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Żyjemy tu jak szczury
GÓRA KALAWARIA Mieszkańcy kontenerów 

socjalnych w Baniosze mają dość kata-

strofalnych warunków mieszkaniowych. 

- Przestałem płacić czynsz, bo żyjemy 

tu w upokarzających warunkach – mówi 

pan Wojciech

Pożar pozbawił 
rodzinę dachu nad głową
GÓRA KALWARIA W sobotę 19 listopada 

wybuchł pożar budynku mieszkalnym 

w Sierzchowie przy ul. Mazowieckiej. 

Pogorzelcy z dwójką dzieci apelują o pomoc
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AKTUALNOŚCI

Odpowie za handel narkotykami

PIASECZNO

Marihuana i mefedron
 Na terenie powiatu piaseczyńskiego funkcjonariusze zatrzy-
mali 22-latka. Mężczyzna ukrywał w mieszkaniu środki odurzają-
ce w postaci marihuany i mefedronu. Spędził noc w celi, a następ-
nego dnia usłyszał zarzut posiadania narkotyków, za co grozi do 3 
lat więzienia.

 Na terenie ogródków działkowych policjanci zatrzy-
mali 31-latka, który w domku letniskowym przechowywał 
28 gramów mefedronu i 23 gramy marihuany. Mężczyzna 
usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków i 
udzielania ich innej osobie. Na trzy miesiące trafił już do 
aresztu tymczasowego. Łącznie grozi mu nawet do 10 lat 
pozbawienia wolności. 

Skradziono toyotę
 W nocy z 20 na 21 listopada na ulicy Zielony Sad skra-
dziono brązową Toyotę Camry z 2020 roku o wartości 170 
tys. zł. Policjanci proszą o kontakt świadków zdarzenia.

POWIAT

Piją i jeżdżą
 W niedzielę w Mrokowie policjanci zatrzymali do kontroli peu-
geota. Okazało się, że za kierownicą pojazdu siedzi 38-latek bę-
dący pod wpływem alkoholu. W wydychanym powietrzu miał go 
ponad 2,5 promila i od razu stracił prawo jazdy. Podobny los spo-
tkał 36-letniego Ukraińca jadącego vw passatem, który miał w or-
ganizmie ponad 1,2 promila alkoholu. Obydwaj mężczyźni staną 
przed sądem. Grozi im do 2 lat pozbawienia wolności.

KONSTANCIN-JEZIORNA/TARCZYN

Prowadzili bez uprawnień
 W Rudzie policjanci zatrzymali jadącego skodą 53-latka, który 
stracił uprawnienia do prowadzenia pojazdów w 2016 roku. Męż-
czyzna stanie przed sądem. Podobny los spotka 49-latka, który 
przekroczył dozwoloną prędkość w Dębówce i też podczas kon-
troli okazało się, że od dawna nie ma prawa jazdy.

Co dalej z etapowaniem 721 bis?
POWIAT/KONSTANCIN-JEZIORNA Jakiś czas temu starosta Ksawery Gut wpadł na pomysł, aby 

budowę drogi 721 bis, zbierającej ruch do węzła Lesznowola, podzielić na etapy. Pomysł jest z 

założenia dobry. Przeszkodą w jego realizacji może okazać się utrata unijnej dotacji
 Rano, aby dojechać do wę-
zła Lesznowola na nowej trasie 
S7, trzeba mieć anielską cier-
pliwość. Zakorkowane są prak-
tycznie wszystkie ulice wokół 
węzła, czyli Słoneczna, Krasic-
kiego i Postępu. Droga 721 bis 
jest potrzebna na już. Tymcza-
sem, według zapowiedzi Mazo-
wieckiego Zarządu Dróg Woje-
wódzkich, powstanie najwcze-
śniej pod koniec 2026 roku, a 
znając życie jeszcze później. 
 Jakiś czas temu starosta 
Ksawery Gut wpadł na pomysł, 
jak przyspieszyć tę inwesty-
cję. Zaproponował wydziele-
nie z dokumentacji 721 bis od-
cinka od węzła Lesznowola do 
istniejącej 721 i wybudowanie 
go w pierwszej kolejności. Od-
cinek ten ma około 1 km dłu-
gości, ale starosta przekonuje, 
że może dużo zmienić, z czym 
zgadza się zarówno MZDW 
jak i władze gminy Leszno-
wola. Przede wszystkim cho-
dzi o czas. Ten odcinek miałby 
szansę powstać o wiele szyb-

ciej, łatwiej będzie też uzyskać 
dla niego ZRID. Piotr Kandy-
ba, radny sejmiku wojewódz-
twa mazowieckiego, który od 
dawna pilotuje tę inwestycję 
poinformował, że sprawdza-
na jest możliwość realizacji 
zaproponowanej przez staro-
stę alternatywy. - Nie ma jesz-
cze decyzji dotyczącej podzia-
łu tej drogi na etapy – mówi. 
- Istnieje jednak duże ryzyko, 

