gabinecie kosmetycznym i nie wiąże się z cza-

sowym wyłączeniem z życia z powodu konieczności rekonwalescencji. Brzmi 

zagadkowo? Jest to zabieg peptydowego nano peelingu frakcyjnego.

 Najbardziej charaktery-
styczną oznaką starzenia się 
skóry są zmarszczki, które po-
wstają z powodu degrada-
cji  kolagenu, elastyny i pepty-
dów oraz zaburzeniami w lipi-
dowej matrycy skóry. Składniki 
przeciwzmarszczkowe powin-
ny,  więc skutecznie hamować 
wszystkie te procesy.

 Właśnie te substancje znaj-
dziemy w zabiegu peptydo-
wego nano peelingu frakcyj-
nego.

 Dzięki wysokim stężeniom  
neuropeptydów obserwujemy 
rozkurczanie mięśnie i bloko-
wanie powstawania zmarszczek 

mimicznych. Do wtłaczania sub-
stancji aktywnych używany jest 
derma pen z nano kartridżem. 
Zabieg stosuje się w serii 4 - 6 
razy zależnie od stanu skóry w 
odstępach ok. tygodnia. 

Efekty są spektakularne.
 Należy podkreślić, że dzię-
ki swojej formule zabieg  daje 
efekt silnego wygładzenie 
zmarszczek wokół oczu i unie-
sienia opadającej powieki.  

Aby umówić się na wizytę lub 
bezpłatną konsultację wystar-
czy zadzwonić: tel. 22 401 1234.

Salon Fryzjersko-Kosmetyczny BB, 
Piaseczno, ul. Młynarska 6 lok. 45 (wejście od Warszawskiej); 

Tel. 692 70 90 40, www.bbsalon.pl

P R O M O C J A

Spotkanie Klubu Podróżnika Po Horyzont

LESZNOWOLA

 W środę 4 maja o godzinie 
18.30 w fi lii GOK Lesznowola w 
Mysiadle (ul. Topolowa 2) odbę-
dzie się spotkanie z Kamilą Kie-
lar, która w 2017 roku samotnie 
przeszła cały Pacifi c Crest Trail - 
szlak górski, który startuje przy 
granicy z Meksykiem, a kończy 

się przy granicy z Kanadą. Ozna-
cza to, że do przejścia jest oko-
ło 4300 km przez najróżniejsze 
warunki klimatyczne. Od połu-
dnia szlak zaczyna się na typo-
wej kalifornijskiej pustyni za-
mieszkiwanej przez grzechotni-
ki, a kończy na północy w lasach 

deszczowych. Po drodze prze-
chodzi przez czterotysięczni-
ki, przełęcze, tereny wulkanicz-
ne, pustynie oregońskie. Łącz-
nie przecina trzy amerykańskie 
stany – Kalifornię, Oregon i Wa-
szyngton. Wstęp wolny.

Tyl.
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Wzmocnij odporność naturalnie 
dzięki dotlenieniu organizmu w komorze normobarycznej
Wzmocnij odporność naturalnie 
dzięki dotlenieniu organizmu w komorze normobarycznej
Regularne korzystanie z komory normobarycznej Normo Life w Konstancinie Jeziornej 

wspomaga  leczenie wielu schorzeń, namnaża komórki macierzyste a także wzmacnia odporność, 

przyspiesza  odnowę po przebytych kontuzjach i opóźnia proces starzenia. Sesje tlenowe 

w komorze  normobarycznej pozwalają odblokować procesy zdrowienia organizmu
 W komorze ciśnieniowej Nor-
mo Life w której panuje 1500hPa 
znajduje się specjalna mieszanka 
powietrza, w której jest nawet do 
40 proc. tlenu, a więc niemal dwu-
krotnie więcej niż w warunkach 
naturalnych. Wchłanianie tlenu 
umożliwia bezpieczna zawartość 
dwutlenku węgla (do 1,9 proc.). 
Z kolei duże stężenie wodoru, któ-
rego cząsteczki są silnym anty-
oksydantem, przeciwdziała sta-
rzeniu się komórek. Poprzez do-
tlenianie organizmu można osią-
gnąć niesamowite efekty leczni-
cze i regeneracyjne. Jedna sesja 
w komorze normobarycznej Nor-
mo Life trwa dwie godziny. Terapia 
jest całkowicie bezpieczna, niein-
wazyjna i można korzystać z niej 
praktycznie bez ograniczeń. Po 
przejściu przez śluzę, w której wy-
równuje się ciśnienie, wchodzi się 
do pomieszczenia bardzo przypo-
minającego... wnętrze samolotu 
i zajmuje miejsce w jednym z 19 fo-

teli w klasie standard lub VIP. Pod-
czas sesji można czytać lub słu-
chać relaksacyjnej muzyki. Normo 
Life jest pierwszą w Polsce komo-
rą normobaryczną, która posiada 
urządzenie do dekontaminacji po-
wietrza- usuwa i zabija wszystkie 
drobnoustroje dzięki czemu jesteś 
bezpieczny i nie zarazisz się bakte-
riami czy wirusami.

Szerokie zastosowania
 Badania dowodzą, że regu-
larne dotlenianie organizmu daje 
naprawdę wiele korzyści, opóź-
nia proces starzenia oraz namna-
ża komórki macierzyste. Komora 
Normo Life redukuje cellulit, sty-
muluje produkcję kolagenu i wspo-
maga przemianę materii. Przyspie-
sza odnowę uszkodzonych komó-
rek po przebytych operacjach, ura-
zach i zabiegach chirurgicznych. 
Przez sportowców uznawany jest 
za legalny doping, który poprawia 
wydolność organizmu i przyspie-

sza regenerację po intensywnym 
wysiłku. Dzięki natlenieniu komó-
rek stymulowany jest układ immu-
nologiczny u dzieci i dorosłych, or-
ganizm ma więcej siły do zwalcza-
nia zakażeń i jest w stanie skutecz-
niej przeciwstawić się wszelkim wi-
rusom i bakteriom. Następuje rege-
neracja komórek nerwowych mó-
zgu, pobudza je do pracy tym sa-
mym zmniejsza objawy autyzmu, 
stanów depresyjnych i demencji. 
Błyskawiczna naprawa zniszczone 
komórki po chemioterapii oraz sku-
tecznie wspomaga leczenie chorób 
skóry takich jak egzema, AZS czy 
łuszczyca. U osób starszych osłabia 
objawy po udarze, wzmacnia kości 
i dobrze wpływa na potencję.
 Z komory Normo Life z powo-
dzeniem mogą korzystać osoby 
w różnym wieku, włącznie z dzieć-
mi i seniorami. 

Więcej informacji na stronie:

www.normolife.com 

podnosi odporność organizmu

wzmacnia kości

wspomaga szybką regenerację organizmu 

po przebytych chorobach i COVID-19

poprawia kondycję fi zyczną i psychiczną 

spowalnia proces starzenia się organizmu

zmniejsza stany zapalne

PROMOCJA WIOSENNA 















Karnet standard 1000zł 500 zł500 zł
Pojedyncza sesja standard 130zł 90 zł90 zł

Normo Life komora normobaryczna
ul. Wilanowska 50, Konstancin Jeziorna

Tel. 721 887 887

Piaseczyńskie spotkania z Ukrainą
PIASECZNO We wtorek w budynku Centrum Edukacyjno-Multimedialnego odbyło się spotka-

nie inaugurujące projekt „Poznajmy się - piaseczyńskie spotkania z Ukrainą”. Inicjatywa jest 

realizowana przez Stowarzyszenie Pomysł na Józefosław w partnerstwie z Biblioteką Pu-

bliczną w Piasecznie
 „Poznajmy się – piaseczyń-
skie spotkania z Ukrainą” to 
projekt, którego ideą jest zmia-
na postawy Polaków w stosun-
ku do Ukraińców w Polsce. Bliż-
sze poznanie ma służyć zmniej-
szeniu dystansu oraz ogranicze-
niu postaw ksenofobicznych i 
hermetyzacji środowiska Ukra-
ińców w Polsce. I choć wydawać 
by się mogło, że jest on związany 
z obecnym konfliktem zbrojnym 
za naszą wschodnią granicą, to 
jego pomysł narodził się faktycz-
nie już kilka lat temu.
 - Inspiracją były codzienne 
spotkania z ukraińskimi pra-
cownikami w sklepach lub ro-
dzicami na szkolnych zebra-
niach, gdzie nierzadko ze zdu-
mieniem odkrywaliśmy jak 
dużo dzieci w naszych szkołach 
swoje korzenie ma w Ukrainie 
– tłumaczy Katarzyna Bukol-
Krawczyk, koordynatorka pro-
jektu i prezeska Stowarzyszenia 
Pomysł na Józefosław.
 Projekt realizowany jest z do-
tacji (28 tysięcy euro) programu 
Aktywni Obywatele – Fundusz 
Krajowy finansowanego przez 
Islandię, Liechtenstein i Norwe-
gię w ramach Funduszy EOG.
 O genezie projektu opowie-
działa Anna Piłat-Widz ze Sto-
warzyszenia Pomysł na Józefo-
sław. Podkreśliła, że jego celem 
jest przełamywanie stereotypów 
dotyczących Ukraińców żyjących 
w gminie Piaseczno i po prostu 
lepsze wzajemne poznanie się.

