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Spór pod kopułą
PIASECZNO Rok temu pisaliśmy o zamknięciu jed-

nego z przejść w pasażu handlowym przy ul. 

Szkolnej 16, co stało się zarzewiem sporu mię-

dzy kupcami, a Spółdzielnią Mieszkaniową 

„Jedność”. Konfl ikt ten cały czas narasta i teraz 

wkroczył w zupełnie nową fazę

Dzień strażaka i wielka defilada
PRAŻMÓW W sobotę 

25 czerwca odbył się 

uroczysty Dzień 

Strażaka z efektowną 

defi ladą strażaków 

i wozów bojowych, 

w rytmie nadawa-

nym przez Orkiestrę 

Dętą z Grodziska 

Mazowieckiego



KRONIKA POLICYJNA

Redakcja: 05-500 Piaseczno, ul. Ludowa 2; tel./fax: (22) 737 23 48; e-mail: redakcja@kurierpoludniowy.pl
Redaktor naczelny: Kamil Staniszek
Redaguje zespół: Tomasz Wojciuk, Adam Braciszewski, Grzegorz Tylec
Dział reklamy: Piaseczno tel. (22) 756 79 39 e-mail: reklama@kurierpoludniowy.pl. 
Dyrektor: Anna Staniszek, Marek Marciniuk, Przemek Matyjasiak
Wydawca: Kamil Staniszek Skład: Galia Reklama Poligrafia
Nakład: 60 tys. egz. (powiat piaseczyński i Ursynów)                                                                                                               ISSN: 1643 - 2843

www.kurierpoludniowy.pl
Re dak cja nie zwra ca ma te ria łów nie za mó wio nych i  za strze ga so bie pra wo do ich skra ca nia 

i re da go wa nia. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych zarówno w formie elektronicznej, 

jak i papierowej bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione 

2 nr 23 (906)/2022

KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

AKTUALNOŚCI

Uwaga na rowery i hulajnogi
 Niedawno przed Decathlonem została skradziona pozo-
stawiona przez jednego z klientów hulajnoga. Z kolei spod 
McDonaldsa i KFC zginęło kilka rowerów. Policja apeluje do 
posiadaczy jednośladów, aby nie pozostawiali ich bez opieki 
i nadzoru. Kiedy już musimy odejść od hulajnogi czy roweru, 
zakładajmy na nie zabezpieczenia antykradzieżowe.

POWIAT

Rekordzista jechał 182 km/h
 We wtorek na obwodnicy Góry Kalwarii policjanci zatrzy-
mali kierowcę bmw, który – mimo ograniczenia prędkości do 
60 km/h – jechał aż 182 km/h. 33-latek otrzymał mandat w wy-
sokości 2500 zł. Nie stracił prawa jazdy, bo został zatrzymany 
poza terenem zabudowanym. Tyle szczęścia nie mieli trzej kie-
rowcy jadący w niedzielę z Piaseczna do Tarczyna. Każdy z nich 
przekroczył dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h. W związku 
z tym przez najbliższe trzy miesiące odpoczną od samochodu.

Chciał zarobić, a stracił 630 tys. zł
 Z mieszkańcem Piaseczna nawiązał kontakt „broker ban-
kowy”, oferując łatwowiernemu mężczyźnie szybki zarobek. 
Przestępca poprosił seniora, aby zainstalował aplikację, umoż-
liwiającą wgląd w jego komputer i konto bankowe. W ten spo-
sób, na przestrzeni kilku miesięcy, oszust ściągnął z konta 
mieszkańca 130 tys. zł. Zaciągnął też na niego kredyt w wyso-
kości 500 tys. zł. Policja apeluje, aby nie ulegać namowom za-
robienia łatwych pieniędzy, nie udostępniać nikomu danych 
osobowych i kodów dostępu do kont bankowych.

PIASECZNO

Zatrzymany z amfetaminą
 W piątek 24 czerwca nad ranem na ulicy Hemara policjan-
ci skontrolowali bmw, w którym siedział młody mężczyzna. Jak 
się okazało, miał on przy sobie prawie 5 gramów amfetaminy. 
32-letni Ukrainiec został zatrzymany i trafi ł do aresztu. Odpo-
wie za posiadanie środków odurzających, za co grozi mu do 3 
lat pozbawienia wolności.

Na parkingu znaleziono kradziony samochód
 Na jednym z parkingów policjanci znaleźli przywłaszczo-
nego lexusa o wartości 120 tys. zł. Samochodu poszukiwał ko-
misariat policji w Chynowie, bo nie wrócił on do fi rmy leasin-
gowej. Wydaje się, że pojazd przywłaszczył sobie dotychcza-
sowy użytkownik, który nie zamierzał spłacać leasingu, a na-
dal chciał korzystać z pojazdu.

Radni znów bez 
litości dla burmistrza
GÓRA KALWARIA Burmistrz Arkadiusz Strzyżewski nie ma w Górze Kalwarii łatwego życia. 

Podczas środowej sesji burmistrz kolejny, już trzeci raz z rzędu nie uzyskał wotum zaufania i 

absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu
 Te dwie uchwały dobitnie 
pokazują, że burmistrz nie ma 
większości w radzie miejskiej, a 
decyzje o nieudzielaniu mu wo-
tum zaufania i absolutorium 
mają de facto podłoże politycz-
ne, a nie merytoryczne. Wszyst-
ko zaczęło się od przedstawienia 
raportu o stanie gminy za 2021 
rok. Następnie nadszedł czas 
na pytania radnych. Burmistrz 
szczegółowo i cierpliwie omó-
wił wszystkie poruszane kwestie, 
obejmujące chyba cały obszar te-
matyczny, w jakim funkcjonu-
je samorząd. Odpowiadał też na 
totalnie absurdalne pytania, jak 
to, dlaczego w mieście nie ma ca-
łodobowej apteki. W końcu rad-
ni pochylili się nad uchwałą do-
tyczącą udzielenia burmistrzowi 
wotum zaufania. Za zagłosowa-

ło tylko 7 radnych, 1 był przeciw-
ny, a 12 wstrzymało się od głosu. 
Podobnie było z absolutorium. 
Mimo że Regionalna Izba Obra-
chunkowa pozytywnie zaopinio-
wała wykonanie budżetu za 2021 

rok, a komisja rewizyjna wnio-
skowała o udzielenie absoluto-
rium, Arkadiusz Strzyżewski i 
tak – kolejny już rok z rzędu – go 
nie otrzymał. 