że jeśli wybierzemy to rozwią-
zanie, zarezerwowane środki 
unijne zostaną przesunięte na 
inny projekt drogowy czy in-
frastrukturalny. Szczerze mó-
wiąc, liczymy się z utratą tych 
środków. Jednocześnie wie-
rzymy, że będziemy w stanie 
pozyskać pieniądze na budo-
wę 721 bis z innych źródeł. 

Tomasz Wojciuk

Na razie nie wiadomo, czy budowa drogi 721 bis zostanie po-

dzielona na etapy, co ma przyspieszyć realizację tej inwestycji

Zmieniły się przepisy 
dotyczące dodatku węglowego
POWIAT/KONSTANCIN-JEZIORNA Miesiąc temu opisywaliśmy sprawę 64-letniego 

mieszkańca Cieciszewa, który nie otrzymał dodatku węglowego, ponie-

waż... pobrali go już sąsiedzi mieszkający w tym samym domu. Teraz zno-

welizowano ustawę dotyczącą przyznawania zapomogi. 

 Pan Waldemar mieszka w 
domu, w którym znajdują się 
dwa lokale mieszkalne. Budy-
nek ma jeden adres, ale żyją w 
nim dwie rodziny. 
 – Lokal obok zajmuje 
siostrzenica z mężem i też 
ogrzewają się węglem – opo-
wiadał kilka tygodni temu 
nasz czytelnik. –Kiedy zwró-
ciłem się do OPS-u z prośbą 
o przyznanie dodatku, otrzy-
małem odpowiedź, że ktoś 
spod tego adresu już go po-
brał, a ja się spóźniłem. Do-
myślam się, że dodatek po-
brała siostrzenica. Uważam, 
że to niesprawiedliwe, bo tu 
są dwa gospodarstwa domo-
we. Ja też muszę zimą pa-
lić w piecu i kupić do niego 
opał. Jak wszyscy posiada-
cze pieców zgłosiłem źródło 
ogrzewania do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Bu-
dynków. Dlaczego więc nie 
dostałem zagwarantowanych 
przez rząd pieniędzy? – pytał.
 Zapytaliśmy o przypadek 
pana Waldemara pracowni-
ków OPS-u w Konstancinie-Je-
ziornie. Dowiedzieliśmy się, że 
kwestię wypłat reguluje w tym 
wypadku ustawa, w której jest 
mowa o tym, że z jednego adre-
su nie mogą zostać zrealizowa-

ne dwa wnioski o dofinansowa-
nie. W takim wypadku realizo-
wany jest tylko jeden wniosek, 
zawsze ten, który wpłynął jako 
pierwszy. Taka sytuacja spo-
tkała pana Waldemara. Jed-
nak ustawa węglowa doczeka-
ła się w końcu nowelizacji i te-
raz o dodatek węglowy mogą 
występować też osoby miesz-
kające pod tym samym adre-
sem, jak nasz czytelnik, któ-
re wcześniej go nie otrzyma-
ły. Warunek jest tylko taki, że 
muszą mieć osobne gospodar-
stwo domowe, osobny lokal i 
osobny piec. 

TW

Teraz każdy, kto ma piec, 

może ubiegać się o dodatek węglowy

Kino w Hugonówce

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W piątek 25 listopada o godz. 
19 w ramach cyklu „Wieczór fi l-
mowy" zostanie wyświetlona 
polska komedia „Teściowie" w re-
żyserii Jakuba Michalczuka. To 
szalona opowieść o tym, co może 
się wydarzyć, gdy puszczają ner-
wy. Film jest jednocześnie ekrani-
zacją rewelacyjnej sztuki teatral-
nej o konfrontacji dwóch światów, 
która doprowadzi do łez nie tyl-
ko bywalców wesel. Bilety w cenie 
15 zł do kupienia w kasie KDK oraz 
online na stronie Hugonówki.