 Projekt składa się z dwóch 
części - kulturalnej oraz spo-
łecznej. Od maja do końca wrze-
śnia na terenie gminy odbędzie 
się w sumie 13 różnych inicja-
tyw – od wystaw, przez koncer-
ty, spotkania literackie i projek-
cje filmowe, aż po publikacje 
podcastów. Już 9 maja na Placu 
Piłsudskiego rozpocznie się wy-
stawa plenerowa artystów Vasy-
la Netsko i Natalii Dushko, a na 
18 maja o godzinie 16 planowa-
na jest w sali widowiskowej Bi-
blioteki Publicznej otwarta de-
bata publiczna o migrantach i 
uchodźcach oraz o przestrzega-
niu praw człowieka.
 - Chciałbym dać dobre sło-
wo i przekazać swoje wyrazy 
uznania - powiedział burmistrz 
Piaseczna Daniel Putkiewicz. 
- Jak ten projekt jest potrzeb-
ny? Bardzo, bo nawet teraz po-
ruszamy się wciąż w dużym 
gąszczu stereotypów. Niedaw-

no miałem rozmowę z miesz-
kanką, która pytała mnie dla-
czego przed urzędem miasta 
i gminy wisi flaga ukraińska. 
Trochę mnie zamurowało, więc 
nie bardzo wiedziałem co mam 
odpowiedzieć, ale starałem się 
to wytłumaczyć. Natomiast je-
stem w 90 proc. przekonany, że 
pani z którą rozmawiałem po-
ruszała się właśnie w jakichś 
tam swoich stereotypach i oba-
wach, w których pewnie była 
wychowana. Pewnie sporo cza-
su upłynie zanim je przełamie-
my, ale mam nadzieję, że zrobi-
my to raz, a skutecznie.
 Inaugurację projektu, któ-
rą uświetniły fotoreportaż 
Damiana Chrobaka pt. „Maj-
dan 2014” i wystawa zdjęć 
„Sąsiedzi” Jolanty Rycerskiej, 
zwieńczył poczęstunek przy-
gotowany przez restaurację 
Kozaczok.

Gmina pomaga 
uchodźcom
KONSTANCIN-JEZIORNA Burmistrz Kazimierz Jańczuk podał 

najbardziej aktualne dane dotyczące liczby przebywających 

na terenie gminy uchodźców z Ukrainy i opowiedział o pomo-

cy, na jaką mogą liczyć uciekający przed wojną ludzie

Burmistrz Jańczuk zaznaczył, że na razie na pomoc Ukraińcom i wy-
płatę rekompensat goszczącym ich mieszańcom gmina otrzymała 
od rządu ponad 840 tys. zł. Pieniądze te zostały już prawie całkowi-
cie rozdysponowane i wkrótce urząd zwróci się do wojewody o ko-
lejną transzę. Ośrodek Pomocy Społecznej przyjął jak dotąd 1165 
wniosków o jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł. - Sądzę, 
że mniej więcej tyle osób schroniło się na terenie naszej gminy – 
mówił podczas sesji rady miejskiej Kazimierz Jańczuk. Świadczenia 
odebrało jak dotąd 191 osób. Do urzędu wpłynęło także 1520 wnio-
sków o przyznanie numeru PESEL. Ale o taki numer mogą wystę-
pować także osoby spoza Konstancina-Jeziorny. Gmina zaczęła też 
wypłacać rekompensatę (40 zł za jedną osobę dziennie) mieszkań-
com, którzy przyjęli pod swój dach uchodźców z Ukrainy. Jak do-
tąd wpłynęły 843 wnioski od mieszkańców. Wypłacono 164 tys. zł. 

TW

Urzędnicy przygotowali świąteczne paczki, którymi 

zostali obdarowani uchodźcy przebywający w domu 

Zgromadzenia Sióstr od Aniołów przy ul. Broniewskiego 

Grzegorz Tylec
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Warsaw String Ensemble 
otworzył festiwal
PIASECZNO W ostatnią niedzielę w kościele pw. NMP w Zalesiu Dolnym została 

zainaugurowana kolejna edycja Festiwalu im. Witolda Maliszewskiego

 Od ponad dwudziestu lat 
Centrum Kultury w Piasecznie 
organizuje cykl koncertów mu-
zyki klasycznej (kameralnej i 
chóralnej) w kościołach deka-
natu piaseczyńskiego, którym 
towarzyszą prelekcje z historii. 
W roku 2019, z inicjatywy mu-
zyków z Cameraty Vistuli, festi-
wal zyskał patrona - wybitne-
go kompozytora Witolda Ma-
liszewskiego. Obecnie główną 
ideą imprezy jest wykonywanie, 
odkrytej po wielu latach, zna-
komitej muzyki Patrona Festi-
walu, który mieszkał, tworzył i 
zmarł w Piasecznie.
 Tegoroczny cykl koncer-
tów muzyki klasycznej, który 
jest współfinansowany ze środ-
ków Samorządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego, otwo-
rzył Warsaw String Ensem-
ble w składzie: Grzegorz Skro-
biński – fortepian, Voytek Pro-
niewicz - skrzypce, Grzegorz 
Chmielewski - altówka, Mate-
usz Szmyt – wiolonczela i Jerzy 
Cembrzyński – kontrabas. Mu-
zycy wykonali kwintety forte-
pianowe Józefa Nowakowskie-
go i Franza Schuberta.

 W niedzielę 8 maja o go-
dzinie 19 w kościele pw. MB 
Wspomożenia Wiernych w 
Głoskowie (ul. Millenium 
13) Camerata Vistula wyko-
na z kolei kwintety smyczko-
we Maliszewskiego i Dwo-
rzaka, 5 czerwca o godzinie 
20.15 w kościele pw. MB Ró-
żańcowej w Piasecznie (ul. 
Słowicza 1) wystąpi Chór Ar-
chikatedry Warszawskiej pod 
dyr. Dariusza Zimnickiego, a 
19 czerwca o godzinie 17 w 
Hugonówce (Konstancin-Je-
ziorna, ul. Mostowa 15 ), w 

150. rocznicę śmierci kom-
pozytora, Warsaw String En-
semble, Magdalena Scha-
bowska (sopran) i Katarzy-
na Kraszewska (fortepian) 
przypomną dzieła Stanisła-
wa Moniuszki. Dodatkowo 
osobistym, rodzinnym wspo-
mnieniem o kompozytorze 
podzieli się E. S. A. Janow-
ska-Moniuszko. Na wszyst-
kie koncerty festiwalu, które 
prowadzi Malina Sarnowska, 
wstęp jest wolny.

Grzegorz Tylec

Liposukcja kawitacyjna to za-
bieg polegający na rozerwa-
niu błony komórkowej komórek 
tkanki tłuszczowej przy pomocy 
fal ultradźwiękowych. Klasyczna 
liposukcja, czyli zabieg odsysa-
nia tłuszczu, wymaga wykonania 
na skórze nacięć i wprowadzania 
do głębokich warstw tkanki spe-
cjalnych igieł, umożliwiających 
odessanie nadmiaru tłuszczu. Li-
posukcja kawitacyjna jest nato-
miast zabiegiem nieinwazyjnym, 
nie wymaga użycia skalpela ani 
długiego procesu gojenia po za-
biegu – można od razu wrócić do 
codziennych zajęć.

Na czym polega?
Fala ultradźwiękowa stosowa-
na podczas zabiegu liposukcji 
kawitacyjnej rozrywa komórki 
tłuszczowe, a uwolnione z nich 
kwasy tłuszczowe i trójglicery-
dy zostają przetransportowa-
ne przez układ limfatyczny i na-
czyniowy do wątroby, która me-
tabolizuje je na takiej samej za-
sadzie, jak tłuszcze dostarczane 
z pożywieniem. W ten sposób 
nadmiar tłuszczu zostaje usunię-
ty z organizmu.
Podczas zabiegu kosmetyczka 
wykonuje masaż specjalną gło-
wicą. Czas trwania to około 30 
min. Klientka odczuwa przyjem-

ne ciepło. Zabieg jest bezbole-
sny i odprężający

Jakie efekty
Liposukcja kawitacyjna może 
być wykonana na wszystkich ob-
szarach ciała, na których wystę-
puje nadmiar tkanki tłuszczowej: 
pośladkach, udach, ramionach, 
brzuchu i boczkach.

– Liposukcja kawitacyjna świet-
nie sprawdza się w przypadku 
problematycznych obszarów cia-
ła, które są zmorą wielu osób – 
mówi kosmetyczka wykonująca 
liposukcję kawitacyjną w Salonie 
BB w Piasecznie.

