LESZNOWOLA  PRAŻMÓW  TARCZYN  URSYNÓW 

0

y
m
ś
te
s
Je

2
już

lat

R O K X X I N R 2 9 ( 9 12 ) 19 - 2 5 S I E R P N I A 2 0 2 2 I S S N 16 4 3 - 2 8 4 3 G A Z E T A B E Z P Ł A T N A

 PIASECZNO  KONSTANCIN-JEZIORNA  GÓRA KALWARIA 

W NUMERZE

Bardzo drogie baseny
PIASECZNO/GÓRA KALWARIA Zarówno gminny basen w Piasecznie, jak i basen w Górze Kalwarii od lat są niedochodowe i gminy muszą je dofinansowywać. - Moglibyśmy
podnieść ceny biletów, ale chcemy żeby
mieszkańcy korzystali z naszych obiektów
– mówi burmistrz Daniel Putkiewicz

Chcą
przywrócenia
autobusu
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Od malucha
do mustanga
PIASECZNO W pierwszą niedzielę sierpnia na
parkingu CMP przy ulicy Puławskiej 49 odbył się wakacyjny spot pojazdów klasycznych
Nowa Iwiczna Classic Car

Mieszkanka: W
mieście brakuje
koszy na śmieci
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Ku pamięci „Cudu nad Wisłą”

PIASECZNO

Fala kradzieży
Między 13 a 15 sierpnia przy ul. Fabrycznej skradziono jasnoszarego fiata ducato. Rocznik auta to 2019, a wartość strat
oszacowano na 80 tys. złotych. 15 sierpnia ukradziono czarno-srebrny motocykl yamaha z 2008 roku, pozostawiony na
ul. Królewskie Lipy. Jego wartość to ok. 7 tys. złotych. Drugi
motocykl skradziono z ulicy Pelikanów. Łupem złodzieja padło suzuki koloru ciemnoniebieskiego z roku 2001. Z ulicy Julianowskiej ukradziono rower Rockrider MTB ST 530 o wartości ok. 2 tys. złotych.

Po alkoholu na jednej hulajnodze
W sobotnią noc u zbiegu ul. Puławskiej i Młynarskiej policjanci dostrzegli dwóch mężczyzn na jednej hulajnodze elektrycznej, którzy na widok mundurowych zjechali z ulicy. Natychmiast
ich zatrzymano i poddano badaniu alkomatem. Okazało się, że
21-letni kierujący hulajnogą miał w organizmie 1,5 promila. Został ukarany mandatem karnym w wysokości 2500 złotych.

Pijany wjechał w ogrodzenie przedszkola
Blisko 3 promile alkoholu w organizmie miał 38-letni mężczyzna kierujący citroenem, który wjechał w ogrodzenie
przedszkola nr 10 przy ul. Nadarzyńskiej. Dodatkowo okazało się, że jest poszukiwany na podstawie nakazu doprowadzenia wydanego przez Sąd Rejonowy w Radomiu celem odbycia
kary zastępczej 50 dni pozbawienia wolności. Całe szczęście,
że do zdarzenia doszło w weekend i na przedszkolnej posesji
nikt akurat nie przebywał.

Córka chciała sprzedać spodnie,
matce wyczyszczono konto
Policjanci piaseczyńskiej komendy przyjęli zawiadomienie
w sprawie oszustwa internetowego. Córka pokrzywdzonej
za pośrednictwem jednej z aplikacji sprzedażowych wystawiła na sprzedaż spodnie, które wyceniła na niewielką kwotę 10 złotych. W zaledwie kilka chwil otrzymała wiadomość z
linkiem, za pośrednictwem którego miała odebrać pieniądze
za sprzedany towar. Niczego nie świadoma poprosiła mamę
o pomoc i obie wykonały to, o co były poproszone przez osobę siedzącą po drugiej stronie komputera. Kobieta logując się
na fałszywą stronę banku udostępniła swoje dane do logowania oszustom i tym sposobem utraciła łącznie 148 tysięcy złotych! O tym, że na jej koncie nie ma ani złotówki dowiedziała
się, gdy nie mogła zapłacić za zakupy.

Drift słono kosztował
Na ul. Jarząbka w Piasecznie swoją brawurę za kierownicą
chciał zaprezentować 25-letni kierowca bmw. Niestety przecenił swoje umiejętności i w efekcie uszkodził kilka znaków drogowych oraz maszt reklamowy, a finalnie skończył na parkingu
przed Biedronką. Badanie alkomatem wykazało, że 25-latek był
trzeźwy. Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie i niebezpieczną jazdę kierowca musiał zapłacić mandat karny w wysokości
1500 złotych, stracił również dowód rejestracyjny.

PIASECZNO

Piaseczyńskie Kino Plenerowe
W piątek 19 sierpnia na Skwerze Kisiela w Piasecznie odbędzie projekcja amerykańskiego dramatu muzycznego z 2018
roku „Narodziny gwiazdy” w reżyserii Bradley Coopera. Film
przedstawia upadek jednej gwiazdy i narodziny kolejnej w opowieści o miłości, sławie, sukcesach i porażkach. Początek o godzinie 21. Wstęp wolny.

Tyl.
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LESZNOWOLA W poniedziałek 15 sierpnia w całym kraju obchodzono hucznie Święto Wojska
Polskiego. W gminie Lesznowola uroczystości odbyły się tradycyjnie pod urzędem gminy
W imieniu władz gminy głos zabrał zastępca wójta
Lesznowoli Marcin Kania.
- Święto, które dzisiaj obchodzimy, zostało ustanowione w 1923 roku na pamiątkę
„Cudu nad Wisłą” - rozegranej
w 1920 roku zwycięskiej bitwy
pod Warszawą, w hołdzie dla
dzielnych i walecznych żołnierzy, którzy powstrzymali atak
trzykrotnie silniejszej Armii
Czerwonej – powiedział Marcin Kania. - To bitwa, która
wielkimi literami zapisała się w
historii polskiej wojskowości, a
przez historyków została uznana za 18. najważniejszą bitwę
decydującą o losach Polski, Europy i świata.
O swoich doświadczeniach
z czasów II Wojny Światowej,
a także osobistych represjach,
które go po niej dotknęły, opowiedział z kolei wszystkim
obecnym kombatant Janusz
Zygmunt Kaźmierczak, ps. „Ja-

nusz”. Uroczystości uświetnili
również harcerze i zuchy, którzy zaśpiewali wspólnie pieśni
patriotyczne.
Następnie przy ulicy Gminnej 60 złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową z okazji 100.
rocznicy odzyskania niepodległości oraz otwarto wystawę plenerową „Wojsko Polskie
i jego tradycje 1918–1939”. Ekspozycja przygotowana zosta-

ła przez wrocławski oddział
Instytutu Pamięci Narodowej.
Przedstawiono na niej organizację, skład i wyposażenie Wojska Polskiego w latach 19181939, a także wizerunki postaci najważniejszych dowódców
WP w kampanii polskiej 1939
roku. Zaprezentowane fotografie pochodzą ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Tyl.