TW

URSYNÓW

Wyniósł z hotelu telewizor
 Kilka dni temu wieczorem policjanci zostali wezwani do jed-
nego z hoteli przy ul. Poloneza. Pracownik hotelu zgłosił, że je-
den z gości ukradł z pokoju telewizor. 46-latek, cały czas zajmu-
jący pokój, został zatrzymany. Wyjaśniał mundurowym, że wca-
le nie ukradł odbiornika, tylko... zaniósł go do naprawy. Nie potra-
fi ł jednak powiedzieć, do którego zakładu. Podczas kontroli osobi-
stej okazało się, że mężczyzna ma przy sobie dziewięć woreczków 
z mefedronem. 46-latek trafi ł do aresztu, a następnego dnia usły-
szał zarzuty. Za posiadanie środków odurzających i kradzież może 
grozić mu do 5 lat więzienia. 

Zderzenie z radiowozem. 
Sprawczyni była pijana...
 Na ulicy Puławskiej w lusterko jadącego środkowym 
pasem radiowozu uderzyło nagle osobowe bmw. Kieru-
jąca autem 43-latka została poproszona przez munduro-
wych o zjechanie na bok. Po zatrzymaniu kobieta chwiej-
nym krokiem wysiadła z samochodu, a na pytanie poli-
cjantów czy piła, odpowiedziała, że... tylko wino do obia-
du. Okazało się, że miała w organizmie aż 2 promile alko-
holu. 43-latka straciła już prawo jazdy. O jej dalszym losie 
zdecyduje sąd.
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Ponad 400 miejsc postojowych przy dworcu PKP
W odpowiedzi na liczne wnioski mieszkańców ulic położonych w sąsiedz-

twie dworca PKP, wprowadzono nową organizację ruchu. W ostatnich la-

tach przy dworcu udostępnionych zostało ponad 400 miejsc postojowych.

 Zmiana organizacji ru-
chu po zachodniej stronie to-
rów kolejowych to wynik licz-
nych wniosków składanych w tej 
sprawie do Urzędu Gminy przez 
okolicznych mieszkańców. Od 
lat skarżą się oni na parkujące 
przy ich posesjach samochody, 
niejednokrotnie w sposób unie-
możliwiający wjazd czy wyjazd 
na teren nieruchomości. Do 
tego dochodził problem z prze-
jezdnością wąskich ulic w sytu-
acji, gdy obie strony jezdni były 
zastawione samochodami. 

Dwie wersje organizacji ruchu

 Gmina Piaseczno przygoto-
wała projekt organizacji ruchu 
w rejonie dworca PKP, który 
wprowadzał na części ulic ruch 
jednokierunkowy, umożliwiając 
jednocześnie wyznaczenie kilku-
dziesięciu miejsc postojowych. 
Projekt ten został jednak oprote-
stowany przez mieszkańców po-
sesji w sąsiedztwie dworca. 
 W tej sytuacji, po kilku spo-
tkaniach konsultacyjnych, zo-
stało przygotowane rozwiąza-

nie alternatywne. Nowa orga-
nizacja ruchu obejmuje zmia-
nę oznakowania drogi oraz po-
prawę bezpieczeństwa pieszych 
poprzez budowę skrzyżowań 
na wyniesieniu.
 - Zdajemy sobie sprawę 
z tego, że ograniczenie liczby 
miejsc postojowych w sąsiedz-
twie dworca, budzi negatywne 
emocje wśród kierowców. Trze-
ba jednak pamiętać, że w ostat-
nich latach gmina Piaseczno 
w sąsiedztwie dworca PKP zor-
ganizowała 4 parkingi, na któ-
rych łącznie może zaparkować 
ponad 200 samochodów a tak-
że wyznaczyła 200 miejsc po-
stojowych wzdłuż ulicy To-
warowej – podkreśla wicebur-
mistrz Robert Widz. 
 Za dzierżawę gruntów pod 
parkingi przy dworcu gmina 
płaci rocznie ponad 65 tys. zło-
tych spółce PKP oraz 15 tys. 
zł właścicielowi prywatnemu. 
Być może uda się wynegocjo-
wać dodatkowy teren pod par-
kingi, ale na razie gmina prosi 
o zwracanie uwagi na znaki.