Do głównych efektów liposukcji 
kawitacyjne zaliczymy:
• redukcji tkanki tłuszczowej,
•  pobudzenie krążenia i procesu 

przemiany materii, 
• redukcję cellulitu
• ujędrnienie ciała

Kiedy efekty?
Zabiegi zaleca się wykonywać w 
serii 6-15 w zależności od wiel-
kości obszaru ciała poddawa-
nego usuwaniu nadmiaru tkan-
ki tłuszczowej. Zabieg wykony-
wany jest raz – dwa razy w tygo-
dniu, następnie 1 raz w miesiącu 
dla utrwalenia efektów. Ważne, 
aby przed zabiegiem i po nim pić 
dużo wody. Należy stosować ni-
skokaloryczną dietę oraz wysiłek 
fi zyczny lub zabieg elektrosty-
mulacji. Wszystko to spowoduje, 
że efekty nas zaskoczą.

Zabieg dla każdego?
Nie ma zabiegów, które nie mają 
przeciwwskazań. Do przeciw-
wskazań liposukcji kawitacyj-
nej zalicza się: nadwrażliwości 
na ultradźwięki; posiadania me-
talowych implantów; wszcze-
pionego rozrusznika serca; cią-
ży; miesiączki; cukrzycy; epilepsji 
i stwardnienia rozsianego.

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

Liposukcja kawitacyjna,
czyli piękna figura bez bólu i skalpela

Liposukcja kawitacyjna to bezbolesny sposób na wymodelowanie syl-
wetki i utratę kilku centymetrów. Ten nowoczesny zabieg dostępny jest 
również w Piasecznie.

R E K L A M A

Ginekolog naruszył
prawa pacjentki
PIASECZNO Prawie rok temu opisywaliśmy historię pacjent-

ki twierdzącej, że została skandalicznie potraktowana przez 

ginekologa przyjmującego w przychodni przy ul. Fabrycznej. 

Chociaż lekarz odciął się od tych zarzutów, Rzecznik Praw Pa-

cjenta przyznał kobiecie rację, a przychodnia zakończyła z gi-

nekologiem współpracę. Sprawę bada cały czas Okręgowa 

Izba Lekarska w Warszawie

 20 maja ubiegłego roku Paulina Matczak, mieszkanka Piasecz-
na, miała konsultację ginekologiczną w przychodni przy ul. Fa-
brycznej. Kobieta twierdzi, że lekarz, który ją przyjął, od początku 
był nieprzyjemny, a samo badanie sprawiło jej duży ból. – Nie była 
to moja pierwsza wizyta u ginekologa, ale po żadnym badaniu nie 
czułam się tak źle – opowiadała nasza czytelniczka. – Po wizycie 
przez dwie godziny nie byłam w stanie się uspokoić. Mam nadzieję, 
że ten pan zostanie ukarany, a sprawa nie rozejdzie się po kościach.
Kilka dni po tym incydencie do sprawy odniósł się ginekolog 
(prosił, aby nie podawać jego imienia i nazwiska), na którego po-
skarżyła się pacjentka. Lekarz odciął się od zarzutów i opowie-
dział swoją wersję przebiegu wizyty. – Ta pani przyszła po piguł-
ki antykoncepcyjne, których jej nie przepisałem z powodu prze-
ciwwskazań – wyjaśniał. – Podczas krótkiego badania pacjent-
ka nie sygnalizowała żadnych dolegliwości czy dyskomfortu.
 Całą sytuację przeanalizowała także przychodnia. W efekcie kil-
kanaście dni po zdarzeniu zakończyła współpracę z ginekologiem. 
Przychodnia nie podała jednak do publicznej wiadomości szcze-
gółów postępowania wyjaśniającego, powołując się na tajemni-
cę służbową oraz prawo pokrzywdzonej pacjentki do zachowania 
tajemnicy w zakresie udzielanych jej świadczeń zdrowotnych. Na 
tym jednak sprawa się nie zakończyła. Pani Paulina wysłała także 
skargę z opisem zdarzenia do Rzecznika Praw Pacjenta, który za-
kończył postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Rzecznik stwier-
dził naruszenie praw pacjenta do świadczeń zdrowotnych, tajem-
nicy informacji, intymności i godności. Pani Paulina, która otrzy-
mała także przeprosiny od przychodni, nie kryje swojej satysfak-
cji i czeka na werdykt Okręgowej Izby Lekarskiej, dopuszczającej 
możliwość popełnienia przez lekarza przewinienia zawodowego.

TW

Przychodnia przy Fabrycznej po przeanalizowaniu 

całej sytuacji zakończyła współpracę z lekarzem

Prom wrócił na Wisłę
KONSTANCIN-JEZIORNA Po zimowej przerwie znów można ko-

rzystać z promu w Gassach, którym da się szybko przedostać 

się na drugą stronę Wisły
 Połączenie promowe między Konstancinem-Jeziorną, a gminą 
Karczew od lat cieszy się dużą popularnością zarówno wśród kie-
rowców, jak i rowerzystów. Od 21 kwietnia przeprawa znów jest 
czynna. Ceny biletów i godziny kursowania promu pozostały bez 
zmian. Z promu można korzystać od poniedziałku do piątku w 
godz. 6-20, w soboty od 8 do 20 i w niedziele od 9 do 20. Stawka za 
jedną osobę wynosi 3 zł (dzieci do 7 lat nie płacą). Dodatkowo za-
płacimy 2 zł za rower, 5 zł za motocykl, 9 zł za samochód osobowy, 
12 zł lub 15 zł za dostawczy i od 5 do 9 zł za przyczepkę.

TW
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Gmina Konstancin-Jeziorna 
liderem rankingu finansowego
Konstancin-Jeziorna uplasował się na szczycie Rankingu Finansowego Samorządu Terytorial-

nego za rok 2021 – został liderem w kategorii gmin miejsko-wiejskich. Pierwsze miejsce w ze-

stawianiu potwierdza wysoką samodzielność fi nansową samorządu, który w racjonalny spo-

sób gospodaruje publicznymi pieniędzmi.

 Ranking Samorządu Te-
rytorialnego w Polsce – edy-
cja 2021 to szczegółowa ana-
liza gospodarności lokalnych 
władz oraz obraz sytuacji eko-
nomiczno-finansowej jednostek 
samorządu terytorialnego. Ze-
stawienie zostało przygotowa-
ne przez Fundację Instytut Stu-
diów Wschodnich we współpra-
cy z wrocławskim Uniwersyte-
tem Ekonomicznym.

Uznani i niezależni eksperci

 Kapituła złożona z nieza-
leżnych ekspertów przeanalizo-
wała finanse wszystkich jedno-
stek samorządu terytorialnego 
w Polsce, czyli 1533 gmin wiej-
skich, 642 gmin miejsko-wiej-
skich, 236 gmin miejskich, 66 
miast na prawach powiatu oraz 
314 powiatów ziemskich. Na-
ukowcy zbadali ich sposób go-
spodarowania pieniędzmi ko-
rzystając z oficjalnych sprawoz-
dań finansowych, jakie samo-
rządy składają do regionalnych 
izb obrachunkowych. Opraco-
wując ranking wzięto pod uwa-
gę siedem wskaźników:
•  udział dochodów własnych 

w dochodach ogółem;
•  relacja nadwyżki operacyj-

nej do dochodów ogółem;
•  udział wydatków inwesty-

cyjnych w wydatkach ogó-
łem;

•  obciążenie wydatków bie-
żących wydatkami na wy-
nagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń;

•  udział środków europej-
skich w wydatkach ogółem 
– bez poręczeń;

•  relacja zobowiązań do do-
chodów ogółem;

•  udział podatku dochodowe-
go od osób fizycznych w do-
chodach bieżących.

 Każdy z badanych podmio-
tów podlegał tym samym kryte-
riom, co pozwoliło na wyłonie-
nie najbardziej gospodarnych 
samorządów w Polsce. Wyni-
ki rankingu zostały zaprezen-
towane podczas Europejskiego 
Kongresu Samorządów, który 
w dniach 11–12 kwietnia od-
był się w Mikołajkach. – Jest to 
najpełniejszy oraz najbardziej 
wiarygodny ranking finanso-
wy, który daje obraz, kto w da-
nym roku był dobry, bardzo do-
bry czy najlepszy – przyznał 
na konferencji Zygmunt Berdy-
chowski, przewodniczący Rady 
Programowej Forum Ekono-
micznego i pomysłodawca Eu-
ropejskiego Kongresu Samo-
rządów.