Chcą przywrócenia autobusu
PIASECZNO Od kilku miesięcy trwa remont ulicy Dworskiej połączony z budową ronda przy szkole w Chylicach. W związku z tym mieszkańcy miejscowości zostali odcięci od autobusu 710, którym wcześniej dojeżdżali do Piaseczna. - Póki jest pogoda, korzystam z roweru. Nie wiem, co będzie potem... – mówi pani Ewa, nasza czytelniczka
Postępy przy inwestycji drogowej w Chylicach na bieżąco monitoruje sołtys Wojciech
Mika. - Zostaliśmy praktycznie
pozbawieni komunikacji, a ludzie przecież codziennie muszą
dojeżdżać do pracy – mówi. Teraz w okolicy jeżdżą tylko dwie
„elki”, ale mieszkańcy Chylic
mają do nich daleko. - To jest
spora uciążliwość – przyznaje sołtys Mika. - Zdajemy sobie sprawę, że prowadzone prace mają na celu poprawę bezpieczeństwa, ale to wszystko
jest dla nas bardzo niekomfortowe. Nie wiem, dlaczego ZTM
nie puścił zamiast przegubowego 710 krótkich autobusów zastępczych. To zdałoby egzamin
i zapewniło w Chylicach ciągłość komunikacji.

Sołtys Chylic twierdzi, że
prace związane z budową ronda powoli zmierzają do końca.
Potwierdza to zresztą powiat,
który realizuje tę inwestycję. Rondo ma być przejezdne do
końca wakacji – informuje Jo-

anna Grela z biura promocji w
starostwie. Należy się więc spodziewać, że 710 wróci na dawną
trasę na początku września.

LESZNOWOLA

KONSTANCIN-JEZIORNA

Piknik polsko-ukraiński

Letnie Granie w Altanie

W sobotę 20 sierpnia w ogrodzie filii GOK Lesznowola w Nowej Iwicznej (ulica Krasickiego
60) w godzinach od 15 do 21 odbędzie się Sołecki Piknik Integracyjny polsko-ukraiński dla całych
rodzin. W programie: konkursy
ruchowe, zabawy, warsztaty i animacje dla dzieci, dmuchańce, fotobudka, malowanie buziek, konkurs na najlepsze własnoręcznie
upieczone ciasto oraz potańcówka z muzyką na żywo.
Tyl.

Tomasz Wojciuk

W niedzielę 21 sierpnia w altanie KDK Hugonówka (ulica Mostowa 15) odbędzie się koncert z piosenkami przedwcześnie
zmarłej amerykańskiej wokalistki – Evy Cassidy. Dorota Osińska
od kilkunastu lat zauroczona jest jej zjawiskowym głosem i śpiewem. Wykonuje piosenki amerykańskiej wokalistki w niezmienionych aranżacjach, zachowując oryginalną stylistykę. Dorota
Osińska świetnie czuje się w repertuarze amerykańskiej wokalistki, ponieważ obydwie artystki cechuje delikatność, subtelność,
nieprzeciętna wrażliwość muzyczna, a także bezkompromisowość wobec wymogów komercyjnego rynku i wierność swojej
estetyce. Początek o godzinie 18. Wstęp wolny. W przypadku złej
pogody koncert odbędzie się w Sali Widowiskowej KDK.

Tyl.
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Urzędnicy trwonią publiczne pieniądze!
Sprawa trafi do prokuratury
PIASECZNO W czerwcu zapadł kolejny niekorzystny dla gminy wyrok w sprawie
zaniżania dotacji dla przedszkoli w roku 2017 i 2019. Samorząd znów poniesie dodatkowe koszty odsetek i postępowań sądowych. Urzędnicy lekką ręką
trwonią pieniądze publiczne wikłając się w spory z przedszkolami, których
przy odrobinie dobrej woli można by uniknąć
W grudniu 2017 roku zdesperowani właściciele przedszkoli w proteście przeciwko zaniżaniu należnej im dotacji zablokowali ulicę Kościuszki przy
Urzędzie Gminy. Protest był
wyrazem naszej bezsilności i
braku dialogu ze strony burmistrza. Wówczas gmina świadomie obniżyła dotacje sprawiając, że część przedszkoli stanęło
przed widmem bankructwa. Sytuacja powtórzyła się także w listopadzie 2019 roku.

Bez dialogu,
bez kompromisu
Stowarzyszenie Piaseczyńskich Przedszkoli w grudniu 2019
roku zwracało się do burmistrza
Daniela Putkiewicza z informacją, że źle wylicza dotację. Zwracaliśmy uwagę, że koszty remontów w gminnych placówkach zostały celowo ujęte jako inwestycje, a bezprawne praktyki stosowane przez gminę zmierzają do
zniszczenia i zamknięcia przedszkoli prowadzonych przez osoby prywatne. Jako Stowarzyszenie wzywaliśmy gminę do uregulowania należności, byliśmy
gotowi odstąpić od odsetek w
przypadku gdyby samorząd zechciał naprawić swój błąd i wyrównać dotację przewidzianą
przez prawo. Niestety burmistrz
Daniel Putkiewicz odrzucił propozycję polubownego zakończenia sporu narażając gminę na
koszty postępowania sądowego
i wypłatę odsetek.

Sąd przyznaje
rację Stowarzyszeniu
W czerwcu 2022 roku Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził rację Stowarzyszenia
Piaseczyńskich Przedszkoli obciążając gminę kosztami postępowania sądowego. Uznał, że
przepisy regulujące sposób obliczania wysokości dotacji dla
przedszkoli w przypadku dokonywania aktualizacji kwoty rocznej są jasne, a ich zrozumienie
nie powinno budzić wątpliwości.
„Wypłaconą przez organ kwotę dotacji za miesiące listopad i
grudzień obliczono nieprawidłowo” - czytamy w uzasadnieniu
wyroku. Sąd przyznał, że „wadliwie wyłożono także pojęcie wydatków inwestycyjnych”. Gmina
w ocenie sądu (na co wcześniej
zwracało burmistrzowi uwagę
stowarzyszenie) niesłusznie wy-

mianę drzwi czy malowanie potraktowała jako inwestycję podwyższającą wartość budynku, a
nie remont. Zrobiła to celowo, by
obniżyć dotację przedszkolom
niepublicznym, dotację, która
jest pochodną kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu gminnym. Przesuwając koszty remontów w dział inwestycji gmina zaniżała faktyczny koszt utrzymania dzieci we własnych przedszkolach i w ten sposób naliczała
niższe dotacje dla placówek niepublicznych.

Gmina zapłaci zaległe
dotacje... z odsetkami
„Dokonując wypłat dotacji
organ powinien ustalić jej wysokość zgodnie z przedstawionymi powyżej regułami. Prawidłowo określi katalog wydatków bieżących, odróżniając je
od majątkowych i odstępując od
wstecznego weryfikowania wysokości tych części dotacji, które
zostały już wypłacone”. Oznacza to, że wszystkim przedszkolom, które działały w roku 2017
i 2019 dziś należy się zwrot pieniędzy wraz z odsetkami.
Odsetek oraz kosztów postępowania sądowego samorząd mógł uniknąć, wykazując
odrobinę dobrej woli, gdy w 2019
roku Stowarzyszenie Piaseczyńskich Przedszkoli zwracało uwagę na uchybienia w sposobie naliczania dotacji. Wygląda na to,
że urzędnicy nie dbają o środki
publiczne i nie liczą się z ewentualnymi kosztami i stratami. Nic
dziwnego. Nie uderzają ich przecież po kieszeni, ale godzą w nas
wszystkich – podatników!