Rozpoczął się remont ścieżki rowerowej
LESZNOWOLA Trwają prace związane z naprawą ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż ulicy 

Słonecznej na odcinku od Okrężnej w Kolonii Lesznowola do Szkolnej
 - Remont ścieżki i chodnika 
realizowany jest na wybranych 
odcinkach po obu stronach 
drogi. Chodzi o te fragmenty, 
które znajdują się w najgorszym 
stanie technicznym – informu-
je Monika Burdon, rzeczniczka 
Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich. W tej chwili pra-
ce trwają po południowej stro-
nie Słonecznej w rejonie skrzy-
żowania z Okrężną (od strony 
Kolonii Lesznowola).
 Potem będą odbywały się 
bliżej Lesznowoli. - Istniejące 
ciągi są rozbierane i budowa-
ne na nowo przy wykorzysta-
niu starych kostek, o ile oczy-
wiście jest to możliwe – doda-
je Monika Burdon. - W związ-
ku z tą inwestycją nie przewidu-
jemy większych utrudnień w ru-
chu. Jak będą obsadzane kra-
wężniki, na krótko wykonawca 
może wprowadzić ruch waha-
dłowy na ulicy Słonecznej. Nie-

mniej jednak w tym rejonie warto 
zachować ostrożność, bo jest tam 

sporo ciężkiego sprzętu, który 
także czasami wyjeżdża na drogę.
 Prace przy naprawie ścieżki 
rowerowej i chodnika mają po-
trwać do listopada i kosztować 
niespełna 800 tys. zł.

TW

Ścieżka i chodnik będą modernizowane na wybranych 

fragmentach po obydwu stronach Słonecznej

Stan ścieżki rowerowej 

biegnącej z Lesznowoli w 

kierunku Piaseczna pozo-

stawiał wiele do życzenia

Jechał yamahą bez uprawnień
 W Zalesiu Górnym funkcjonariusze zauważyli skuter wjeż-
dżający na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle. Kiedy 
zatrzymali go do kontroli okazało się, że 50-letni kierowca nie 
ma uprawnień umożliwiających prowadzenie pojazdu, skuter 
nie posiada aktualnych badań technicznych, a sam kierujący 
jest pod wpływem alkoholu. W efekcie mężczyzna stracił do-
wód rejestracyjny, a ze swojego nieodpowiedzialnego zacho-
wania będzie tłumaczył się przed sądem.

KONSTANCIN-JEZIORNA

Rowerzyści ukarani mandatami
 Najczęstszą przyczyną mandatów otrzymywanych przez 
rowerzystów jest jazda jednośladem pod wpływem alkoho-
lu. Okazuje się jednak, że popełniają oni także inne wykrocze-
nia. Kilka dni temu w Habdzinie policjanci z drogówki zatrzy-
mali siedmiu rowerzystów, którzy nie zastosowali się do znaku 
„Stop”. Wszyscy otrzymali mandaty w wysokości 300 zł.

TW

Letnie Granie w Altanie

KONSTANCIN-JEZIORNA

 Już w najbliższy weekend rozpoczyna się cykl „Letnie Gra-
nie w Altanie”. Przez całe lato w altanie przy Hugonówce (ul. 
Mostowa 15) w każdą niedzielę wakacji o godz. 19 będą się od-
bywały kameralne koncerty. Cykl 3 lipca zainauguruje muzyka 
Małgorzaty Markiewicz. Będzie to muzyczna podróż przez naj-
piękniejsze melodie z nowej płyty artystki „Bring the Light”. W 
przypadku złej pogody koncert odbędzie się w sali widowisko-
wej Hugonówki. Wstęp wolny. 

Joga dla każdego
 Od 3 lipca we wszystkie niedziele lata o godz. 11 na po-
lanie przy Hugonówce będą odbywały się bezpłatne zajęcia 
jogi dla wszystkich spragnionych ruchu i świeżego powietrza. 
To świetna okazja, by zrobić coś dla ciała oraz ducha. Wystar-
czy mieć wygodne ubranie oraz matę do jogi lub ręcznik.

TW

Pikniki dla seniorów

LESZNOWOLA

 W sobotę 9 lipca z okazji 10-lecie 
Klubu Seniora w Nowej Iwicznej, przy 
ul. Krasickiego 60 odbędzie się piknik 
z mnóstwem atrakcji. Impreza dedy-
kowana jest dla wszystkich okolicz-
nych seniorów. Początek o godz. 16. 
A już w najbliższą sobotę 2 lipca ba-
wić będą się seniorzy w Magdalence. 
II Lesznowolski Piknik Senioralny od-
będzie się na terenie rekreacyjnym 
ze sceną letnią przy ul. Brzozowej. W 
programie m.in. konsultacje z diete-
tykiem i biesiada. O godzinie 15 czas 
umili występ zespołu Chawira z re-
pertuarem „Jak za dawnych lat”.