Konstancin-Jeziorna liderem

 Wśród tegorocznych lau-
reatów nie zabrakło Konstan-

cina-Jeziorny, który pokonał 
641 samorządów i zajął pierw-
sze miejsce w kategorii gmin 
miejsko-wiejskich (awans z 2. 
miejsca), wyprzedził m.in. Ka-
mieńsk (2. miejsce), Łomianki 
(3. miejsce) czy Piaseczno (5. 
miejsce). 
 – Tak wysoka pozycja w ran-
kingu jest dla nas ogromnym 
wyróżnieniem oraz potwierdze-
niem jakości pracy i kompetent-
nych działań władz gminy, rady 
miejskiej i urzędników – pod-
kreśla Kazimierz Jańczuk, bur-
mistrz gminy Konstancin-Je-
ziorna. – Dbamy o komfort ży-
cia mieszkańców oraz podej-
mujemy mądre decyzje, będące 
impulsem do zrównoważonego 
rozwoju naszej gminy. 
 W pozostałych kategoriach 
zwyciężyli: Baranów (gmi-
ny wiejskie), Polanica Zdrój 
(gminy miejskie), Warszawa 
(miasta na prawach powiatu) 
oraz powiat wrocławski (po-
wiaty ziemskie).

P R O M O C J A

Gmina Konstancin-Jeziorna w tegorocznym rankingu 

awansowała z drugiego miejsca (w 2020 r.) na pierwsze 
fot. UMiG Konstancin-Jeziorna 

R E K L A M A

Kolejka wąskotorowa znów ruszy na szlak

PIASECZNO

 W weekend majowy ponownie na tory wyruszy Piaseczyńsko-
Grójecka Kolej Wąskotorowa, która wraca do regularnych kursów 
w soboty i niedziele. Pierwszy pociąg wyjedzie ze stacji Piaseczno 
Miasto Wąskotorowe 1 maja o godzinie 14. Pociąg jest uruchamia-
ny w ramach Warszawskich Linii Turystycznych, a pasażerów z War-
szawy dowiezie na stację specjalna zabytkowa linia 51. Druga wy-
cieczka pociągiem odbędzie się 3 maja o godzinie 11. Bilety do na-
bycia w sprzedaży internetowej na stronie bilety.kolejka-piaseczno.
pl oraz w kasie stacji w dniu wyjazdu w miarę wolnych miejsc.
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Dziurawa droga utrudnia im życie
LESZNOWOLA Mieszkańcy ulicy Zachodniej w Woli Mrokowskiej od kilku już lat czekają na po-

prawę stanu swojej drogi. - Nawierzchnię obiecał utwardzić deweloper, od którego kupowa-

liśmy lokale – mówi pani Marta, nasza czytelniczka. - Do tej pory tego nie zrobił. Próbowali-

śmy interweniować w gminie, bo Zachodnia jest drogą gminną, ale bez rezultatu

 Przy odchodzącej od Po-
stępu ulicy Zachodniej miesz-
ka kilkaset osób. Długa na kil-
kaset metrów droga nie została 
utwardzona, w związku z czym 
w sezonie jesienno-zimowym 
mieszkańcy jeżdżą po dziu-
rach i płocie, zaś latem wdy-
chają kurz, który pokrywa też 
okoliczne posesje. Tej zimy, gdy 
woda na drodze zamarzła, jed-
na z mieszkających tu pań prze-
wróciła się i złamała sobie bark. 
 - Jak w 2019 roku kupowa-
łam przy Zachodniej segment, 
deweloper zapewniał, że naj-
później w marcu 2020 roku na 
drodze zostanie ułożona kost-
ka brukowa. Niestety, minęły 
kolejne dwa lata, a my cały czas 
grzęźniemy w błocie... – zała-
muje ręce nasza czytelniczka. 
Pani Marta podkreśla, że nikt 
tak naprawdę nie zna sytuacji 
prawnej drogi. - Słyszeliśmy o 
porozumieniu gminy z dewe-
loperem, ale żaden z mieszkań-
ców go nie widział, bo gmina 
odmówiła nam wglądu do tego 
dokumentu. Mamy wrażenie, 
że nikt nie może, albo nie chce 
nam pomóc – mówi. 
 Mieszkańcy dodają, że 
przez brak oświetlenia na osie-
dlu zaczęły mnożyć się włama-
nia. Co gorsza, nie wiedzą z 
kim rozmawiać na temat roz-
wiązania problemu. Zapytali-
śmy gminę, jaki jest status Za-
chodniej. Okazuje się, że wnio-

sek o pozwolenie na budo-
wę drogi wraz z projektem zo-
stał złożony w starostwie po-
wiatowym w sierpniu zeszłego 
roku. Starostwo nakazało uzu-
pełnienie dokumentacji, a kon-
kretnie przeprowadzenie proce-
dur związanych z wyłączeniem 

z produkcji rolnej jednej z dzia-
łek, przez które przebiega dro-
ga. Innej działce trzeba było 
zmienić użytkowanie. Jak się 
dowiedzieliśmy, procedura jest 
w toku – w przypadku pierwszej 
działki jest już prawomocna de-

Przeszkodą w szybkim wybudowaniu ul. Zachodniej 

są ciągnące się procedury administracyjne

Jak wszystko dobrze 

pójdzie, droga może 

zostać wybudowana 

jeszcze w tym roku

cyzja. Jeśli chodzi o drugą, to 
gmina czeka na jej uprawomoc-
nienie. Kiedy to nastąpi, zosta-
nie złożony wniosek o wznowie-
nie zawieszonego przez starostę 
postępowania. - Jesteśmy rów-
nież w stałym kontakcie z dewe-
loperem, który będzie budował 
ulicę Zachodnią pod nadzorem 
gminy – zapewnia Mirosław 
Wilusz, wicewójt Lesznowoli. 
- Inwestor jest przygotowany do 
rozpoczęcia prac, jak tylko uzy-
ska pozwolenie na budowę. To, 
że cała procedura trwa tak dłu-
go, nie jest naszą winą.  Zdecy-
dowały o tym kwestie formal-
no-prawne oraz losowe, na któ-
re nie mieliśmy wpływu – pod-
kreśla Mirosław Wilusz.

Tomasz Wojciuk

Piękne włosy
Czy Twoje włosy są zmęczone, przesuszone, poła-
mane? Jeśli potrzebują wsparcia mamy dla nich 
świetny zabieg

Zabieg laminowania 

 Laminowanie iNeo-Crystal fi rmy Estel jest to nowoczesny zabieg 
regeneracji oraz pielęgnacji włosów, dzięki któremu na powierzchni 
włosa powstaje specjalna warstwa pochodzenia naturalnego. Włosy 
nabierają objętości, gładkości, elastyczności oraz blasku. 
 Zabieg zalecany jest osobom, które mają niewystarczająco gęste 
i puszyste, jak również porowate, cienkie i odbarwione włosy. Przy-
wraca blask włosom zniszczonym zbyt częstymi koloryzacjami, su-
chym, łamliwym, matowym. Zabieg poleca się w celu zachowania 
koloru włosów farbowanych, wówczas można go wykonać nawet tuż 
po farbowaniu. Efekt zabiegu , zależnie od stanu włosów i utrzymuje 
się od 3 do 4 tygodni.

przed laminacją po laminacji

Salon BB,  ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej), 

Piaseczno, Tel. 692 709 040

P R O M O C J A

Ciekawa wystawa w Hugonówce
KONSTANCIN-JEZIORNA Do 22 maja w galerii Hugonówka można oglądać wy-

stawę obrazów olejnych, grafi k, pocztówek i kolaży autorstwa wybitnego, 

zmarłego w ubiegłym roku artysty Roberta Znajomskiego

 W sumie w galerii jest pre-
zentowanych 270 prac wyko-
nanych w różnych technikach. 
Robert Znajomski był artystą 
niezwykle wszechstronnym, 
który w swojej pracy zajmował 
się malarstwem, rysunkiem, 
grafiką, ekslibrisem, fotografią 
oraz mailartem. Zorganizował 
kilkadziesiąt wystaw indywi-
dualnych, uczestniczył także w 
ponad 500 wystawach zbioro-
wych i projektach w Polsce i za 
granicą. Pracował z dziećmi i 
młodzieżą, realizując się twór-
czo jako pedagog i artysta. Wy-
stawę jego prac w Hugonówce 
otworzył 23 kwietnia Ryszard 
Machałek, zastępca burmistrza 
oraz kuratorzy: Edyta Mar-
kiewicz-Brzozowska, dyrektor 
KDK i Aleksander Ryszka - ar-
tysta, wykładowca Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie. 
W wernisażu uczestniczył syn 
artysty - Jan Znajomski, który 
opowiedział o najbliższych jego 

sercu pracach Ojca, takich jak 
wczesne obrazy z lat 90. oraz o 
procesie powstawania cyklu ko-
laży „Farba i stare książki”, w 
których Robert Znajomski wy-
korzystywał stare niemieckie, 
angielskie i francuskie wolumi-

ny wyszukane w przygranicz-
nym antykwariacie. 
 Wystawa jest czynna od 
wtorku do niedzieli w godz. 11 
- 18. Wstęp wolny.