Kompromitujące porażki
gminy
To nie jedyny przykład rażącej niegospodarności burmistrza i podległych mu urzędników. W lutym komornik sądowy
zajął rachunek bankowy urzędu.
Jedno z przedszkoli wygrało z
gminą sprawę o wyrównanie dotacji – 117 tys. złotych, a wraz z
odsetkami i kosztami sądowymi,
łącznie prawie 200 tys. złotych.
Do tego doszły jeszcze koszty egzekucji komorniczej.
W dniu 23 czerwca ubiegłego roku, w sprawie dotyczącej innego przedszkola Sąd Okręgowy
w Warszawie zasądził od gminy kwotę 112 936 złotych wraz
z ustawowymi odsetkami za

opóźnienie od dnia 29 listopada 2014. Obciążył gminę kosztami procesu w całości. Urzędnicy doskonale wiedząc, że sprawę
mają już przegraną nie bacząc
na koszty odwołali się do Sądu
Apelacyjnego, który 6 kwietnia
2022 roku ich apelację oddalił. Zasądził od gminy Piaseczno dodatkowo 4050 zł tytułem
zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.
Niekorzystny dla gminy wyrok zapadł także w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Gmina odmówiła jednemu z przedszkoli wypłaty dotacji za lipiec 2019 dla jednego
ucznia, wbrew przepisom ustawy. I znów sprawę w sądzie przegrała i musiała zwrócić koszty
postępowania sądowego.

Rażąca niegospodarność
i radni bezradni
Niestety urzędnicy nie ponoszą żadnych konsekwencji bezprawnych i niefrasobliwych działań. Stowarzyszenie Piaseczyńskich Przedszkoli
powiadomiło Regionalną Izbę
Obrachunkową o naruszeniu
dyscypliny finansów publicznych przez burmistrza Piaseczna poprzez zaniżanie dotacji
należnych przedszkolom. RIO
przekazało sprawę do rady miejskiej, rozpatrywała ją komisja
rewizyjna, która... nie dopatrzyła się naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Radni poparli wniosek pani mecenas Piekarczyk, wobec której toczy się
postępowanie u rzecznika dyscyplinarnego radców prawnych.
Wobec bezradności całkowicie podległych burmistrzowi
radnych Stowarzyszenie Piaseczyńskich Przedszkoli skieruje sprawę do prokuratury. Nie
można pozwolić by urzędnicy
trwonili finanse publiczne nie
ponosząc z tego tytułu żadnej
odpowiedzialności.

Urzędnicy dążą
do likwidacji przedszkola
Gmina przeprowadziła kontrolę wydatkowanej dotacji przez
przedszkole Bajka. Kontrolę nieważną, ponieważ przeprowadzoną przez nieuprawnioną osobę, której samorząd zapłacił za
cztery umowy zlecenia... prawie
70 tys. złotych. To kolejny przykład rażącej niegospodarności

Obniżki dotacji dla przedszkoli w 2019 roku
spowodowały protesty. Teraz sąd potwierdził
nieprawidłowości jakich dopuścili się urzędnicy
urzędników. Pokłosiem tej – z
gruntu prawa – nieważnej kontroli było bezprawne zakwestionowanie przez urzędników części wydatków przedszkola pochodzących z dotacji. Wydatków
niezbędnych do lepszego funkcjonowania przedszkola. Gmina
zażądała zwrotu dotacji w kwocie przekraczającej milion złotych. Zakwestionowała wydatki
poniesione na zapewnienie niezbędnych warunków edukacji
oraz wystąpiła z roszczeniami,
które uległy przedawnieniu.
Przedszkole odwołało się do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a to bez zbadania
sprawy odrzuciło odwołanie.
Gmina natychmiast wystąpiła
do Urzędu Skarbowego by zablokować placówce konto bankowe, co w efekcie doprowadziłoby do likwidacji największego w gminie przedszkola. Na
szczęście szybka reakcja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który skierował sprawę do
ponownego rozpatrzenia przez
SKO udaremniła działania
urzędników. SKO ignorując zalecenia sądu ponownie odrzuciło skargę przedszkola. Sprawa znów trafiła do sądu, który wstrzymał wykonie decyzji,
mimo że gmina wszczęła postępowanie egzekucyjne.
W próbę niszczenia przedszkola zaangażowała się także
osobiście zastępca burmistrza
Piaseczna Hanna KułakowskaMichalak pisząc donosy do ZUS-u, Państwowej Inspekcji Pracy oraz do Urzędu Skarbowego. Żadna z przeprowadzonych
przez te instytucje kontroli nie
wykazała nieprawidłowości w
funkcjonowaniu przedszkola.
Urzędnicy nie składają jednak broni i nie zaprzestają ataków! Były burmistrz Piaseczna, obecny wicestarosta Zdzisław Lis dopuścił się pomówienia, oskarżając publicznie podczas sesji rady powia-

tu właścicielkę przedszkola
Bajka o defraudację. Sąd skazał go za pomówienie i nałożył karę finansową. Gdy Zdzisław Lis zignorował wyrok
sądu nie płacąc właścicielce nawiązki w wysokości 10 tys. złotych pensję zajął mu komornik.

Zatoczka autobusowa
w bramie
Realizując przebudowę ul.
Księcia Janusza I Starego samorząd pokusił się na kolejne
działania zmierzające do utrudnienia działalności przedszkola Bajka. Dokładnie na wysokości bram prowadzących do
działek, na których zlokalizowana jest placówka przedszkola wyznaczył zatoczkę autobusową. Dziś wyjeżdżając z posesji można wjechać wprost w autobus. Na domiar złego zignorowano jedną z bram, istniejącą na mapach geodezyjnych od
1926 roku i nie zapewniono do
niej dostępu. Na pytanie dlaczego gmina nie uwzględniła wjazdu widocznego na mapie geodezyjnej wiceburmistrz Robert
Widz odpowiedział, że opierano się na mapie... z Google.
Minister Rozwoju i Technologii uchylił w całości postanowienie wojewody, który odmówił
właścicielce przedszkola wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją Wojewody Mazowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 722 – ul. Księcia Janusza I Starego na odcinku od skrzyżowania z DK 79 do
Ronda Solidarności w miejscowości Piaseczno”. Sprawa została przekazana do ponownego
rozpatrzenia. Czy jej finał narazi
urząd na kolejne koszty? O tym
przekonamy się już wkrótce.

Stowarzyszenie
Piaseczyńskich Przedszkoli
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Bardzo drogie baseny.