 W ostatnich miesiącach nastą-
pił ponownie wzrost zaintereso-
wania transportem publicznym po 
przerwie związanej z pandemią. 
 - Gmina Piaseczno, podob-
nie jak inne samorządy, nie jest 
niestety w stanie zaspokoić po-
trzeb wszystkich zainteresowa-
nych pozostawieniem samocho-
du w bezpośrednim sąsiedztwie 
węzłów przesiadkowych – za-
znacza burmistrz Daniel Put-
kiewicz. Wolne miejsca postojo-
we w odległości kilkuset metrów 
od dworca można znaleźć np. 
wzdłuż ulic Orzechowej i Sto-
łecznej w Zalesiu Dolnym. Jest 
to już nieco większa odległość 
od dworca, ale na tej trasie kur-
sują liczne linie L, którymi moż-
na dojechać jeden czy dwa przy-
stanki do dworca PKP. Linie L 
są bezpłatne dla posiadaczy Pia-
seczyńskiej Karty Mieszkańca. 

PKP PLK odmówiło 

gminie uzgodnienia projektu

 Nie udało się nam niestety 
zbudować parkingu w systemie 
Parkuj i Jedź przy ulicy Towaro-

wej, na którą zresztą Gmina Pia-
seczno miała otrzymać 1,5 mln 
złotych unijnej dotacji. Inwesty-
cja ta nie doszła do skutku ze 
względu na prowadzone na zle-
cenie PKP PLK prace nad przy-
gotowaniem Studium wykonal-
ności dla budowy dodatkowych 
torów aglomeracyjnych na tra-
sie z Warszawy do Piaseczna 
i Czachówka wraz z połącze-
niem do Konstancina-Jezior-
ny. PKP PLK odmówiło gminie 
uzgodnienia projektu i z inwesty-
cji trzeba było zrezygnować.
 - Mimo to zrealizowaliśmy 
w dopuszczalnym zakresie re-
mont ulicy Towarowej i wy-
znaczyliśmy na niej ponad 200 
miejsc postojowych – zaznacza 

wiceburmistrz Robert Widz. 
 - Gmina czeka, także na za-
kończenie regulacji gruntów 
przez PKP wzdłuż ulicy Dworco-
wej do ulicy Sienkiewicza. Zgod-
nie z przepisami PKP powinna 
uregulować własność z obecny-
mi lokatorami lokali mieszkal-
nych trzech budynków przy to-
rach a dopiero w drugiej kolej-
ności gmina będzie mogła przy-
stąpić do ich wykupu – informu-
je burmistrz Daniel Putkiewicz.
 Urząd prowadzi również 
procedurę zmiany planu miej-
scowego po stronie osiedla 
Orężna, tam również jest szan-
sa na dodatkowe miejsca par-
kingowe po zmianie planu oraz 
po remoncie ulicy Reymonta.  

Maciej Wesołowski / UMiG Piaseczno 



4 nr 42 (925)/2022

KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

AKTUALNOŚCI

Ceny karpia szokują
TARCZYN/PIASECZNO Gospodarstwo Rybackie Rembertów sprzedaje karpie w cenie 28 zł za kilo-

gram. W Żabieńcu mają one kosztować aż 31 zł za kilogram, chociaż w ubiegłym roku kosztowa-

ły 18 zł. W tym roku ryby jest mniej, dlatego lepiej nie czekać na ostatnią chwilę z jej zakupem

 Karpie w Żabieńcu będą 
sprzedawane w grudniu zarów-
no na płuczce przy stawie, jak i 
przy ul. Głównej 48. Cena szo-
kuje. Będzie to aż 31 zł za kilo-
gram odłowionej z wody ryby. 
Chcieliśmy zapytać skąd tak 
wysoka cena, niemal dwukrot-
nie wyższa niż przed rokiem, 
ale nowy dyrektor Rybackie-
go Zakładu Doświadczalne-
go w Żabieńcu nie znalazł dla 
nas czasu. Nieco tańsze karpie 
w cenie 28 zł/kg będzie można 
kupić w Gospodarstwie Rybac-
kim Rembertów (ul. Kościelna 
14) na terenie gminy Tarczyn. 
Tu ryby, także innych gatun-
ków (liny, sumy, szczupaki, ka-

rasie, amury, pstrągi, jesiotry) 
są w sprzedaży niemal cały rok. 
 - Karpie sprzedajemy od 