TW

Do aresztu trafiły dwie osoby 
podejrzane o wyprowadzenie 
z urzędu 5 mln zł
KONSTANCIN-JEZIORNA Podczas środowej sesji rady miejskiej 

burmistrz Kazimierz Jańczuk poinformował, że dzień wcze-

śniej na wniosek Prokuratury Regionalnej w Łodzi, Sąd Re-

jonowy w Łodzi zdecydował o areszcie tymczasowym dla 

dwóch osób. Ma to związek z wyprowadzeniem z urzędu 5 

mln zł. Pieniędzy do tej pory nie udało się odzyskać

 Pod koniec marca ubiegłego roku gmina, sądząc że zakłada lo-
katę w banku Credit Agricole, zdeponowała na koncie wskaza-
nym przez oszusta 5 mln zł. Pieniądze zostały przetransferowa-
ne dalej i rozpłynęły się w powietrzu. Pokłosiem afery było od-
wołanie z funkcji gminnego skarbnika Dariusza Lipca. Ale to nie 
wszystko. Gmina stała na stanowisku, że również banki, które bra-
ły udział w obrocie pieniędzmi, nie dochowały należytej staran-
ności. Wynajęła więc kancelarię prawną, która wystąpiła do Ban-
ku Spółdzielczego w Piasecznie obsługującego gminę oraz ban-
ku Credit Agricole, w którym oszust założył konto, o zwrot 5 mln zł.
Śledztwo w sprawie wyprowadzenia pieniędzy prowadzi Prokuratura 
Regionalna w Łodzi, ściśle współpracując w wydziałem do walki z cy-
berprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. We wtorek 
łódzka prokuratura poinformowała, że wystąpiła do sądu rejonowe-
go o areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy dla dwóch osób. Podając 
tę informację do publicznej wiadomości burmistrz Jańczuk nie ujaw-
nił o kogo chodzi i czy osoby te pracują bądź pracowały w urzędzie.
- Bez zgody sądu rejonowego nie mogę powiedzieć nic więcej – za-
strzegł Kazimierz Jańczuk. 

TW
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Pracodawcy przedstawili swoje
oferty uchodźcom z Ukrainy
PIASECZNO/POWIAT W Powiatowym Urzędzie Pracy przy ul. Czajewicza odbyło 

się spotkanie dla uchodźców z Ukrainy, zainteresowanych podjęciem na na-

szym terenie pracy. Spotkania takie, na których obecni są także pracodaw-

cy, organizowane są co tydzień

 Było to już szóste spotkanie 
dla osób (w zasadzie samych 
pań) szukających zatrudnie-
nia. We wcześniejszych wzię-
ło udział 220 obywateli Ukra-
iny, którzy byli zarejestrowani 
jako osoby bezrobotne lub po-
szukujące pracy. 21 osób podję-
ło już zatrudnienie, a kilka ko-
lejnych cały czas uczestniczy 
w procesie rekrutacji. Siedmiu 
pracodawców złożyło też wnio-
ski o zorganizowanie stażu dla 
osób bezrobotnych. Pracodaw-
cy mają możliwość zatrudniania 
uchodźców z Ukrainy w uprosz-
czonej procedurze. Każdy, kto 
da pracę Ukraińcowi, jest zo-
bowiązany powiadomić o tym 
urząd pracy w ciągu 14 dni. 
 Na środowym spotkaniu 
obecni byli również pracownicy 
ZUS-u, którzy udzielali porad 
w zakresie świadczonych usług i 
pomagali założyć konto na por-
talu PUE oraz tłumaczka, po-
średnicząca w rozmowach kan-
dydatek z pracodawcami. 
 - Po rejestracji macie pań-
stwo takie same prawa, jak 
obywatele polscy.  – zwróciła 
się do osób szukających pracy 
Krystyna Zwolińska, dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy. 
 Na spotkaniu było obec-
nych pięciu pracodawców, re-
prezentujących różne branże. 
Przedstawicielka firmy EMC 
Piaseczno, prowadzącej pia-
seczyński szpital, zaoferowa-
ła pracę personelowi medycz-

nemu, ale też osobom bez kwa-
lifikacji. Plantator borówki z 
miejscowości Dolec niedale-
ko Skierniewic oferował pra-
cę polegającą na zbiorze i sor-
towaniu owoców. - Nasza ka-
dra kierownicza mówi po pol-

sku i ukraińsku, mamy też ho-
tel dla pracowników i dofi-
nansowujemy im obiady – za-
chęcał. - Najlepsi mogą zaro-
bić nawet 350 zł dziennie. 
  Oferty dla Ukrainek miała 

także firma leasingowa, restau-
racja Pasja z Ursynowa oraz 
firma zajmująca się produk-
cją mrożonych owoców i so-
ków naturalnych z Góry Kal-
warii. - W tej chwili potrzebuje-
my 20 pracowników, jednak od 
lipca nawet 60 – mówiła przed-
stawicielka firmy. - Zapewnia-
my pracę cały rok. Mamy dar-
mowy hotel, przyjmujemy rów-
nież rodziny z dziećmi. 
 Po krótkich prezentacjach 
do każdego ze stanowisk usta-
wiła się kolejka chętnych, a za-
interesowane pracą panie do-
pytywały pracodawców o 
szczegóły. Spotkanie zakończy-
ło się koło południa. Najbliższe 
zaplanowane jest na 11 maja. 

Tomasz Wojciuk

W konferencji wzięło udział kilkadziesiąt 

pań zainteresowanych podjęciem pracy

Pracy na naszym 

terenie nie brakuje. 

Pracodawcy oferują 

w większości stawki 

minimalne, czyli 19,70 zł 

brutto za godzinę

Chyliczkowską tylko w jednym kierunku!
PIASECZNO - Spełnią się marzenia przeciwników dwukierunkowej ulicy – ironizuje starosta 

Kswery Gut. - Oczywiście na czas przebudowy – dodaje samorządowiec.
 Zmiany na remontowa-
nej ulicy Chyliczkowskiej sta-
rostwo zapowiada od ponie-
działku 9 maja. Od tego dnia 
ruch będzie możliwy tylko od 
Armii Krajowej w stronę cen-
trum miasta, czyli odwrotnie 
niż wtedy, gdy Chyliczkowska 
była ulicą jednokierunkową.
 - Roboty drogowe będą od-
bywały się na połowie zamknię-
tej jezdni i to niezależnie od 
tego, która to będzie połowa, 
ruch samochodów będzie cały 
czas tylko w jedną stronę – za-
powiada starosta Ksawery Gut.
 Objazdy są zalecane ulicą 
Kościelną i Wojska Polskiego, 
ponieważ na ulicy Kościuszki 
odbywa się remont prowadzony 
przez gminę. Przebudowa uli-
cy Chyliczkowskiej prawdopo-
dobnie potrwa ok. 1,5 miesiąca.

AB

Zmiana organizacji ruchu na Chyliczkowskiej 

przewidziana jest od poniedziałku 9 maja 

Czekają ambitne cele!
PIASECZNO W zeszły czwartek została powołana do życia 

Gminna Rada Seniorów na lata 2022-2025, w skład której we-

szło 31 osób reprezentujących 16 organizacji. Rada ma cha-

rakter inicjatywny, konsultacyjny i doradczy

 Nową radę seniorów czeka sporo wyzwań, związanych m.in. z 
toczącą się wojną na Ukrainie. Jednym z najważniejszych jest inte-
gracja seniorów zza naszej wschodniej granicy z lokalną społeczno-
ścią. Kolejna kwesta to aktywizacja seniorów-Polaków, którzy w ostat-
nich latach nie angażowali się 
w senioralne życie Piaseczna. 
Według ostrożnych szacun-
ków może to być nawet 70 
proc. mieszkańców gminy po 
60-tym roku życia. - Dotarcie 
do tych osób jest naprawdę 
trudnym zadaniem – podkreśla Krzysztof Kasprzycki, koordynator ds. 
polityki senioralnej. - Pragnę podziękować radzie pierwszej kadencji, 
która niezwykle wysoko zawiesiła poprzeczkę pod względem swojej 
aktywności i skuteczności podejmowanych działań. 
 Wśród największych sukcesów rady i całego środowiska senio-
rów Krzysztof Kasprzycki wskazuje dwie kwestie. Pierwsza z nich 
to wprowadzenie „mody na seniorów”. - Dziś Piaseczno jest mia-
stem im przyjaznym – podkreśla. - Druga rzecz do doprowadzenie 
do budowy Domu Dziennego Pobytu, który jest obecnie na ukoń-
czeniu i powinien zostać oddany do użytku we wrześniu tego roku. 
W domu tym seniorzy będą mogli liczyć na pełną opiekę i rozryw-
kę od rana do wieczora. Uczestnicy zajęć otrzymają też całodzien-
ne wyżywienie. A wcześniej, bo już w maju, na terenie gminy odbę-
dzie się powiatowy konwent rad seniorów, w którym wezmą udział 
przedstawiciele nie tylko piaseczyńskiego gremium, ale też senio-
rzy z Góry Kalwarii, Konstancina-Jeziorny i Lesznowoli.