Burmistrz wycofał
skargę z WSA

Gminy dokładają do nich miliony

KONSTANCIN-JEZIORNA Podczas sesji rady miejskiej
22 czerwca radni nie udzielili burmistrzowi Kazimierzowi Jańczukowi wotum zaufania. Kazimierz
Jańczuk zaskarżył uchwałę do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego. Kilka dni temu swoją
skargę jednak wycofał. - Wolę skupić się na pracy
na rzecz mieszkańców – wyjaśnia burmistrz

Kazimierz Jańczuk oświadczył, że nie zamierza z nikim
walczyć, a zamiast tego woli skupić się na pracy na rzecz
lokalnej społeczności
W piśmie skierowanym zarówno do sądu jak i rady miejskiej
burmistrz wyjaśniał, że zaskarża uchwałę, bo nie ma w niej uzasadnienia, a ponadto ocena radnych, którzy zagłosowali przeciwko
udzieleniu mu wotum zaufania była – zdaniem Kazimierza Jańczuka – arbitralna. Minęło kilka tygodni, emocje opadły, i burmistrz postanowił wycofać z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego swoją
skargę. - Uniosłem się, bo uznałem że dobrze wykonywałem swoją pracę, a nieprzyznanie wotum zaufania było dla mnie krzywdzące – komentuje Kazimierz Jańczuk. - Nie zamierzam jednak z nikim
walczyć tylko skupić się na pracy na rzecz mieszkańców.
Burmistrz odniósł się też do kwestii absolutorium. Mimo że Kazimierz Jańczuk je otrzymał, Regionalna Izba Obrachunkowa unieważniła uchwałę ponieważ radna Aleksandra Kostrzewska w momencie głosowania była poza salą obrad, podczas gdy sesja odbywała się w trybie stacjonarnym. - Ja to absolutorium otrzymałem,
mimo że dziś w obiegu prawnym nie ma uchwały absolutoryjnej.
Zdecydowały o tym względy formalne – mówi Kazimierz Jańczuk. Obowiązki nakładane na mnie przez radę miejską zawsze wykonywałem wzorowo. Nie mam sobie nic do zarzucenia i nie muszę się
też niczego w tej kwestii wstydzić.

TW

PIASECZNO/GÓRA KALWARIA Zarówno gminny basen w Piasecznie, jak i basen w
Górze Kalwarii od lat są niedochodowe i gminy muszą je dofinansowywać. Moglibyśmy podnieść ceny biletów, ale chcemy żeby mieszkańcy korzystali
z naszych obiektów – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz
Prawdopodobnie w najbliższym czasie gminy będą musiały dopłacać do swoich obiektów jeszcze więcej niż obecnie.
W ubiegłym roku do basenu w
Górze Kalwarii gmina dopłaciła około 2,3 mln zł (1,2 mln
zł wyniosły przychody z tytułu sprzedaży biletów i karnetów). - Mamy niskie ceny biletów, co przyciąga także mieszkańców z innych miejscowości – mówi Piotr Chmielewski,
rzecznik ratusza. - Gdybyśmy
jednak podnieśli ceny, część
osób zrezygnowałaby pewnie z
basenu. Przychód pływalni byłby podobny, tyle tylko że korzystałoby z niej mniej ludzi. Nie
taki jest nasz cel.
Od jakiegoś czasu gmina Góra Kalwaria przymierza
się do remontu miejskiego basenu. Przede wszystkim chodzi o wykonanie termomodernizacji całego obiektu. Jest to
tym bardziej istotne, że cały
czas rosną koszty energii, potrzebnej do ogrzewania wody.
- Jesteśmy na etapie szukania
środków zewnętrznych, które pozwolą zrealizować tę inwestycję – mówi Piotr Chmielewski.
Podobnie wygląda sytuacja w Piasecznie. W ubiegłym
roku do Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji przy ul. Sikorskiego 20, w skład którego wchodzi basen, hala sportowa i boisko typu Orlik gmina dołożyła ponad 3,83 mln zł
(przychód GOSiR-u wyniósł
ponad 1,12 mln zł). Burmistrz
Daniel Putkiewicz podkreśla,

Gminy mogą podnieść ceny biletów, ale obawiają się, że
wtedy o wiele mniej osób będzie korzystać z basenów
że z hali, boiska i basenu korzystają także kluby sportowe, które mają preferencyjne
stawki. Zniżki otrzymują też
seniorzy i posiadacze różne-

Rozbudowana część
komercyjna w nowym
basenie przy Chyliczkowskiej ma spowodować,
że koszy funkcjonowania
obiektu ponoszone przez
gminę nie będą takie
wysokie
go rodzaju kart. - Zależy nam
na dużej dostępności naszych
obiektów, nawet kosztem dochodów – przyznaje Daniel
Putkiewicz.
Już niedługo ma rozpocząć się budowa nowego basenu przy ulicy Chyliczkowskiej

w Piasecznie. Inwestycję będzie prowadziło Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Zapytaliśmy, kto będzie zarządzał nowym obiektem. - W
tej chwili trudno odpowiedzieć
mi na to pytanie – mówi burmistrz. - Może będzie to gmina, może gminna spółka, a
może zewnętrzna firma. Zarządca na pewno jest potrzebny i postaramy się wybrać najlepszego z możliwych. Byłoby
świetnie, gdyby jak największa
część kosztów funkcjonowania
nowego basenu się zwracała.
Można osiągnąć to rozbudowując część komercyjną. Jeszcze nie wiem, ile mieszkańcy
będą musieli zapłacić za wstęp
na nową pływalnię. Na pewno
ceny biletów będą takie, żeby
ludzie z tego basenu korzystali.

Tomasz Wojciuk

K O N D O L E C J E

LESZNOWOLA

Malarska Niedziela
W niedzielę 21 sierpnia od
godziny 16 do 18 w ogrodzie filii
GOK Lesznowola w Magdalence
przy ulicy Lipowej 28 (CIS) odbędzie się kolejna Malarska Niedziela. Do wspólnego, plenerowego
malowania zapraszają instruktorzy GOK Lesznowola. Organizatorzy zapewniają materiały plastyczne (farby wodne, pędzle,
papier i sztalugi) i dużo dobrej
zabawy. Wstęp wolny.

Tyl.
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Mieszkanka: W mieście
brakuje koszy na śmieci
GÓRA KALWARIA – Mieszkam na osiedlu przy Wyszyńskiego –
mówi pani Ela, nasza czytelniczka. - Na przestrzeni trzech kilometrów są tam może trzy kosze na śmieci. Moim zdaniem
to trochę za mało...

Kobieta ma psa, z którym często chodzi na spacery. Najczęściej
przemieszcza się ulicami Mickiewicza, Kościuszki, Broniewskiego,
Wyszyńskiego. - Na przestrzeni kilku kilometrów jest tam dosłownie kilka koszy na śmieci. Jak zbieram odchody po swoim czworonogu, to nie mam ich gdzie wyrzucić – narzeka. - Zadzwoniłam do
urzędu, ale pani z referatu śmieciowego poinformowała mnie, że w
mieście jest wystarczająca liczba koszy. I bądź tu mądry...
Pani Ewa sygnalizuje również, że w przestrzeni publicznej brakuje pojemników na elektroodpady. - Czy jak zużyje mi się bateria,
albo przepali żarówka mam od razu biec z tym na PSZOK? - pyta.
Gmina przyznaje, że w mieście rzeczywiście nie ma koszy na
elektrośmieci, jednak zużyte baterie można oddawać w różnych
punktach, w tym w urzędzie. - Co do małej liczby koszy na zwykłe
śmieci w rejonie Wyszyńskiego, to skontaktujemy się z tą panią i zapytamy, w którym miejscu najlepiej postawić dodatkowy pojemnik – deklaruje Piotr Chmielewski, rzecznik ratusza.