początku kwietnia do Wigilii – 
mówi Michał Górski z GRR. 
- Podnieśliśmy cenę w stosun-
ku do poprzedniego roku, bo 
zwiększyły się koszty produk-
cji. Jest też dużo mniej ryby niż 
w latach ubiegłych ze wzglę-
du na coraz większą popula-
cję kormorana czarnego, który 
wyjada narybek. Ten problem 
występuje w całej Polsce. Dla-
tego radzę nie czekać z zaku-

pem karpia na ostatnią chwi-
lę, bo najzwyczajniej w świecie 
może go zabraknąć.
 W Gospodarstwie Rybac-
kim Rembertów ryby po odło-
wieniu są od razu usypiane, 
aby się nie męczyły. - Sprze-
dajemy żywe karpie tylko tym 
klientom, którzy przyjadą do 
nas ze specjalnymi pojemnika-
mi – dodaje Michał Górski.

Tomasz Wojciuk

Na terenie powiatu piaseczyńskiego sprzedaż karpi „pro-

sto ze stawu” prowadzi Gospodarstwo Rybackie Rember-

tów oraz Rybacki Zakład Doświadczalny w Żabieńcu

W tym roku karpie będą 

wyjątkowo drogie. 

Podobno wynika to 

z wysokich kosztów 

produkcji oraz niedobo-

ru narybku, wyjadanego 

przez kormorany

Gmina będzie oszczędzała na prądzie
PIASECZNO Podczas środowej sesji rady miejskiej burmistrz Daniel Putkiewicz mówił o plano-

wanych działaniach, które mają zminimalizować zużycie energii elektrycznej

 Do końca roku gmina bę-
dzie rozliczała się za prąd na 
starych zasadach i po starej ce-
nie. Od stycznia energia elek-
tryczna jednak znacznie zdroże-
je. W związku z - jak to określił 
burmistrz - „kryzysem energe-
tycznym” i koniecznością ogra-
niczenia zużycia energii już od 
1 grudnia, gmina przymierza 
się do szybszej niż planowano 
wymiany oświetlenia ulicznego 
na energooszczędne ledy.  
 - Szukamy środków ze-
wnętrznych lub preferencyj-
nych pożyczek na ten cel – poin-

formował Daniel Putkiewicz. W 
ramach oszczędności wyłączo-
no już część oświetlenia na pla-
cu Piłsudskiego i skwerze Kisie-
la. Jednak tego typu działania 
nie podobają się burmistrzowi, 
który otwarcie mówi o analizo-
waniu innych wariantów. 
 - Zastanawiamy się nad 
wyłączaniem oświetlenia na 
mniejszych ulicach w godz. 
23.30-4. Co do ozdób świą-
tecznych, to nie zamierza-
my w tym roku z nich rezy-
gnować. Światełka i dekora-

cje będą tylko krócej wisiały, 
bo do 6 stycznia. 
 Gmina chce też sama pro-
dukować prąd. Kończy się mon-
taż instalacji fotowoltaicznej na 
budynku CEM-u. Oprócz tego 
kolektory słoneczne pojawią się 

niedługo w filii SP nr 5 przy ul. 
Sikorskiego. Rozważany jest 
również ich montaż na terenie 
szkół w Złotokłosie, Jazgarze-
wie i Kamionce. 

TW

Miasto nie zrezygnuje w tym roku z podświetlanych 

ozdób świątecznych i choinki

Charytatywny Piknik
Motoryzacyjny dla Zuzi
GÓRA KALWARIA Już w najbliższą sobotę i niedzielę na Pla-

cu Piechoty na terenie byłej jednostki wojskowej odbędzie 

się Piknik Motoryzacyjny, z którego dochód zostanie prze-

znaczony na rehabilitację cierpiącej na rzadką chorobę Zuzi, 

mieszkanki Góry Kalwarii
 W ramach moto show zaplanowano mnóstwo atrakcji, takich 
jak zlot klasyków. Będzie też strefa tuningowa, konkurs na najgło-
śniejszy wydech czy trzymanie felgi na czas, dmuchańce i strefa ga-
stro z foodtruckami. Każdy, kto znajdzie w portfelu przynajmniej 30 
zł, będzie mógł zasiąść jako pasażer do drift taxi. Pieniądze te zosta-
ną przeznaczone na szczytny cel, którym będzie specjalistyczna re-
habilitacja małej Zuzi. Dziewczynka została dotknięta rzadką cho-
robą o podłożu genetycznym – zespołem Leigha. Jest ona nieule-
czalna i powoduje utratę podstawowych funkcji. Dlatego stale wy-
maga opieki. W sobotę impreza zacznie się o godz. 10 i potrwa do 
20, zaś w niedzielę Plac Piechoty można odwiedzać od 10 do 19.