TW

TW
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Znamy plany gminy dotyczące rozbudowy szkół
GÓRA KALWARIA Gmina przygotowuje się do rozbudowy trzech szkół: w Kątach, Czersku i Cza-

plinku. Priorytetem jest szkoła w Kątach. Ale to nie wszystko. Być może w przyszłej kadencji 

zostanie wybudowana kolejna pełnowymiarowa placówka połączona ze żłobkiem przy ul. Za-

kalwaria w Górze Kalwarii
 O planach rozbudowy szkół 
mówił podczas środowej sesji wi-
ceburmistrz Mateusz Baj. Gmi-
na ma już pozwolenia na re-
alizację tych inwestycji. Naj-
bliżej rozbudowy jest szkoła w 
Kątach. Już w wakacje gmi-
na chce ogłosić przetarg na fir-
mę, która zrealizuje to zadanie. 
- Otrzymaliśmy na ten cel 8 mln 
zł dofinansowania w ramach pro-
gramu Polski Ład – przypomniał 
wiceburmistrz Baj. Jednocześnie 
dodał, że na rozbudowę szkoły w 
Czersku i budowę hali sportowej 
przy szkole w Czaplinku trzeba 
będzie pozyskać pewnie dodatko-
we środki (na razie na każdą in-
westycję zarezerwowano w Wie-
loletniej Prognozie Finansowej 
po 4 mln zł). Jeśli chodzi o szkołę 
w Czaplinku, do gmina zawnio-
skuje o dofinansowanie z progra-
mu Sportowa Polska, co ma czę-
ściowo pokryć budowę sali im-
nastycznej (w tej szkole mają po-
wstać też dodatkowe sale lekcyjne 
i zostać poprawiona efektywność 
energetyczna). 
 Wiceburmistrz Baj mówił 
również o planach budowy kolej-
nego miejskiego żłobka. W ostat-

nim czasie do gminy wpłynę-
ło ponad 100 wniosków o przy-
znanie miejsca w żłobku (w no-
wym roku szkolnym w jedynym 
gminnym żłobku będzie tylko 16 
wolnych miejsc). - Niestety, mu-
sieliśmy większość tych wnio-
sków odrzucić – mówił Mateusz 
Baj. - Kiedy już uporamy się z 
rozbudową szkół podstawowych 
zaczniemy pracować nad budo-
wą SP nr 3 przy ul. Zakalwaria. 
Sądzę, że można by stworzyć w 
tym miejscu kompleks szkolny, a 

więc podstawówkę wraz ze żłob-
kiem. Po wakacjach warto zająć 
się tym tematem. W tej kaden-
cji można zrobić koncepcję ta-
kiej placówki, wykonać projekt i 
uzyskać pozwolenie na budowę. 
Kolejny miejski żłobek w naszym 
mieście jest potrzebny. Nie ma 
takiego problemu z przedszko-
lami. Z mojej wiedzy wynika, że 
wszystkie dzieci, których rodzi-
ce składają aplikacje, są do nich 
przyjmowane. 

Jako pierwsza zostanie rozbudowana szkoła 

podstawowa w Kątach, ponieważ Kąty, Mikówiec 

i Tomice to najszybciej urbanizujące się obszary gminy

Tomasz Wojciuk

Dzień strażaka i wielka defilada
PRAŻMÓW W sobotę 25 czerwca odbył się uroczy-

sty Dzień Strażaka z efektowną defi ladą straża-

ków i wozów bojowych, w rytmie nadawanym 

przez Orkiestrę Dętą z Grodziska Mazowieckiego

 Takiej uroczystości w tym roku nie było w żadnej gminie. Po 
mszy świętej spod kościoła wyruszyła defi lada pod przewodnic-
twem Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Grodziska Mazowieckiego. 
Wzięły w niej udział poczty sztandarowe, pododdziały strażaków, 
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, wozy bojowe z jednostek OSP 
oraz zaproszeni goście wśród których znaleźli się m.in. Szef Gabine-
tu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mi-
chał Pruszyński, Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódz-
kiego PSP st. bryg Tomasz Cybul, Radny Sejmiku Mazowieckiego 
Piotr Kandyba czy radni powiatu piaseczyńskiego – Sergiusz Mu-
szyński i Michał Grzesło. 
 Uroczystość powiązana była z włączeniem jednostki OSP Nowy 
Prażmów do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Po-
święcono także i przekazano jednostce nowy samochód ratowni-
czo-gaśniczy. Imprezie towarzyszyły pokazy strażackie oraz piknik 
rodzinny z licznymi atrakcjami dla całych rodzin. 

AB



 - Nasz basen jest w nienajlepszym stanie technicznym. W ubie-
głym roku generował spory defi cyt budżetowy (basen od począt-
ku swojego istnienia nie jest dochodowy – przyp. red.), może na-
leżałoby się zastanowić nad jego remontem oraz wzbogaceniem 
obiektu o dodatkowe atrakcje, które by przyciągnęły większą licz-
bę osób – mówiła radna Urszula Wroniewicz. Burmistrz Arkadiusz 
Strzyżewski poinformował, że gmina opracowała audyt energetycz-
ny dla basenu. - Jest prawdopodobne, że otrzymamy dofi nansowa-
nie z programu Horyzont Europa na innowacyjne działania energe-
tyczne – poinformował. - To 
może być nawet pół miliona 
euro na termomodernizację 
pływalni. Będziemy apliko-
wać też o inne środki. Chce-
my basen zmodernizować, 
mamy to w głowie.
 Radny Wojciech Kochański poruszył jeszcze dwie inne kwe-
stie związane z basenem. Pierwsza to źle działająca według rad-
nego wentylacja. - Z powodu dużej wilgotności obiekt niszcze-
je – ostrzegał. - Jak ktoś jest tam dłużej, to ciężko oddychać. Może 
wystarczy zmienić ustawienia wentylacji...
 Drugim problemem jest brak ozonatora, który kilka miesięcy 
temu się zepsuł. Teraz woda w basenie jest chlorowana. - Ta pły-
walnia kiedyś była naszą wizytówką, a teraz jest obiektem do ge-
neralnego remontu – spuentował radny.
 Burmistrz Strzyżewski zapewnił radnych i mieszkańców, że basen 
spełnia wszystkie normy i jest całkowicie bezpieczny. - Byłem tam wczo-
raj z dziećmi i nie zauważyłem problemów z wentylacją – zapewnił. - Ba-
dania wody też są prowadzone na bieżąco i wszystko jest w porządku.
 - Nie zmienia to faktu, że w ościennych gminach większość ba-

senów przeszło termomoder-
nizację. Nasza pływalnia nie 
miała poważnego remontu od 
1992 roku – dodała na zakoń-
czenie radna Monika Bolek.