Tomasz Wojciuk
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Od malucha do mustanga
PIASECZNO W pierwszą niedzielę sierpnia na parkingu CMP w Mysiadle przy ulicy Puławskiej
49 odbył się wakacyjny spot pojazdów klasycznych Nowa Iwiczna Classic Car
Na imprezie mile widziane były wszelkie pojazdy zabytkowe, klasyczne oraz motocykle, których przez kilka godzin
przewinęło się w sumie około
stu. Tym razem organizatorzy
wakacyjnego spotu w Mysiadle,
Patryk Nachyła i Paweł Mitak,
postawili na nowe miejsce, które – jak się okazało - ma swoje
zalety. Uczestnicy wydarzenia,
wedle uznania, mogli bowiem
ustawić się zarówno w słońcu,
jak i w cieniu czy skorzystać z
oferty pobliskiego bistro.
- Dzięki bezpośredniej bliskości ulicy Puławskiej byliśmy
też bardziej na widoku – dodaje
Paweł Mitak. - Myślę, że nowe
miejsce sprawdziło się bardzo
dobrze i nasz kolejny spot odbędzie się, najprawdopodobniej
na przełomie sierpnia i września, w tej samej lokalizacji.
Jak zwykle atmosfera była
niezwykle sympatyczna i pełna
życzliwości. Miłośnicy motoryzacji chętnie dzielili się między
sobą wspólną pasją – opowiadali o historii poszczególnych
modeli, modyfikacjach swoich
pojazdów i dzielili się radami.
- Tu nikt się nie wywyższa i
nie jest ważne czy ktoś przyjechał tu wysłużonym maluchem
czy eleganckim mustangiem –
mówi Patryk Nachyła. - Każdy
egzemplarz jest, na swój sposób
ciekawy, a u nas każdy znajdzie
swoje miejsce dla siebie.
Choć impreza ma z założenia
wymiar lokalny, to od kilku lat przy-

jeżdżają na nią ludzie z całej Polski.
- Jesteśmy szczęśliwi, że
mimo okresu wakacyjnego
udało nam się przywitać tylu
gości – podsumowuje Paweł
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Mitak. - Niektórzy przyjeżdżają na nasze spoty regularnie,
ale zawsze pojawiają się też i jakieś nowe twarze.

Grzegorz Tylec
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Koncert więcej niż kameralny

KONSTANCIN-JEZIORNA W lipcowy weekend w Amfiteatrze w Parku Zdrojowym i Altanie przy Hugonówce już po raz dziewiąty odbyło się wyjątkowe wydarzenie muzyczne poświęcone pamięci wybitnego jazzmana Louisa Armstronga – Jazz Zdrój Festiwal

- Skąd wzięło się u nas zamiłowanie do jazzu tradycyjnego?
Trzeba się z nim po prostu urodzić! - mówią zgodnie muzycy The
Warsaw Dixielanders, ulubieńcy konstancińskiej publiczności, którzy po raz kolejny zagrali w miejscowym amfiteatrze.
Festiwal, który od 2013 roku odbywa się latem w konstancińskim
Parku Zdrojowym jest jedną z największych imprez tego typu na
Mazowszu. W tym roku, jak zawsze, nie zabrakło najlepszych zespołów jazzu tradycyjnego z całej Polski.
Jako pierwszy wystąpił w sobotę North Pole Jazz Band z Suwałk,
którego koncert zbiegł się z obfitymi opadami deszczu. Te bynajmniej
nie przegoniły publiczności, która dzielnie została z muzykami do samego końca. Kolejny występ przeniesiono już do Hugonówki, co jednak tylko pokazało... dodatkową klasę zespołu Leliwa Jazz Band z Tarnowa. Muzycy, zmuszeni do poczekania na przeniesienie elektronicznych sprzętów, rozpoczęli bowiem swój show unplugged, a więc bez
prądu, za to z wielkim poczuciem humoru (grając np. na krześle zamiast perkusji) i fantastycznymi umiejętnościami improwizacji. Wieczór
zwieńczyło zaś wspólne jam session – pełne nie tylko świetnej muzyki,
ale i historii oraz anegdot ze świata, nie tylko tradycyjnego, jazzu.
Niedzielne popołudnie przyniosło już zdecydowanie lepszą pogodę. Tego dnia artyści (Dixi Company z Poznania i The Warsaw Dixielanders) udowodnili, mając w repertuarze choćby przeboje Louisa Armstronga, Georga Gershwina czy popularne tematy filmowe, że dixieland to taka odmiana muzyki, która równie znakomicie
nadaje się do słuchania, jak i do tańczenia.
- Niestety, ze względu na pogodę i narażenie na zniszczenie instrumentów nie udało nam się tym razem zorganizować jazzowej
parady alejkami Parku Zdrojowego, ale wrócimy do tego w przyszłym roku – zapowiada Dobrochna Frąc z KDK Hugonówka. - Na
dziesiątą edycję imprezy planujemy na pewno coś ekstra, ale jeszcze nie chcielibyśmy zdradzać co to będzie.

Tyl.
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PIASECZNO W Centrum Kultury w Piasecznie zainaugurowało nowy cykl imprez,
które odbywać się będą na tarasie Domu Kultury przy ulicy Kościuszki 49
„Lato na tarasie“ otworzyła
Ranko Ukulele – oryginalna poznańska wokalistka, która tworzy
proste i wesołe piosenki autorskie
na ukulele. Artystka, która dała
się poznać miejscowej publiczności, między innymi, z udanego występu na ubiegłorocznym Festiwalu Piosenki Dołującej, zaprezentowała w Piasecznie
kameralną, ale nie pozbawioną
specyficznego uroku sztukę. Melodie, śpiewane przez nią ciepłym
i czystym głosem, potrafiły szybko zapaść w pamięć, a teksty – z
pozoru nieco naiwne i z poczuciem humoru – zawierały w sobie także głębsze życiowe refleksje. Dzięki przystępnej formie (a
także, jedynym w swoim rodzaju, teledyskom na youtube) Ran-

ko Ukulele trafia z powodzeniem
zarówno do młodszej, jak i starszej publiczności.
Organizatorzy spodziewali
się, że nowe miejsce i środek wakacji przyciągnie nie więcej niż 30
osób. Szybko okazało się jednak,
że kameralne, w założeniu, wydarzenie szczelnie zapełniło widownią nie tylko ośrodkowy taras, ale
i – w pewnym sensie – „przyblokowało” nieco pobliski chodnik. Na
miejscu, na wszystkich głodnych
i spragnionych, czekała również
mini strefa gastro.
Kolejne „Lato na tarasie”
odbędzie się w czwartek 25
sierpnia. Tym razem będzie
to wieczór z poezją – wystąpi
Apolinary Polek (autor i wykonawca folkowych w brzmieniu

i lirycznych w treści ballad, a
także tłumacz tekstów Leonarda Cohena, Boba Dylana i innych folkowych klasyków). W
programie: poezja śpiewana i
recytacje. Wstęp wolny.
Tyl.