TW

Gminna Rada Seniorów ma 

reprezentować całe środowisko senioralnej

Spośród 314 gmin na 

Mazowszu tylko w 33 

działają rady seniorów

Zajęcia wędkarskie 
dla dzieci

 Zajęcia będą odbywały się nieopodal parkingu przy głównym 
wjeździe na Górki Szymona od alei Brzóz i mogą wziąć w nich udział 
dzieci od 3. roku życia. Wędkowanie rozpocznie się o godz. 11 i po-
trwa do 13.30. - Na zakończenie zaplanowaliśmy wspólne ognisko 
– mówi Łukasz Stryczyński z PZW nr 17 w Piasecznie. Każdy chętny 
może stawić się nad zalewem bez wcześniejszej rejestracji, a zajęcia 
są całkowicie bezpłatne. Organizatorzy zapewniają również sprzęt 
do wędkowania.

TW

PIASECZNO Już w najbliższą sobotę 30 kwietnia na zalewie 

AMO w rejonie Górek Szymona w Zalesiu Dolnym odbędą się 

bezpłatne zajęcia wędkarskie dla dzieci organizowane przez 

koło Polskiego Związku Wędkarskiego nr 17 w Piasecznie
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AKTUALNOŚCI

Rowerowy piknik na piaseczyńskim rynku
PIASECZNO W ostatnią niedzielę na Placu Piłsudskiego nie brakowało atrakcji 

dla miłośników jednośladów. Na miejscu można było, między innymi, ozna-

kować swój rower, skorzystać z darmowego serwisu czy wziąć udział w kon-

kursach z atrakcyjnymi nagrodami w postaci gadżetów rowerowych

 Szczególnie dużym powo-
dzeniem wśród najmłodszych 
cieszyły się dwa miasteczka 
rowerowe, w ramach których 
dzieci, pod czujnym okiem 
policjantów i strażników miej-
skich, mogły poznać podsta-
wy ruchu drogowego. Uczest-
nicy zabawy dowiedzieli się 
jak wyglądają i co oznaczają 
konkretne znaki drogowe oraz 
przećwiczyli jazdę slalomem i 
po ósemce.
 - Przygotowania do tego 
pikniku zaczęły się już kil-
ka dni wcześniej, kiedy to na 
naszym kanale facebooko-
wym można było sobie przy-
pomnieć podstawowe zasady, 
które obowiązują rowerzy-
stów – mówi asp. Magdalena 
Gąsowska, rzecznika praso-
wa Komendy Powiatowej Po-
licji w Piasecznie. 
 W ramach imprezy moż-
na było przystąpić do niefor-
malnego, traktowanego bar-
dziej w formie zabawy z na-
grodami, egzaminu na kartę 
rowerową.

 - Nasza kampania pro-
wadzona była najpierw na 
Facebooku, a dziś możemy 
wykorzystać zdobyte umie-
jętności w praktyce – do-
daje Magdalena Gąsowska. 
- Umiejętności kierowców w 
naszym powiecie są wpraw-
dzie duże, ale czasem braku-
je im wiedzy.
 Pani rzecznik zwróci-
ła uwagę na niedawną zmianę 
przepisów i radziła zapoznać 
się z takimi terminami jak ślu-
za rowerowa.
 - Pamiętajmy też, żeby nie 
jeździć na pamięć i przeprowa-
dzać rower, a nie przejeżdżać 
na nim przez przejścia dla pie-
szych – radzi Magdalena Gą-
sowska. - Niestety, rowerzyści 
często mylą przejazd dla rowe-
rów z przejściem dla pieszych. 
Szczególnie uczulam również 
na to, żeby nie jeździć pod 
wpływem alkoholu, bo grozi za 
to mandat w wysokości 2,5 ty-
siąca złotych.
 Kwietniowy piknik nie koń-
czy jednak, skierowanych do 

cyklistów, działań edukacyj-
nych na terenie gminy. W piąt-
kowe popołudnie (6 maja w go-
dzinach od 15 do 17) urzęd-
nicy i policjanci będą czekać 
na rowerzystów, między in-
nymi, na ulicy Puławskiej, 
przy skwerze Kisiela czy ska-
teparku, a w piątek 20 maja w 
okolicach Targowiska Miej-
skiego w godzinach od 9 do 
11. W sobotę 23 kwietnia bę-
dzie można ich z kolei spo-
tkać przy Al. Kalin i Górkach 
Szymona, 7 maja - na ścież-
kach rowerowych w Żabieńcu 
i Zalesiu Górnym, a 21 maja 
w Józefosławiu – nieopodal 
szkoły i przy ulicy Cyranecz-
ki w okolicach skrzyżowań z 
ulicami Wilanowską i Julia-
nowską. Sobotnie akcje za-
planowane są w godzinach 
od 12 do 14.
 - Tam też nie będą na ra-
zie czekały na cyklistów man-
daty, a bardziej uśmiechy poli-
cjantów czy urzędników, krót-
kie przypomnienie, porząd-
ny zastrzyk wiedzy i przy oka-

zji sprawdzenie wyposażenia 
roweru – zapowiada Magdale-
na Gąsowska. - No i oczywiście 
dla tych, którzy jeżdżą prze-
pisowo będziemy mieć jakieś 
drobne upominki.

Grzegorz Tylec

 Inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Zdrowia
 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:
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DAM PRACĘ

Poszukujemy mężczyzn do pracy na termofor-
mierkach do tłoczenia z folii miejsce pracy 
Piaseczno, jedna zmiana. Tel. 602 692 964, 
607 230 418

Poszukujemy kobiet do pracy na zgrzewar-
kach - maszynach pakujących miejsce pra-
cy Piaseczno, jedna zmiana. Tel. 602 692 964, 
607 230 418

Przyjmę na kuchnię osobę z doświadczeniem, 
Piaseczno, tel. 510 907 876

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni ekspe-
dytorów, tel. 534 140 941

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

Koszenie i porządkowanie działek, 
tel. 601 38 49 51

Firma ogrodnicza w Zalesiu Górnym zatrudni 
pracowników, tel. 509 920 388

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

Zatrudnię do  prac gospodarczo - remonto-
wych, tel. 667 797 094

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

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

Brygady budowlane, stany surowe, tel. 694 401 711

Zatrudnię kierowcę, konwojenta, 
tel. 22 726 86 36, 22 726 83 42

Praca w zakładzie kamieniarskim tel. 600 389 218

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

DEKARZA, POMOCNIKA DEKARZA, PEWNE 
WYNAGRODZENIE TEL. 601 306 853

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstan-
cinie poszukuje pielęgniarek i opiekunów, 
tel. 607 241 707, e-mail: tabita@luxmed.pl 

Bistro w Górze Kalwarii zatrudni pomoc kuchenną 
– tylko z doświadczeniem, tel. 504 925 048

Zatrudnię pracowników ochrony w umiarkowa-
nym stopniu niepełnosprawności, Piaseczno, 
tel. 601 370 427

Do montażu okiem, fasad, drzwi aluminiowych. 
Najchętniej z doświadczeniem, praca głownie na 
terenie Warszawy i okolic, tel. 601 865 777

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków 
w Mysiadle (ul. Kwiatowa 28) zatrudni pomoc ku-
chenną (umowa zlecenie z możliwością zatrud-
nienia na umowę o pracę i pełen etat od wrze-
śnia 2022r.). Telefon kontaktowy –  22 462 85 44 w 
godz. 6:00 - 14:00. CV proszę przesyłać na adres 
e-mail: kamil_szymanski@spwmy.edu.pl 

Asystentkę księgowej i księgową do biura rachun-
kowego,  tel. 604 559 182

Kierowca kat. B/magazynier w składzie budowla-
nym, tel. 600 284 250

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

PRACOWNIKA OCHRONY na obiekt handlowy – 
monitoring 660 720 764

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

Praca Dachy, tel. 503 540 456

Pracownika do ociepleń tel. 507 191 295

Przyjmiemy osobę z zapałem do pracy do sprze-
daży kwiatów w Konstancinie. Tel. 606 105 922

Firma handlowa Unipack Maciejko Sp.j. z sie-
dzibą w Piasecznie poszukuje pracownika do 
magazynu. CV proszę wysyłać na adres 
rekrutacja@unipack.com.pl

Zatrudnię pracownika złotą rączkę do prac na ma-
gazynie i gospodarstwie rolnym k.Konstancina. 
Tel.22 715 52 68

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łazach po-
szukuje do pracy personelu sprzątającego. Oferty 
proszę przesyłać na adres : sekretariat@lazy.edu.
pl lub kontaktować się pod nr. Tel. 22 757 73 62

Zatrudnię stolarza z doświadczeniem. 
Janki; www.formup.pl  tel 601 897 727 

SZUKAM PRACY

Sprzątanie, tel. 733 546 026

Opieka i prace domowe, tel. 731 129 311

Posprzątam, tel. 512 449 171

Sprzątanie, mycie okien, tel. 723 691 018

Sprzątanie, tel. 516 096 759

Posprzątam, tel.  513 449 171

Ogrodnik Dozorca z zamieszkaniem tel. 692 944 362

KUPIĘ

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

Antyki wszelkie za gotówkę kupię, tel. 504 017 418

Antyczne meble, obrazy, srebra, platery, odzna-
czenia, szable, książki, pocztówki, tel. 504 017 418 