Tomasz Wojciuk
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Czy miejski basen 
doczeka się remontu?
GÓRA KALWARIA Podczas  ostatniej sesji rady miejskiej roz-

mawiano o stanie miejskiego basenu, który po wybudowa-

niu był chlubą Góry Kalwarii, a dziś wymaga jeśli nie kapital-

nego, to przynajmniej częściowego remontu

Kilka miesięcy temu w 

obiekcie zepsuł się ozonator. 

Teraz woda w basenie 

jest chlorowana
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Burmistrz zapewnił, że gmina myśli o remoncie pływalni

W Magdalence otwarto
pierwszą w gminie tężnię
LESZNOWOLA W czwartek w Magdalence otwarto Ogrodową Tężnię Solanko-

wą, która została wybudowana z wykorzystaniem środków zewnętrznych w 

ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikro-

klimatu Mazowsze 2021”. - To pierwsza tężnia w naszej gminie i mam nadzie-

ję, że nie ostatnia – mówiła Maria Jolanta Batycka-Wąsik, wójt Lesznowoli

 Tężnia została wybudowa-
na obok budynku Centrum In-
tegracji Społecznej przy ul. Li-
powej 28 w Magdalence, w któ-
rym mieści się też  Gminna Bi-
blioteka Publiczna. Wykorzy-
stywana jest w niej solanka z 
Zabłocia, która ma wyjątkowe 
właściwości lecznicze. Zapro-
szonych na otwarcie tężni go-
ści powitała Maria Jolanta Ba-
tycka-Wąsik, wójt Lesznowoli. 
- Bardzo cieszymy się z tej in-
westycji – zaznaczyła. - Celem 
programu, z którego pozyskali-
śmy środki zewnętrze, jest po-
prawa jakości powietrza i ota-
czającego nas mikroklimatu. 

 Następnie o historii tęż-
ni solankowych w Polsce i ich 
właściwościach opowiedział 
Witold Rawski, historyk z po-
bliskiego Skolimowa. - Kiedyś 
sól była podstawą funkcjono-
wania każdego organizmu pań-
stwowego. Z biegiem czasu za-
uważono, że robotnicy pracują-
cy w żupach solnych dłużej żyją 
i cieszą się lepszym zdrowiem – 
mówił. - Pierwsza tężnia solan-
kowa powstała 700 lat temu w 
Lombardii. W XVII wieku tęż-
nie były budowane na terenie 

Niemiec i Austrii, zaś w Polsce 
pierwsza tego typu konstruk-
cja pojawiła się w Kołobrzegu. 
Było to w 1710 roku. Niestety 
nie przetrwała ona do naszych 
czasów. W przeciwieństwie do 
największej w Polsce tężni w 
Ciechocinku, którą zbudowano 
w 1854 roku. Mierzy ona 1740 
metrów długości i ma 15 m wy-
sokości.
 Witold Rawski mówił też o 
tężni w Konstancinie-Jeziornie, 
największej na naszym tere-
nie oraz właściwościach leczni-
czych solanki z Zabłocia. - Dziś 
jest tendencja do budowania 
tężni przypominających stare 
piastowskie grody – zaznaczył. 
- Tężnia w Magdalence jest kli-
matyczna i świetnie komponu-
je się z otoczeniem zieleni. Za-
chęcam Państwa do spędzania 
tu każdej wolnej chwili.
 Po prelekcji wszyscy go-
ście zostali zaproszeni na de-

gustację wód uzdrowiskowych, 
o których właściwościach opo-
wiadała Elżbieta Szymańska. 
Tężnia przy ulicy Lipowej 28 
będzie dostępna dla mieszkań-
ców w sezonie wiosenno-letnim 
przez cały tydzień. Od ponie-
działku do piątku można ko-
rzystać z niej w godz. 9-20, zaś 
w weekendy od godz. 11 do 20. 

Tomasz Wojciuk

Tężnia znajduje się za budynkiem Centrum 

Integracji Społecznej w Magdalence przy ul. Lipowej 28

Inhalacja solanką 

korzystnie wpływa na 

układ nerwowy, układ 

gruczołów dokrewnych, 

a także działa 

stymulująco na pracę 

układu odpornościowego 

Rusza Kino Letnie

PIASECZNO

 Od 1 lipca startują piątkowe 
seanse Kina Letniego na skwe-
rze Kisiela w centrum miasta. W 
lipcu fi lmy będą wyświetlane o 
godz. 21.30, zaś w sierpniu – pół 
godziny wcześniej. Cykl zaini-
cjuje już w najbliższy piątek mu-
sical „La La Land”. 8 lipca bę-
dzie można obejrzeć fi lm „Gre-
en Book”. TW
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R E K L A M A

Pozostał duży niedosyt
PIŁKA NOŻNA, BARAŻE O TRZECIĄ LIGĘ, MKS PIASECZNO – MŁAWIANKA MŁAWA 2:2, MŁAWIANKA 

MŁAWA – MKS PIASECZNO 3:1 Niestety, pomimo bardzo udanego sezonu 2021/2022 biało-nie-

bieskim nie udało ostatecznie awansować do trzeciej ligi. Podopieczni Arkadiusza Modrze-

jewskiego musieli w decydujących spotkaniach barażowych uznać wyższość rywali z Mławy

 Piasecznianom mógł pa-
radoksalnie zaszkodzić fakt, 
że... zbyt wcześnie zapewnili 
sobie pierwsze miejsce w dru-
giej grupie mazowieckiej czwar-
tej ligi. Ostatnie ligowe spotka-
nia nie miały już bowiem aż tak 
dużego ciężaru gatunkowego jak 
wcześniejsze mecze i być może w 
grę zespołu wkradło się wówczas, 
nawet podświadomie, pewne bo-
iskowe rozluźnienie. Tymczasem 
Mławianka biła się o, dające pra-
wo udziału w barażach, zwycię-
stwo w swojej grupie do ostatniej 
ligowej kolejki, w której to – dość 
zresztą niespodziewanie – poko-
nała na wyjeździe Ząbkovię Ząbki 
3:1, rzutem na taśmę wyprzedza-
jąc swojego bezpośredniego rywa-
la. Piłkarze z Mławy byli więc cią-
gle „w gazie”, a biało-niebiescy nie 
byli już – jak się miało okazać - w 
aż tak dobrej formie jak choćby w 
spotkaniu z Sulejówkiem, gdzie 
grali szybko, pewnie i skutecznie.