Zainaugurowano Muzyczne Plenery
PIASECZNO W te wakacje w Zakątku Kultury przy ulicy Kościuszki 5 odbywają się, otwarte dla wszystkich chętnych, nietypowe przedsięwzięcia muzyczne. Na pierwszy ogień poszedł Bębniarski Jam Session
Imprezę, podczas której
uczestnicy w różnym wieku, mogli spróbować swoich sił w grze
na takich instrumentach perkusyjnych jak djembe, dundun, bongo
czy conga, poprowadził Krzysztof Wawrzyniak z Krainy Bębnów.
Inicjatywa ta działa już od 10 lat, a
od dwóch osoby w nią zaangażowane starają się, z coraz większym
powodzeniem, zbudować w Piasecznie społeczność bębniarską.
W trakcie imprezy w Zakątku Kultury Krzysztofa Wawrzyniaka wspierali uczniowie z jego
grupy w Strefie Kultury, a także
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mieszkańcy, wśród których byli
i tacy, którzy po raz pierwszy
spróbowali wspólnej gry.
Kolejną imprezą w ramach MuP
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zycznych Plenerów będzie sobotni
koncert zespołów Czarny Sen, Nirguna i Czarny Lud (20 sierpnia).
Początek o godzinie 18.30.
Tyl.
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Piękne włosy
Czy Twoje włosy są zmęczone, przesuszone, połamane? Jeśli potrzebują wsparcia mamy dla nich
świetny zabieg
przed laminacją

po laminacji

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze:

Inspektor/Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
Główny specjalista ds. kontroli wewnętrznej w Wydziale Finansowym,
Podinspektor w Wydziale Promocji i Współpracy Zagranicznej.
Szczegóły naboru dostępne na stronie: bip.konstancinjeziorna.pl - zakładka Praca

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

Salon BB, ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej),
Piaseczno, Tel. 692 709 040
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DAM PRACĘ
Sprzedawców i kasjerów do sklepu spożywczego w Piasecznie/Gołkowie, atrakcyjne
wynagrodzenie, tel. 608 304 388
Sprzedawców do delikatesów Pod Dębem w
Piasecznie, Zalesiu Górnym i Złotokłosie, wynagrodzenie brutto 3500 zł,
Tel. 797 188 368 lub 694 451 568
Mechanik samochodowy, wysokie wynagrodzenie, Gołków, tel. 791 143 517
Zatrudnię do zbioru grubej borówki, Prażmów,
tel. 601 806 881
Podnajmę gabinet w dobrze prosperującym salonie kosmetycznym w Piasecznie na manicure,
tatuaż, barber, tel. 691 964 620
Panią do sklepu w Łazach, 3 razy w tygodniu,
tel. 601 29 50 90

Sprzedam tanio działkę w PRAŻMOWIE,
tel. 602 340 549
Do sprzedania piękną działką w ZAWODNE,
tel. 602 340 549

Dekarskie, naprawa dachów, rynien, obróbki blacharskie, montaż dachów, papa termozgrzewalna, blacha trapezowa, blachodachówki,
tel. 577 403 312
Wycinka drzew tel.502 415 095

Sprzedam działkę budowlaną k. Tarczyna
TANIO!!, tel. 602 340 549
Pawilon 32 m kw., na „Bazarku” w Piasecznie przy
ul. Jana Pawła. Prąd trójfazowy, klimatyzacja,
woda, tel. 660 724 851

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA
Lokal usługowy 94 m kw, parter, Piaseczno,
ul. Kościuszki 47, tel. 609 106 898
Pokój, kuchnia, łazienka, 45 m kw., 750 zł, po
17:00-tej, tel. 697 327 449

Mycie dachów, elewacji,kostki tel. 502 415 095
Pranie tapicerki itp.512140576
Wywóz gałęzi, ogrodnicze, koszenie tel. 519 874 891
Malowanie mieszkań tel.693 532 598
Złota rączka tel. 796 682 431
Remonty tel.796 682 431
Renowacja antyków, tel. 733 560 206

Pokój Chylice, tel. 507 13 41 41
Zatrudnię w sklepie spożywczym: Baniocha,
Łoś lub Nowa Wola, tel. 505 760 600
Zatrudnię kierowcę, konwojenta,
tel. 22 726 86 36, 22 726 83 42
Zatrudnię pracowników do zakładu mięsnego
w Górze Kalwarii, wykwalifikowanych i do przyuczenia, tel. 606 259 458
Poszukiwany pracownik fizyczny: ogrody, kostka, ogrodzenia. Mile widziane prawo jazdy kat.
B, tel. 511 126 841
Pracownik techniczny (elektryk, mechanik) praca w Piasecznie - pełny etat, tel. 606 964 169
Zatrudnię kucharkę ,pomoc kuchenną do firmy
cateringowej Piaseczno praca pon.-piątek 7-15.
Tel: 600-471-834

Do wynajęcia dom 400 m kw. na biuro, Mokotów
blisko metra Wilanowska, tel. 602 770 361

USŁUGI
BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182
KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ,
GLAZURA, TERAKOTA TEL. 792 456 182

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

NAUKA

PRZYJMĘ OPIEKUNKI STARSZYCH KOBIET, SALOWE - KONSTANCIN-JEZIORNA TEL. 506 815 779

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

Praca dla pana w Górze Kalwarii- sprzątanie, koszenie, odśnieżanie, pełny etat, tel. 733 021 704

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA.
tel. 504 008 309

Piekarnia Wiedeńska w Prażmowie zatrudni: piekarzy, cukierników, pracowników spedycji oraz
osoby do przyuczenia , możliwość zakwaterowania, tel. 22 727 05 80

Elektryk, tel. 666 890 886

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

Wymieniłeś piec CO i nie wiesz co zrobić ze starym. Zadzwoń, przyjedziemy, zabierzemy, rury
też, tel. 502 898 418
Układanie kostki brukowej, profesjonalnie
i terminowo, gwarancja, www.dobrybrukarz.pl
tel. 698 698 839
Hydraulik tel. 886 576 148
Docieplenia budynków, podbitki, remonty,
tel. 603 722 837

Automatyka do bram: przesuwnych, dwuskrzydłowych, garażowych – sprzedaż, montaż, serwis, www.automaty-napedy.pl, tel. 790 331 339

Pana do montażu tablic w Konstancinie,
tel. 22 754 46 70

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

Pomocnika do ociepleń tel. 507 191 295

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Pracowników fizycznych na linie produkcyjną, Wólka Kosowska tel. 604 530 316

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

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

GLAZURA, GRES, REMONTY, tel. 601 21 94 82

SZUKAM PRACY

TYNKI – 20 LAT DOŚWIADCZENIA -TRADYCYJNE
GIPSOWE TEL. 604 415 352
Złota rączka + spawanie, tel. 669 686 350
Hydraulik, tel. 535 872 455
Dach papą termozgrzewalną, tel. 530 731 484

Sprzątanie, tel. 733 546 026

KUPIĘ

Usługi remontowe, wykończenia wnętrz, glazura,
terakota itp., tel. 795 648 160
Usługi hydrauliczno – gazowe, tel. 513 584 352

Kupię magnetofon lub całą wieżę (szerokość
43cm), Technics, Radmor, kolumny Altus z lat
90-tych, oraz kasety TDK, SONY, MAXWELL,
tel. 698 698 839
KUPIĘ QUADA 110/250 CM, „CHIŃSKIEGO”
- USZKODZONEGO, DO REMONTU,
TEL. 698 698 839
Antyki za gotówkę kupię, tel. 504 017 4188