ODDAM

Meble różne dla potrzebujących z Ukrainy, 
tel. 512 70 30 27

SPRZEDAM

Krzewy ozdobne,  tel. 880 479 679

Kosiarka rotacyjna i kultywator, tel. 662 818 104

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

Sosna opałowa, tel. 602 770 361

Bramę, balustradę używaną, traktorek - kosiarkę, 
tel. 887 545 254

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup aut, wszystkie marki, tel. 512 391 270

Skup aut, tel. 515 018 430

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

Skup aut, tel. 880 569 894

AUTO - SPRZEDAM

Pilnie sprzedam Nissan Micra, 1,3, 1999 r, 
tel. 535 585 189

Opony letnie Kleber 185x65 R15 kpl 480 zł, 
tel. 602 391 781

Nissan Primera rok 2004 tel. 723 706 295

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Działki rekreacyjne (z jeziorkiem) dojazd pocią-
giem w Gminie CHYNÓW, 1000 m kw. za  29 000 
zł, tel. 602 340 549

Sprzedam bardzo tanio działkę budowlaną blisko 
Piaseczna, tel. 602 340 549

Pawilon 32 m kw., na „Bazarku” w Piasecznie, ew. z 
wyposażeniem – sklep zoologiczny, tel. 660 724 851

Działka 1660 m kw + dom, Lesznowola, 
tel. 797 863 673

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

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Pokój dla pani na Ursynowie, tel. 696 958 208

Pokój, Konstancin, tel. 503 690 260

Duży teren z biurem, Gołków, tel. 602 245 410

48 m kw., do zamieszkania, Gołków, 
tel. 602 245 410

250 m kw, I piętro na działalność, Wólka Kosow-
ska, dobra lokalizacja, tel. 512 70 30 27

Kwatery, 300 zł, Dąbrówka, tel. 667 797 094

Kawalerka tel.662 377 618

Mieszkanie, 2-pokojowe z garażem, Piaseczno, 
tel. 882 141 461, 694 305 196

Wynajmę-kawalerka Piaseczno dla 1/2 osob.1400 
zł+opłaty, +48608864517

USŁUGI

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

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309 

Remonty, glazura, łazienki, ocieplenia, ogro-
dzenia, pełny zakres, tel. 601 304 250

Złota rączka + spawanie + ogród, tel. 669 686 350

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895

Elektryk, tel. 666 890 886

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

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

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

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

Glazura, remonty, tel. 601 21 94 82

Koparko – ładowarka – wywrotka, tel. 601 396 406

Wylewki mixokretem tel.502 788 561

Hydraulik tel. 886 576 148

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

Wycinka drzew,pielęgnacja drzew, usługi pod-
nośnikiem koszowym 14 oraz 18 m , usługi mi-
nikoparką,  tel: 537 537 450, 537 537 650

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

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

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

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

Wycinka drzew, tel. 509 117 928

Glazura, łazienki od a do z, biały montaż, gip-
s-karton, hydraulika, elektryka, Jarbud-Chylice, 
tel. 601 590 151

Remonty, glazurnictwo, drzwi,  tel. 503 004 639

Docieplanie i malowanie budynków, tel. 604 938 861

Dach – awaria – dzwoń, tel. 881 487 063

Dach – papą – termo, tel. 881 487 063

Architekt – projekty, porady, odbiory, tel. 791 301 073

Sprzątanie domów i mieszkań, tel. 796 639 833

Hydraulik, instalacje, co, gaz, tel. 510 128 912

Cyklinowanie, remonty, tel. 510 128 912

Malarskie, tel. 696 120 208

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

Układanie kostki brukowej,  tel. 604 174 152

Nadzory budowlane, tel. 502 120 724

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

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

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Hydraulik, tel. 535 872 455

Kominiarz, tel. 781 495 997

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

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

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

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Dachy, pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Dachy - pokrycia papą termozgrzewalną, obrób-
ki, tel. 502 473 605

Usługi dekarskie, naprawa dachów, rynny, papy, 
obróbki, tel. 880 250 148

Oczyszczanie działek, wywóz gałęzi tel. 519 874 891

Złota rączka  tel. 796 682 431

Renowacja antyków tel. 733 560 206

Remonty tel.796 682 431

 RÓŻNE 

Przyjmę, odbiorę drewno z wycinki lub z połama-
nych drzew, tel. 500 51 66 77

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

Przyjmę ziemię tel. 535 369 119

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

Korepetycje – język polski, tel. 666 653 177

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

Chemia, matematyka tel. 791 482 233

Pozalekcyjne i dodatkowe zajęcia kreatywne 
i artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
tel. 571 373 118

ZDROWIE I URODA 

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom cze-
kają fundacyjne zwierzaki: pieski małe, większe i 
całkiem duże, a także koty. Wszystkie są zdro-
we, zaszczepione i wysterylizowane. Przebywa-
ją 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

Starsza Pani czeka na telefon od starszego 
Pana bez nałogów, tel. 512 917 607

nr 16 (899)/2022

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

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

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

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

SPRZEDAM miejsce w hali garażowej w róż-
nych lokalizacjach Piaseczna tel. 570 810 870

Zatrudnię operatora maszyny myjącej, 
praca w godz. 17:00-23:00, tel. 504 246 180

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

Zatrudnię opiekunkę do starszej, sprawnej Pani 
w miasteczku Wilanów, warunki do uzgodnienia, 
Tel. 601552277

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

Usługi minikoparką, od ręki, tel. 609 492 392

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

Remonty budowlane, ogrodzenia, 
tel. 513 137 581 

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

Złom odbierzemy (ale również uszkodzone: 
narzędzia, wiertła itp.; silniki, armaturę, baterie 
łazienkowe, stare piece na paliwa stałe, piece 
i podgrzewacze gazowe, bojlery, kaloryfery), 
tel. 502 898 418

Zatrudnię kierowcę na betonomieszarkę, 
operatora pompy do betonu, dyspozytora 
wytwórni, tel  515 445 225

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

 Słowo „karate” tłumaczyć 
można z języka japońskiego jako 
„pustą rękę”, a więc sposób walki 
bez użycia broni. Bodhidharma, 
poprzez obserwację walk zwie-
rząt i owadów oraz sił natury, a 
także badania nad technikami 
oddychania i koncentracji, stwo-
rzył podstawy legendarnego sys-
temu. Mnich zbudował również 
świątynię Shaolin, w której udzie-
lał swoim uczniom nauk. Z Chin, 
poprzez Okinawę, karate dotar-
ło do Japonii i to właśnie z tym 
krajem jest dziś współcześnie po-
wszechnie kojarzone. Nie mniej 
istotna w karate, oprócz sposobu 
zadawania ciosów celem pokona-
nia przeciwnika, jest także filozo-
fia samorozwoju, która ma uczyć 
wytrwałości i konsekwencji w dą-
żeniu do celu.
 Zarówno w Polsce, jak i w Pia-
secznie karate stało się popular-
ne w latach 80-tych w dużej mie-
rze dzięki filmom akcji przedsta-
wiającym wschodnie sztuki walki, 
które właśnie w tym okresie świe-
ciły światowe triumfy. Pierwsze za-
jęcia karate shotokan prowadził w 
ramach lokalnego TKKF-u „Po-
niatówka” Marek Gąsiorek, któ-
ry jednak dość szybko porzucił ten 
sport na rzecz kickboxingu. Obec-
nie karate można trenować w wielu 
lokalnych klubach i szkołach, mię-
dzy innymi w UKS „Bushi Team”, 
„Karate Kyokushin Ippon”, „Piase-
czyński Klub Okinawa Shorin-Ryu 
Karate”, „Akademia Karate Trady-
cyjnego” czy też UKS „Piątka”. 
 Szczególnie dużą popularno-
ścią na terenie gminy cieszy się 
styl karate kyokushin, w którym 
– oprócz doskonalenia sprawno-