Remis u siebie

 Na spotkanie w Piasecznie 
zarząd MKS-u zdecydował się 
wprowadzić bilety w cenie 20 
złotych, ale zainteresowanie 
barażem było tak duże, że roze-
szły się one szybko i bez proble-
mów. Na stadionie pojawiła się 
też ochrona, przed nim policja, 
a sporo kibiców oglądało rów-
nież pojedynek... zza stadiono-
wego płotu. Kibice gości rów-
nież się pojawili, choć nie jako 
grupa formalna, wobec czego 
przeznaczona dla przyjezdnych 
fanów „klatka” świeciła tego 
dnia pustkami.

 Baraż numer jeden lepiej 
rozpoczęli goście. Wysoki pres-
sing przyniósł efekty już w 8. 
minucie gry. Po ładnym roze-
graniu Szymon Masiak nie po-
mylił się w sytuacji sam na sam 
z Władysławem Palamarem, 
uderzył przytomnie nad nim i 
zrobiło się 0:1. W 20. minucie, 
po sporym zamieszaniu w polu 
karnym, szczęście uśmiechnę-
ło się jednak do gospodarzy. 
Tymoteusz Barwiński uderzył 
mocno, jego strzał został zblo-
kowany, ale piłka poleciała tak 
„chytrym” lobem, że wpadła za 
kołnierz golkiperowi Mławian-
ki. Od tego momentu Piasecz-
no wyraźnie złapało wiatr w 
żagle i było coraz groźniejsze. 
Szansę na objęcie prowadzenia 
mieli Kamil Matulka i Szymon 
Wiejak, ale sztuka ta udała się 
dopiero Michałowi Suchanko-
wi, który w 42. minucie – po dy-
namicznej akcji środkiem bo-
iska – pewnym uderzeniem po-
słał piłkę do siatki.
 Wydawać by się mogło, że 
Piaseczno panuje na boisku i w 
drugiej połowie pójdzie za cio-
sem. Z każdą kolejną minutą 
gry to jednak goście sprawiali 
korzystniejsze wrażenie. W 60. 
minucie, po rzucie wolnym i za-
mieszaniu w polu karnym, Mi-
chał Komorowski doprowadził 
do remisu. Piłkarze z Mławy byli 
lepsi już do końca tego meczu i 
Piaseczno miało sporo szczę-
ścia, że go nie przegrało. Sporo 
kontrowersji wzbudziła zwłasz-
cza nieuznana bramka po rzucie 
wolnym, w której sędzia pokazał 

pozycję spaloną. Zdaniem go-
ści, ale i wielu postronnych ob-
serwatorów arbiter powinien był 
w tej sytuacji wskazać na środek 
boiska. Do końca meczu wynik 
już się jednak nie zmienił i spra-
wa awansu do trzeciej ligi pozo-
stawała otwarta.

Goście lepsi w rewanżu

 Spotkanie w Mławie lepiej 
rozpoczęli piłkarze z Piasecz-
na. Biało-niebiescy mieli więcej 
z gry i byli bardzo bliscy wyj-
ścia na prowadzenie – zwłasz-
cza w 18. minucie. Po świet-
nym dośrodkowaniu Suchan-
ka głową uderzał Konrad Rud-
nicki, ale piłka zatrzymała się 
na słupku. Piasecznianie mogli 
łapać się za głowy, a tymcza-
sem... gola strzeliła Mławian-
ka. Po dośrodkowaniu  z pra-
wej strony precyzyjnym uderze-
niem głową pokonał Palamera 
bohater tego meczu Joao Od-
ilon i znów trzeba była odra-
biać straty.
 Niestety, druga połowa roz-
poczęła się źle dla gości. Po ład-

nej akcji miejscowych Odilon 
uderzył tuż przy rogu i sytuacja 
biało-niebieskich zrobiła się bar-
dzo trudna – tym bardziej, że 
Mławianka była bliska trzecie-
go gola i tym samym zamknięcia 
tego spotkania. Odilon trafił jed-
nak tym razem w poprzeczkę, a 
Piaseczno wcale nie zamierzało 
się poddawać. W końcu, nadzieję 
przywrócił gościom Barwiński, 
strzałem z bliska dając kontakt 
w 60. minucie. Przełomowym 
momentem spotkania była jed-
nak akcja z 74. minuty. Po rzucie 
wolnym dla Piaseczna piłka naj-
pierw trafiła w poprzeczkę, a po-
tem – sobie tylko znanym sposo-
bem – zdołał ją odbić bramkarz 
miejscowych. Nikt z obserwato-
rów tego widowiska nie miał naj-
mniejszych wątpliwości – to po-
winien być gol na 2:2!

 Biało-niebiescy nie grali źle, 
ale po raz kolejny sprawdziło się 
tego dnia stare piłkarskie porze-
kadło o tym, że niewykorzysta-
ne sytuacje lubią się mścić. W 82. 
minucie Kamil Ziemnicki faulo-
wał w polu karnym wychodzą-
cego na czystą pozycję napastni-
ka Mławianki, a sędzia pokazał 
mu drugą żółtą kartkę i w kon-
sekwencji czerwoną. Z jedena-
stu metrów nie pomylił się z ko-
lei Maciej Rogalski i... miejsco-
wi mogli już w zasadzie święto-
wać awans. Piaseczno walczy-
ło wprawdzie ambitnie do końca, 
ale nie zdołało już odwrócić lo-
sów tej rywalizacji. Na wymarzo-
ną trzecią ligę MKS będzie więc 
musiał poczekać przynajmniej do 
końca kolejnego sezonu.