SPRZEDAM

Malarskie tanio, tel. 501 97 65 33, 22 727 77 47
Malarskie, tel. 696 120 208
Dachy, podbitki, rynny, kominy, tel. 798 836 860
Impregnacja kostki brukowej i kamienia
naturalnego, tel. 608 023 866
Wywozimy stare metalowe przęsła, siatki, bramy,
słupki, tel. 502 898 418
Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Telewizor „Wisła”, tel. 500 51 66 77
Dachy, podbitka, sprzedaż., tel. 692 194 998
Łóżko z materacem, drewniane, tel. 792 981 335
Ogrodzenia, tel. 504 008 309
Tuje żywopłotowe „Szamaragd”, „Brabant”, Gołków, tel. 501 679 121

AUTO - MOTO KUPIĘ
Odkupimy twoje auto, wysokie ceny, tel. 510 210 692
Skup aut, tel. 793 304 091

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
Nieruchomość zabudowana w Zalesiu Górnym,
ul. Pionierów 53, tel. 609 525 907
Działki budowlane 800 m kw. i działki rekreacyjne
k. Prażmowa, tel. 602 770 361, 791 394 794
Działka budowlana k. Góry Kalwarii
BARDZO BARDZO tanio, tel. 602 340 549

Angielski – korepetycje, konwersacje, nauczyciel z doświadczeniem, Piaseczno i okolice
tel. 571 373 118
Korepetycje – język polski, tel. 666 653 177
Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 643 891
Lekcje pianina 40 zł/h, tel. 571 373 118
Pozalekcyjne i dodatkowe zajęcia kreatywne i artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
tel. 571 373 118
Chemia, matematyka tel. 791 482 233

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

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

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

Publiczne Przedszkole w Piasecznie zatrudni osobę na stanowisko sprzątaczki i pomocy nauczyciela, tel. 608 601 981

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

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

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

Do montażu okien, tel. 600 446 225

Złom wszelki wywiozę, tel. 669 445 400

Tynki zewnętrzne, beton architektoniczny,
microcement, tel. 574 788 857

Masarnia przyjmie osoby na stanowiska: rozbioru, produkcji(z doświadczeniem), myjnia pojemników (sprzątanie). Piaseczno tel.22 756 79 82

Magazynier z obsługą wózka w składzie budowlanym , tel. 600 284 250

Usuwanie owadów latających, tel. 503 471 422

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA,
TEL. 606 141 944

Remonty budowlane, ogrodzenia ,
tel. 513 137 581

Szkoła w Mrokowie zatrudni opiekuna dzieci i młodzieży przy przejściu przez jezdnię, tel. 22 756 15 55

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

Zatrudnię kierowcę do firmy kateringowej Piaseczno praca pon.- piątek 7-15.Tel: 600-471-834

Glazurników, malarzy, szpachlarzy, tel. 732 711 612

RÓŻNE

Docieplanie budynków, szybko, tanio, solidnie,
tel. 502 053 214
Docieplanie budynków, poddaszy, mycie i malowanie elewacji, podbitka. 25 lat doświadczenia,
tel. 501 624 562
Dachy - pokrycia, naprawy, papa termozgrzewalna, tel. 502 473 605, 731 758 980
Malowanie elewacji, wnętrz, ogrodzeń ,
tel. 502 473 605, 731 758 980
Naprawa pralek, tel. 602 322 951
Budowa domów - rozbudowy, tel. 730 358 998
Cyklinowanie, układanie, renowacja podłóg,
tel. 601 091 977
Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

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

Perle zabrakło niewiele
PIŁKA NOŻNA, A KLASA W rozpoczynającym się w najbliższy
weekend sezonie rozgrywek trzeciej grupy warszawskiej A
klasy rywalizować będzie ze sobą aż osiem (po awansie Orła
II Baniocha i Victorii Głosków) ekip z powiatu piaseczyńskiego, co oznacza... derby praktycznie w każdej ligowej kolejce.
Przypomnijmy sobie jednak najpierw jak wyglądała rywalizacja naszych drużyn w sezonie 2021/2022

KS GOSIRKI PIASECZNO (8.
MIEJSCE, 25 PUNKTÓW) –
Ostatni sezon Gosirek upłynął,
przede wszystkim, pod znakiem
kłopotów kadrowych. W zasadzie każda pauza za kartki czy
kontuzja podstawowej zawodniczki powodowała bowiem
problemy z zestawieniem składu dla trenerek Magdy Dudek i
Kai Ożgo – zwłaszcza w połączeniu z wyjątkowo wąską ławką rezerwowych. Kolejnym problemem były nierówne połowy
w wykonaniu piaseczyńskich
piłkarek. Często zdarzało się
bowiem, że piasecznianki zaczynały mecz bardzo obiecująco, po czym – po zmianie stron
– drużyna wyglądała już znacznie gorzej. Na pewno znaczenie
miało tu także przygotowanie
fizyczne, ale jednak nie zawsze,
bo niekiedy to właśnie druga
połowa pokazywała dużo lepiej
grające Gosirki. Wydaje się, że w
zespole drzemie jeszcze, nie do
końca wyzwolony, potencjał. W
kolejnym sezonie piłkarki z Piaseczna poprowadzi duet trenerski - Tomasz Hoppe i Marek Budziński. Nowym szkoleniowcom
Gosirek życzymy powodzenia

Tyl.

Końcowa tabela grupy mazowieckiej czwartej ligi kobiet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

MKS Polonia Warszawa
Legia Soccer Schools Warszawa
Fuks Pułtusk
Świt Barcząca
KS II Raszyn
Ostrovia Ostrów Mazowiecka
Żbik Nasielsk
GOSiR Piaseczno
Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock)
KS Wilanów (Warszawa)
Mazovia Grodzisk Mazowiecki
KU-AZS UW II Warszawa

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

60
55
51
34
32
30
27
25
25
24
16
2

20
17
16
11
10
9
8
7
8
7
4
0

0
4
3
1
2
3
3
4
1
3
4
2

2
1
3
10
10
10
11
11
13
12
14
20

101-19
78-10
63-16
63-48
44-57
40-61
44-48
39-55
38-58
40-60
34-73
14-93

Ligowe zapowiedzi

MKS Piaseczno - Mszczonowianka
Mszczonów 20 sierpnia, g.13

IV liga
Kolejka 3 - 20-21 sierpnia
Escola Varsovia Warszawa - Hutnik Warszawa
Mazovia Mińsk Mazowiecki - Marcovia Marki
Mazur Karczew - Orzeł Baniocha 20
sierpnia, g.13
MKS Przasnysz - Narew 1962 Ostrołęka
Ząbkovia Ząbki - Wisła II Płock
Oskar Przysucha - Wilga Garwolin
Victoria Sulejówek - KS Raszyn
Świt Staroźreby - KS CK Troszyn

Liga okręgowa
Kolejka 2 - 20-21 sierpnia
Laura Chylice - Ryś Laski 20 sierpnia, g.11:30
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki - Sparta
Jazgarzew 21 sierpnia, g.17
Naprzód Stare Babice - LKS Osuchów
Korona Góra Kalwaria - Promyk Nowa
Sucha 20 sierpnia, g.17
GLKS Nadarzyn - Znicz II Pruszków
GKS Podolszyn - Champion Warszawa
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Liposukcja kawitacyjna,
czyli piękna figura bez bólu i skalpela
Liposukcja kawitacyjna to bezbolesny sposób na wymodelowanie sylwetki i utratę kilku centymetrów. Ten nowoczesny zabieg dostępny jest
również w Piasecznie.
Do głównych efektów liposukcji
kawitacyjne zaliczymy:
• redukcji tkanki tłuszczowej,
• pobudzenie krążenia i procesu
przemiany materii,
• redukcję cellulitu
• ujędrnienie ciała

Liposukcja kawitacyjna to zabieg polegający na rozerwaniu błony komórkowej komórek
tkanki tłuszczowej przy pomocy
fal ultradźwiękowych. Klasyczna
liposukcja, czyli zabieg odsysania tłuszczu, wymaga wykonania
na skórze nacięć i wprowadzania
do głębokich warstw tkanki specjalnych igieł, umożliwiających
odessanie nadmiaru tłuszczu. Liposukcja kawitacyjna jest natomiast zabiegiem nieinwazyjnym,
nie wymaga użycia skalpela ani
długiego procesu gojenia po zabiegu – można od razu wrócić do
codziennych zajęć.