ści fizycznej – ważne są również 
ćwiczenie odporności psychicz-
nej i wyrabianie właściwej posta-
wy moralnej. UKS „Bushi Team”, 
działający od 2002 roku i będą-
cy członkiem Polskiego Związ-
ku Karate i International Karate 
Organization w Tokyo, prowadzi 
działalność szkoleniową z zakre-
su karate kyokushin na różnych 
poziomach zaawansowania, w 
grupach dostosowanych do wie-
ku uczestników – dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych. Prezesem klu-
bu jest Krzysztof Markowski (tre-
ner klasy I w zakresie karate ky-
okushin posiadający 4 stopień 
mistrzowski – 4 Dan), a wcześniej 
utytułowany zawodnik. W la-
tach 2016-2021 karatecy z „Bushi 
Team” zdobyli aż 839 medali na 
turniejach ogólnopolskich i mię-
dzynarodowych. Do szczególnie 
zasłużonych należą: Michał Kal-
mus, Sławomir Pietrzyk, Iwona 
Lewandowska, Patrycja Lewan-
dowska, Jan Sozoniuk, Wiktoria 
Czechowicz, Karol Szeszko czy 
Krystian Kalmus. Karate kyoku-
shin, na wszystkich poziomach 
zaawansowania, trenowane jest 
również w szkole „Ippon Karate” 
oraz w założonym w 2010 roku 
przez sensei Pawła Orysiaka (3 
Dan) i sensei Marianny Sulima-
Nurkiewicz (3 Dan) klubie „Ka-
rate Kyokushin Ippon”.
 W mieście działa również od 
2010 roku „Akademia Karate 
Tradycyjnego” Piaseczno utwo-
rzona przez członków Mazowiec-
kiego Stowarzyszenia Karate Tra-
dycyjnego „Ai-Do”, którego wy-
chowankowie (między innymi 
Magdalena Jóźwicka i Mateusz 

Kusztala) zdobyli już łącznie po-
nad kilkaset medali i pucharów. 
Karate tradycyjne można również 
trenować w ramach klubu „Ka-
rate Gorilla” zorganizowanego w 
2017 roku przez grupę instrukto-
rów: Michała Jędrasika, Mate-
usza Przystupę, Mateusza Szela-
gowskiego i Maję Tylendę, gdzie 
w ponad 40 grupach trenuje oko-
ło 500 dzieci. Także w UKS „Piąt-
ka” Piaseczno nie brakuje sukce-
sów. Do grona medalistów  w tym 
klubie zaliczyć można, między in-
nymi, Macieja Madajewskiego i 
Amelię Magdziarz.
 W roku 2015 powstał „Pia-
seczyński Klub Okinawa Sho-
rin-Ryu Karate” utworzony przez  
sensei Konrada Sadowskiego, 
dzięki czemu w Szkole Podstawo-
wej nr 1 można trenować najstar-
szy (pierwszy) styl tej sztuki walki.
 - W pracy z dziećmi przyświe-
ca mi kilka głównych celów: pro-
pagowanie zdrowego trybu życia i 
aktywności fizycznej, kształtowa-
nie właściwych postaw prospołecz-
nych, nauka tego, że sport to nie 
tylko ćwiczenia fizyczne, ale i dobra 
zabawa – mówi Konrad Sadowski.
Opr. na podstawie książki Agnieszki 

Cubały „Sportowe dzieje Piaseczna”

Szlachetna sztuka walki

Co sprawiło, że zaczął pan treno-

wać właśnie karate? Dlaczego wła-

śnie ta, a nie inna dyscyplina?

 Sport lubiłem już od szkoły pod-
stawowej, jednak karate zainteresowa-
łam się już później, w wieku około 18 
lat. Moim pierwszym trenerem był Je-
rzy Grec, a następnie Shihan Wiesław 
Orzoł z Ostrołęckiego Klubu Karate Ky-
okushin. To oni zaszczepili we mnie mi-
łość do tego sportu. Myślę, że zafascy-
nowałem się karate dlatego, ponieważ 
ta dyscyplina daje możliwość osiągnię-
cia sukcesu własną, wytrwałą pracą. Ma 
się wtedy poczucie, że samemu można 
zapracować na swój sukces.

Co wyróżnia karate na tle innych 

sztuk walki? Jakie są największe 

zalety tego stylu?

 Karate kyokushin jest kontak-
tową formą walki. Dzięki temu daje 
możliwość sprawdzenia się w wal-
ce bezpośredniej, co wymaga bar-
dzo dobrego przygotowania tre-
ningowego - jest bardziej wymaga-
jące, ale i daje większą satysfakcję. 
Karate jest sztuką walki, jednak nie 
służy szerzeniu brutalności i agre-
sji. Sport ten jest metodą osiągania 
wewnętrznej harmonii przejawia-
jącej się w stabilności psychicznej, 
pewności siebie i spokoju. Ta sztu-
ka walki jest przede wszystkim kata-
lizatorem dla ukształtowania pew-
ności siebie, stanowczości, umiejęt-
ności dążenia do celu, spokoju i kon-
centracji. Karate przyczynia się też 
do rozwoju umiejętności zdobywa-
nia celów, pozwalając każdemu wy-

stępować na najwyższym poziomie. 
Jest to sport wyraźnie indywidual-
ny, a jednak może spełniać potrzebę 
przynależności do grupy. To sprzyja 
poczuciu bycia wyjątkowym i stano-
wienia części czegoś niezwykłego. 
Treningi karate mogą pomóc dzie-
ciom w nauce. Koncentracja jest nie-
wątpliwie ich produktem „ubocz-
nym”. Dzieci, ćwicząc skomplikowa-
ne układy technik, poprawiają swo-
ją koncentrację, wyobraźnię prze-
strzenną i koordynację, co bezpo-
średnio przekłada się również na po-
prawę wyników w nauce. Karate po-
maga przy tym poprawić koordyna-
cję ruchową, rozwinąć równowagę i 
płynność ruchów. 

Jak pan wspomina swój najwięk-

szy sukces – złoty medal zdoby-

ty w Tokyo na nieofi cjalnych Mi-

strzostwach Świata?

 Udział w tym turnieju był dla 
mnie niezapomnianym wydarze-
niem. Muszę przyznać, że nie liczy-
łem na zwycięstwo. Ono pokaza-
ło mi, że ciężką pracą można osią-
gnąć bardzo wiele.

Czy gmina Piaseczno zapewnia od-

powiednie warunki do treningów 

karate? 

 Gmina Piaseczno od wielu lat 
rozwija swoją infrastrukturę spor-
tową i śmiało można powiedzieć, 
że obecnie w Piasecznie są napraw-
dę bardzo dobre warunki do tre-
nowania różnych dyscyplin sportu. 
Oprócz Gminnego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Piasecznie powstało wie-
le miejsc, gdzie można rozwijać pa-
sje sportowe. Przykładem może być 

nowa hala sportowa przy Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Piasecznie, gdzie jest 
macierzysta siedziba naszego klubu. 
Wybudowanie tej hali zdecydowa-
nie poprawiło warunki do trenowa-
nia karate w naszym klubie. 

Święto karate

Karate do Piaseczna zawitało w połowie lat 80-tych

 Dla prawie 500 zawodni-
ków z 40 klubów z całej Polski 
walczących w 65 różnych kate-
goriach była to znakomita oka-
zja żeby sprawdzić swoje umie-
jętności przed zbliżającymi się 
Mistrzostwami Europy w War-
nie. Jak podkreśla organizator 
zawodów Krzysztof Markow-
ski z Bushi Team, w tym roku 
są one dla naszych zawodników 
szczególną okazją na zdobycze 
medalowe – także ze względu 
na wykluczenie z nich reprezen-
tantów Rosji.
 - W Polsce karate jest bar-
dzo chętnie trenowane, dzię-
ki czemu poziom zawodów 
jest wysoki i jesteśmy liczący-
mi się zawodnikami w Europie 
i na całym świecie – zaznacza 
Krzysztof Markowski. 
 - Jest nam niezmiernie miło 
gościć państwa po dwuletniej 
przerwie – powiedziała wice-
burmistrz Hanna Kułakowska-
Michalak, otwierając sobotni 
turniej. – Bardzo się cieszymy, 
że tak licznie dziś przybyliście 
do Piaseczna.
 Zawody podzielone były na 
dwie części. Najpierw odbył się 

turniej kata. Uczestnicy prezen-
towali sekwencje technik ataku 
i obrony, połączone z porusza-
niem się określonych pozycjach. 
Następnie przyszedł czas na ku-
mite (walki) we wszystkich ka-
tegoriach. Do, oznaczających 
ściśle „spotkanie dłoni”, walk 
w karate adepci zostają do-
puszczani powoli, po wcześniej-
szym gruntownym przygotowa-
niu psychofizycznym. Najpierw 
muszą poznać różne kombi-
nacje kopnięć, uderzeń, blo-
ków, ogólnych zasad skutecznej 
obrony i ataku. 
 W karate (kyokushin) nie 
dopuszcza się ciosów w gło-
wę. Rękami można atakować 
brzuch i klatkę piersiową, noga-
mi całe ciało. Seniorzy walczą 
również bez ochraniaczy.
 Ostatecznie na piaseczyń-
skim turnieju w klasyfika-
cji drużynowej na podium sta-
nęły kluby: Wrocławski KKK 
– pierwsze miejsce, Olsztyński 
KKK – drugie miejsce i Bushi 
Team – trzecie miejsce. A kolej-
na, jubileuszowa edycja impre-
zy już za rok.

Grzegorz Tylec

W ostatnią sobotę w hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji już 

po raz dziewiąty odbył się Piaseczyński Turniej Karate Kyokushin IKO 

„Mazovia Cup 2022”

Ciężka praca w drodze do sukcesu
Rozmowa z Senseiem Krzysztofem Markowskim z Bushi Team
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