Grzegorz Tylec

R E K L A M A

Michał Janowski, kapitan MKS Piaseczno:
 - W barażu o trzecią ligę spotkały się dwa równorzędne zespoły i o końco-
wym sukcesie naszych rywali z Mławy zadecydowało na pewno kilka czynni-
ków. Po słabszej grze w drugiej połowie meczu w Piasecznie przeanalizowali-
śmy błędy i w rewanżu nasza gra wyglądała o wiele lepiej. Według mnie w so-
botę wygralibyśmy mecz, gdyby udało się nam otworzyć wynik - tym bardziej, 
że mieliśmy ku temu bardzo dobre okazje, a na przerwę schodziliśmy przy wy-
niku 0:1... Ta porażka boli tak bardzo, ponieważ nie czuliśmy się zespołem słab-
szym od Mławianki. Niestety, nie udało się postawić kropki nad „i” po bardzo 
dobrym sezonie. Teraz trochę odpoczynku i zaczynamy przygotowania do no-
wych rozgrywek, w których również będziemy chcieli walczyć o awans. Bardzo 
dziękuję w imieniu swoim i całej drużyny za wsparcie, które w całym sezonie, a 
w szczególności w okresie meczów barażowych dawali nam kibice, rodziny, za-
rząd klubu, sponsorzy i wszyscy ludzie blisko związani z MKS Piaseczno.





DAM PRACĘ

Podnajmę gabinet w dobrze prosperującym sa-
lonie kosmetycznym w Piasecznie na manicure, 
tatuaż, barber, tel. 691 964 620

Zatrudnię brukarzy również bez doświadcze-
nia, praca Piaseczno, Głosków, tel. 506 061 296

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

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

Zatrudnię pracowników do zakładu mięsnego 
w Górze Kalwarii, wykwalifikowanych i do przy-
uczenia, tel. 606 259 458

Zatrudnie maszynistę offsetowego. Pełny etat. 
Roland 305. tel. 660 151 735

Zarudnię introligatorkę i krajacza. Pełny etat. 
tel. 660 151 735

PIEKARNIA ZATRUDNI: KIEROWCĘ (PRACA W 
GODZINACH NOCNYCH) I ZŁOTĄ RĄCZKĘ, 
TEL. 22 756 90 01 lub 663 044 001

PRZYJMĘ OPIEKUNKI OSÓB STARSZYCH, SALO-
WE - KONSTANCIN-JEZIORNA TEL. 506 815 779

Opiekuńczy Ośrodek Stacjonarny w Zalesiu Dol-
nym poszukuje osób do opieki nad osobami star-
szymi, mile widziane pielęgniarki z Ukrainy oraz 
osoby do gotowania posiłków, tel. 607 081 930

Dom Pogrzebowy \„Credo\” Piaseczno Technicz-
na 1 zatrudni pracownika. Praca na stałe lub do-
datkowa do obsługi pogrzebów. Wymagane pra-
wo jazdy kat. B. Warunki pracy do uzgodnienia. 
Tel. kontaktowy 510 066 240, biuro@credo.waw.pl

Przyjmę osoby do budowy domów, tel. 666 360 017

Zatrudnię do zbioru truskawek w gminie Prażmów, 
tel. 601 806 881

Zatrudnię panie do zbioru borówki w Prażmowie, 
tel. 600 662 650

Zatrudnię osobę do ofertowania ślusarki aluminio-
wej, tel. 668 628 111

Zatrudnię do  prac gospodarczo - remontowych, 
tel. 667 797 094

Ekspedientka Wólka Kozodawska, tel. 508 288 773

Ekspedientka Zalesie Dolne, tel. 508 288 773

Brukarzy z doświadczeniem lub do przyuczenia, 
mile widziane prawo jazdy kat. B, tel. 511 126 841

Przyjmę do zakładania ogrodów, mile widziane do-
świadczenie i prawo jazdy kat. B, tel. 511 126 841

Pana do montażu gablot, tel. 22 754 46 70

Skład budowlany poszukuje magazyniera, Siedli-
ska, tel. 503 150 599

Na stałe do prac ogrodowo-porządkowych 
na osiedlu w  Konstancinie mężczyznę. 
Tel. 22 702 04 10 od 10 do 14

Zatrudnię manikiurzystkę, kosmetyczkę, również 
poszukuję stażystki tel 723 360 688

Firma poszukuje osoby do sprzątania hali produk-
cyjnej i magazynowej. Praca w systemie zmiano-
wym po 12 godz. – 2 dni w godz. 6-18, 2 dni prze-
rwy, 2 dni w godz. 18-6. Praca w Solcu k. Szyma-
nowa, dojazd z Warki, Góry Kalwarii i Wilanowa 
zapewniony. Zadzwoń na nr 501 631 374

Firma poszukuje osoby do sprzątania biur i po-
mieszczeń socjalnych. Praca na 3/4 etatu, umowa 
o pracę. Praca w Solcu k. Szymanowa. Zadzwoń 
na nr 501 631 374

Przyjmiemy do pracy w kwiaciarni przy sprzedaży 
kwiatów doniczkowych w Konstancinie. 
Tel. 606 105 922

Przyjmę do pracy do sklepu spożywczego Bogat-
ki tel.601970036

Poszukujemy osób z orzeczeniem o niepełno-
sprawności do ochrony małych budów w Gro-
dzisk Maz./Żabia Wola lub Grodzisk Maz./Nato-
lin. Doświadczenie niewymagane. tel. 884 602 126   

SZUKAM PRACY

Niania,3/4 etatu, duże doświadczenie, 
tel. 516 085 504

Kierowca ABCDE szuka pracy w normalnych go-
dzinach tel. 603 784 976

Kierowca z wywrotką do 6 ton tel 603 972 612

Kierowca, wszystkie kategorie, tel. 735 626 439

Sprzątanie, tel. 733 546 026

KUPIĘ

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

SPRZEDAM

Okazyjnie nieużywany mały agregat prądotwór-
czy firmy Honda ECMI 7000, moc 7kW/380V 
i 4 kW/230V, tel. 503 33 77 84