Na czym polega?

Fala ultradźwiękowa stosowana podczas zabiegu liposukcji
kawitacyjnej rozrywa komórki
tłuszczowe, a uwolnione z nich
kwasy tłuszczowe i trójglicerydy zostają przetransportowane przez układ limfatyczny i naczyniowy do wątroby, która metabolizuje je na takiej samej zasadzie, jak tłuszcze dostarczane
z pożywieniem. W ten sposób
nadmiar tłuszczu zostaje usunięty z organizmu.
Podczas zabiegu kosmetyczka
wykonuje masaż specjalną głowicą. Czas trwania to około 30
min. Klientka odczuwa przyjem-

Kiedy efekty?

ne ciepło. Zabieg jest bezbolesny i odprężający

Jakie efekty

Liposukcja kawitacyjna może
być wykonana na wszystkich obszarach ciała, na których występuje nadmiar tkanki tłuszczowej:
pośladkach, udach, ramionach,
brzuchu i boczkach.
– Liposukcja kawitacyjna świetnie sprawdza się w przypadku
problematycznych obszarów ciała, które są zmorą wielu osób –
mówi kosmetyczka wykonująca
liposukcję kawitacyjną w Salonie
BB w Piasecznie.

Zabiegi zaleca się wykonywać w
serii 10-15 w zależności od wielkości obszaru ciała poddawanego usuwaniu nadmiaru tkanki tłuszczowej. Zabieg wykonywany jest raz – dwa razy w tygodniu, następnie 1 raz w miesiącu dla utrwalenia efektów.
Ważne, aby przed zabiegiem i
po nim pić dużo wody. Należy
stosować niskokaloryczną dietę oraz wysiłek fizyczny lub zabieg elektrostymulacji. Wszystko to spowoduje, że efekty nas
zaskoczą.

Zabieg dla każdego?

Nie ma zabiegów, które nie
mają przeciwwskazań. Do
przeciwwskazań liposukcji kawitacyjnej zalicza się: nadwrażliwości na ultradźwięki;
posiadanie metalowych implantów; wszczepiony rozrusznik serca; ciąża; miesiączka; cukrzyca; epilepsja i stwardnienie rozsiane.

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

PERŁA ZŁOTOKŁOS (3. miejsce, 58 punktów) – Perła rozpoczęła sezon
od trzech remisów, co sprawiło, że w zasadzie przez całe późniejsze rozgrywki musiała gonić rywali. Pomimo dobrej gry trudno było doścignąć
regularnie punktujące ekipy z Warszawy. Ostatecznie zabrakło na koniec
czterech punktów, a kluczowe okazały się być, przede wszystkim, jednobramkowa porażka z Ursusem II (bezpośrednim rywalem do awansu) w
meczu u siebie i wysoka na wyjeździe z tą samą drużyną (0:5), choć Perła może również żałować takich spotkań jak choćby to w Raszynie (2:5)
JEDNOŚĆ ŻABIENIEC (4. miejsce, 49 punktów) – Jedność znalazła się
wprawdzie tuż za najlepszą trójką ligi, ale widać było jednak pewien dystans, nie tylko punktowy, dzielący podium od reszty ligi. Po kiepskim
początku (0:5 w Piasecznie i aż 0:8 w Ursusie) dość szybko stało się jasne,
że o awans będzie w tym sezonie niezwykle ciężko. Mimo to, nie brakowało dobrych meczów i obiecującej gry. W pamięci kibiców pozostało
z pewnością rozbicie u siebie najlepszego zespołu rozgrywek – Champion Warszawa (aż 4:0!). Jedność ma więc z pewnością spory potencjał,
ale żeby walczyć skutecznie o okręgówkę, musi grać takie spotkania ze
zdecydowanie większą regularnością
RKS MIRKÓW (7. miejsce, 43 punkty) – Siódme miejsce, zwłaszcza jak
na beniaminka rozgrywek, to wynik więcej niż przyzwoity. Kibicom z
Mirkowa szczególnie mocno zapadnie w pamięci „hokejowy” mecz z
MKS II Piaseczno, który RKS wygrał 6:5. Drużyna potrafiła również mocno postawić się liderowi ligi (3:4 z Championem) i zremisować u siebie
z wiceliderem (1:1 z Ursusem II Warszawa), będąc niewygodnym rywalem w zasadzie dla każdego zespołu w A klasie
MKS II PIASECZNO (8. miejsce, 41 punktów) – Drugi zespół biało-niebieskich zdążył już przyzwyczaić kibiców do miejsc w czołówce A klasy.
Tym razem, oparty głównie na młodych zawodnikach, zespół radził sobie nieco gorzej niż w poprzednich sezonach, fundując swoim fanom
prawdziwą huśtawkę nastrojów. Piaseczno potrafiło rozbić u siebie Jedność (5:0) czy Progres (7:0), po czym wyraźnie ulec Ursusowi na wyjeździe (0:4), a u siebie Perle (0:4) i zwłaszcza Sarmacie (0:5). Tak duże wahania formy skutkowały ostatecznie miejscem w środku tabeli
FC LESZNOWOLA (10. miejsce, 37 punktów) – Lesznowola to ekipa z
potencjałem, który jednak dość rzadko pokazywała w poprzednim sezonie. Z jednej strony potrafiła pokonać na wyjeździe Champion Warszawa (4:2), ograć na obcym terenie Przyszłość Włochy (4:0) czy Jedność Żabieniec (2:1), by potracić punkty na własnym boisku z UKS Tarczyn (0:2) czy Przyszłością (0:3). Forma zespołu była za każdym razem
tak wielką niewiadomą, że nigdy nie było wiadomo co danego dnia pokażą lesznowolscy piłkarze – czy będą mieć po meczu powody do radości czy smutku
UKS TARCZYN (12. miejsce, 33 punkty) – Choć piłkarze z Tarczyna
znaleźli się tuż nad trójką drużyn bezpośrednio zagrożonych ligowym
spadkiem, to jednak w rzeczywistości daleko im było do pożegnania się
z A klasą. Od 13 w tabeli Progresu dzieliło ich bowiem aż... 13 punktów.
Co ciekawe, UKS lepiej radził sobie w meczach wyjazdowych niż w spotkaniach u siebie. Za szczególnie cenne można uznać choćby wyjazdowe remisy w Złotokłosie czy Piasecznie, a u siebie – podział punktów z
Ursusem II Warszawa

Tyl.