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

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup aut, tel. 793 304 091

AUTO - MOTO SPRZEDAM

Przyczepy bagażowe, podłodziowe oraz akceso-
ria.Produkcja i remonty.www.przyczepy.waw.pl tel. 
601 44 98 98

Renault Megane 2019 r, stan idealny, mały prze-
bieg, tel. 504 333 390

Kamper na podwoziu Forda Transita, tel. 504 333 390

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Tanie działki rekreacyjne, tel. 602 340 549

Kawalerka, 33 m kw., Piaseczno, ul. Szkolna 33, 
tel. 504 571 038

Sprzedam super działki budowlane k/Piaseczna w 
odległości ok 15 minut, tel. 602 340 549

Działki budowlane 1300 m kw., Henryków Urocze, 
tel. 601 33 55 90

Działkę budowlaną 1500 m kw., w Piskórce przy ul. 
Świerkowej. Pięknie położona, media w ulicy, do 
sklepu 250 m, tel. 603 299 139

Działki budowlane 800 m kw. i działki rekreacyjne 
k. Prażmowa, tel. 602 770 361, 791 394 794

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Lokal usługowo handlowy 83 m kw., parter z wi-
trynami od głównej ulicy w centrum Piaseczna 
Wojska Polskiego 58/56, 5000 zł/m-c, 
tel. 601 213 634

Pokój w Gołkowie, tel. 696 542 216

Lokal biurowy 30 m kw., IIp., w centrum Piasecz-
na, ul. Kościuszki 21,  1500 zł/m-c, 
tel. 601 213 634

Pokój Chylice, tel. 507 13 41 41

Lokal biurowy 50m kw., IIp., w centrum 
Piaseczna, ul. Kościuszki 21, 2500 zł/m-c, 
tel. 601 213 634

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

USŁUGI

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

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

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

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

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

Wylewki mixokretem tel.502 788 561

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

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

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

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

Renowacja antyków, tel. 733 560 206

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

Docieplanie i malowanie budynków, tel. 604 938 861

Remonty mieszkań, szpachlowanie bezpyłowe, 
tel. 791 208 270

Renowacje, docieplenie budynków, nadzór, 
tel. 602 323 925, 608 802 230

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 
Malarskie, tel. 696 120 208

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

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

TRANSPORT piasek ziemia kruszywa inne 
wywrotka do 6ton  tel 603972612

Wywóz gałęzi, ogrodnicze, koszenie 519 874 891

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

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

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Naprawa dachów, rynny, obróbki, papa termo-
zgrzewalna, tel. 729 459 983

Budowa domów - rozbudowy, tel. 730 358 998

 RÓŻNE 

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

Usuwanie owadów latających, tel. 503 471 422

Złom wszelki wywiozę, tel. 669 445 400

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

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  

PRACOWNIA TWÓRCZEGO ROZWOJU (LEK-
CJE PIANINA, RYSUNKU, INTERPRETACJA 
WIERSZY, KINO ARTYSTYCZNE, GRY EDUKA-
CYJNE, rozmowy o twórczym życiu, o rozwoju 
osobowości, o naturze człowieka, życia i wszech-
świata, grupa wsparcia ITD.) TEL. 571 373 118

Korepetycje – język polski, tel. 666 653 177

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

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

Pozalekcyjne i dodatkowe zajęcia kreatywne i arty-
styczne 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 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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DORYWCZO PRACE OGRODNICZE NA MA-
ŁEJ DZIAŁCE REKREACYJNEJ (MAGALENKA/
WILCZA GORA): KOSZENIE, SADZENIE KRZE-
WÓW I KWIATÓW I INNE PRACE PORZĄDKO-
WE, TEL. 601 212 334

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

Zatrudnię manicurzystkę do salonu 
w Ustanowie, tel. 502 222 221

Zatrudnię opiekunkę do starszej, sprawnej Pani 
w miasteczku Wilanów, warunki do uzgodnienia, 
Tel. 601 33 44 52

Sprzedawców i kasjerów do sklepu spożywczego 
w Piasecznie/Gołkowie, atrakcyjne wynagrodze-
nie, tel. 608 304 388 

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

Firma Produkcyjna z Tarczyna poszukuje Spawa-
cza, Pomocnika Spawacza oraz Operatora Pras 
Krawędziowych, tel. 695 108 833

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

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 

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

Mechanika :wymiana sprzęgieł – 400 zł, 
klimatyzacja – 200 zł, tel. 695 332 532

Malowanie, szpachlowanie konkurencyjne ceny, 
tel. 606 541 552

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

Usługi dekarskie, papa, rynny, obróbki, konku-
rencyjne ceny, tel. 606 541 552

Remonty budowlane, ogrodzenia, 
tel. 513 137 581 

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

SEZAM, sklep zielarsko medyczny i zdro-
wa żywność, ul. Czajewicza 1, róg Nadarzyń-
skiej, Piaseczno, tel. 506 76 74 74

Rower Kross, biało-niebieski dla dziewczynki 
6-10 lat. Stan bardzo dobry, cena 700 zł 
tel. 501 694 644

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
TEL. 606 141 944



 W wakacje ubiegłego roku 
w przejściu pod kopułą SM 
„Jedność” zamontowała sta-
lową kratę. Oburzyło to han-
dlowców, którzy twierdzili że 
decyzja ta odbierze im klientów. 
Spółdzielnia stała na stanowi-
sku, że przejście wychodzące na 
ul. Szkolną zostało zamknięte 
ze względów bezpieczeństwa. 
 Dziś w tym miejscu znajduje 
się nowy pawilon handlowy, któ-
ry jednak nie został jeszcze uru-
chomiony. - Trzeba podciągnąć 
do niego media – mówi pan Jan, 
handlowiec prowadzący sklep 
spożywczy. - Prezes spółdziel-
ni od początku odgrażał się, że 
w tym przejściu powstanie pa-
wilon. Niedawno otrzymaliśmy 
z „Jedności” pismo, zawiada-
miające o konieczności wykona-
nia prac modernizacyjnych na 
instalacjach sanitarnych i cen-
tralnego ogrzewania w związku 
z ich złym stanem technicznym. 
Nie zgadzamy się jednak na wej-
ście firmy serwisowej. Podejrze-
wamy, że pod pozorem remon-
tu – który nikomu nie jest tu po-
trzebny, bo użytkownicy boksów 
mają własne instalacje – pan 

prezes chce podciągnąć media 
do nowego boksu. Słysząc o na-
szym sprzeciwie, prezes zagroził 
nam odcięciem zimnej wody.
 Stanisław Zawadzki, pre-
zes Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Jedność” ma inne zdanie na 
ten temat. - Zimą w niektórych 
lokalach zamarzała woda – wy-

jaśnia. - Chcemy wyeliminować 
ten problem, ocieplić rury. Chce-
my też doprowadzić do wszyst-
kich lokali ciepłą wodę. Robi-
my pod kopułą porządki, bo na-
szym celem jest, aby to wszyst-
ko jak najszybciej zalegalizować 
i oddać do użytku. Wiele osób o 
tym nie wie, ale znajdujące się tu 
lokale były użytkowane nielegal-
nie. Co do nowego pawilonu, to 
wszyscy członkowie naszej spół-
dzielni będą mieli z tytułu jego 
najmu dodatkowy dochód.

Tomasz Wojciuk
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AKTUALNOŚCI

Solidarna Paczka zastąpiła 
na chwilę Szlachetną Paczkę
PIASECZNO/KONSTANCIN-JEZIORNA Za nami pierwszy fi nał So-

lidarnej Paczki, projektu wymyślonego przez Stowarzyszenie 

Wiosna, organizatora znanej w całym kraju Szlachetnej Pacz-

ki. Zasady obydwu akcji są podobne. Różnica polega na tym, 

że Solidarna Paczka skierowana jest do uchodźców z Ukrainy, 

którzy przyjechali do Polski po 24 lutego tego roku

 Solidarną Paczkę, zainicjowaną w maju tego roku, zwieńczył Week-
end Cudów, odbywający się 25 i 26 czerwca. To właśnie wtedy dary 
przygotowane przez darczyńców – głównie fi rmy, ale też osoby pry-
watne – trafi ły do 22 najbardziej potrzebujących rodzin. - W akcję na 
naszym terenie było zaangażowanych czterech wolontariuszy – mówi 
Agnieszka Exslager, liderka rejonu. - Wolontariusze, podobnie jak odby-
wa się to w Szlachetnej Paczce, odwiedzili kilkadziesiąt rodzin wskazując 
te najuboższe, z największymi potrzebami. Po ogłoszeniu listy rodzin, 
darczyńcy mogli kompletować dla nich paczki. 
 W paczkach, zgodnie z życzeniem uchodźców, znajdowała się głów-
nie żywność, środki chemiczne, odzież, obuwie, zabawki. Nie było cięż-
kiego sprzętu, jak np. urządzenia agd. 25 i 26 czerwca darczyńcy przy-
wieźli wszystkie te dary do siedziby OSP Piaseczno przy ul. Dworcowej, 
skąd zostały one rozwiezione do rodzin. Akcja zakończyła się sukcesem, 
jednak na razie nie wiadomo, czy będzie ona kontynuowana. 
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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 10-15 w zależności od wiel-
kości obszaru ciała poddawa-
nego usuwaniu nadmiaru tkan-
ki tłuszczowej. Zabieg wykony-
wany jest raz – dwa razy w ty-
godniu, następnie 1 raz w mie-
siącu dla utrwalenia efektów. 
Ważne, aby przed zabiegiem i 
po nim pić dużo wody. Należy 
stosować niskokaloryczną die-
tę oraz wysiłek fizyczny lub za-
bieg elektrostymulacji. Wszyst-
ko to spowoduje, że efekty nas 
zaskoczą.

Zabieg dla każdego?
Nie ma zabiegów, które nie 
mają przeciwwskazań. Do 
przeciwwskazań liposukcji ka-
witacyjnej zalicza się: nad-
wrażliwości na ultradźwięki; 
posiadanie metalowych im-
plantów; wszczepiony rozrusz-
nik serca; ciąża; miesiączka; cu-
krzyca; epilepsja i stwardnie-
nie rozsiane.

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.

P R O M O C J A

Spór pod kopułą
PIASECZNO Rok temu pisaliśmy o zamknięciu jednego z przejść w pasażu handlowym przy ul. 

Szkolnej 16, co stało się zarzewiem sporu między kupcami, a Spółdzielnią Mieszkaniową „Jed-

ność”. Konfl ikt ten cały czas narasta i teraz wkroczył w zupełnie nową fazę

Spór między Spółdzielnią Mieszkaniową „Jedność”, a wła-

ścicielami lokali pod kopułą trwa już od dłuższego czasu

Handlowcy skarżą się, 

że spółdzielnia straszy 

ich odcięciem zimnej 

wody

Odsłonięto 
pamiątkowy obelisk
GÓRA KALWARIA W sobotę na skarpie wzdłuż Alei Wyzwole-

nia został odsłonięty obelisk poświęcony płk. Janowi Dunin-

Wąsowiczowi, patronowi parku

 Pułkownik Jan Dunin-Wąsowicz zapisał się na kartach historii 
nie tylko jako ofi cer, który w latach 1934-1935 podniósł z upadku 
i rozwinął jednostkę wojskową w Górze Kalwarii, ale także inicjator 
budowy lazaretu i budynków mieszkalnych dla ofi cerów, które ist-
nieją po dziś dzień. Jan Dunin-Wąsowicz był dowódcą elitarnego 
1. Pułku Artylerii Najcięższej, który z Warszawy został przeniesio-
ny do Góry Kalwarii. Pułkownik nie doczekał jednak wojny. Zacho-
rował i zmarł w 1936 r. Inicjatorami jego upamiętnienia było miej-
scowe koło Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Górze Kalwarii. 
Miejsce pamięci powstało przy udziale gminy. Podobnie zresztą jak 
i plenerowa wystawa o wojskowych dziejach miasta, którą można 
oglądać w pobliżu czołgu (dojście od ul. Dominikańskiej). 
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