TW

R E K L A M A

Międzypokoleniowy 
rekord Polski
PIASECZNO Dzięki dotacji w wysokości 19 998 złotych przyznanej 

gminie Piaseczno z programu „Mazowsze dla seniorów” możliwa 

była organizacja I Piaseczyńskich Senioraliów - Sportowej Olim-

piady Seniorów. Głównym celem wydarzenia było propagowanie 

i upowszechnianie aktywności ruchowej wśród osób 60 plus

 Sześciogodzinne Senioralia pod Balonem na Stadionie Miejskim 
w Piasecznie odbyły się w trzech częściach. Na początku podjęto 
udaną, jak się później okazało, próbę ustanowienia Rekordu Polski w 
dziedzinie „Największe zajęcia - Zdrowy Kręgosłup”. 
 - To było wspaniałe wydarzenie, w którym wzięli udział nie tylko 
mieszkańcy Piaseczna, ale i ludzie z całego powiatu - głównie seniorzy, 
ale także młodzież i dzieci – mówi mgr fi zjoterapii Gabriela Helak, pre-
zes Fundacji Żyj Aktywnie po 50-tce, prowadząca próbę rekordu Polski.
 Warto podkreślić, że na apel o podjęcie wyzwania zareagowali 
reprezentanci wielu organizacji, a do rekordu stawili się ludzie o róż-
nym stopniu sprawności - od zwolenników biegów Ultra, aż po oso-
by na wózkach inwalidzkich. Ostatecznie ćwiczyło wspólnie aż 155 
osób, co poskutkowało ofi cjalnym uznaniem rekordu Polski!
 - Dowiedliśmy tym samym, że jesteśmy społeczeństwem spój-
nym i pozytywnym – cieszy się Gabriela Helak. - Dowiedliśmy, że 
razem, jeśli tylko chcemy, nie ma dla nas rzeczy niemożliwych. Re-
kord, jak i całe Senioralia, pokazały, że seniorzy są kreatywni, aktyw-
ni, chętni do współpracy oraz mogą tworzyć i dawać sobie nawza-
jem oraz całemu społeczeństwu to, co mają najlepsze.
 Kolejnym punktem programu części sportowej były zawody dla senio-
rów w różnych konkurencjach: rzucie oszczepem, nordic walking, przecią-
ganiu liny i biegu na 50 metrów. I choć była to tylko zabawa, to trzeba przy-
znać, że walka o zwycięstwo toczona była zupełnie na poważnie.
 - Muszę stwierdzić, że starsze pokolenie jest bardziej prosportowe 
niż młodsze i jeśli już startują, to „pełną parą”, bez zbytniej wymówki, 
że „ja nie mogę w tym wieku” - podsumował Wiesław Paradowski ze 
Stowarzyszenia Kondycja, odpowiedzialnego za przebieg sportowej 
rywalizacji. - Zabawa zabawą, ale wygrana musi być po naszej stronie.
 Następnie, z okazji niedawnego Ogólnopolskiego Dnia Senio-
rów, odbyła się z kolei część artystyczna, podczas której zaprezen-
towali się: Chór „Lira”, Zespół „Kłosowianki” oraz Amatorski Teatr Se-
niora „Peronówka”, a do zumby gold zaprosiły wszystkich obecnych 
tancerki Fitness for Ladies. Senioralia udanie zwieńczyła zaś część ta-
neczna, podczas której seniorzy, po raz kolejny, mogli wykazać się 
swoją energią, tańcem i entuzjazmem.

Grzegorz Tylec

Gmina chce jak najszyb-

ciej wymienić oprawy so-

dowe na nergooszczęd-

ne ledy
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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, 
którego cząsteczki są silnym an-
tyoksydantem, 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 
foteli w klasie standard lub VIP. 
Podczas sesji można czytać lub 
słuchać relaksacyjnej muzyki. 
Normo Life jest pierwszą w Pol-
sce komorą normobaryczną, któ-
ra posiada urządzenie do dekon-
taminacji powietrza- usuwa i zabi-
ja wszystkie drobnoustroje dzięki 

czemu jesteś bezpieczny i nie za-
razisz się bakteriami 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. 
 

www.normolife.com 

podnosi odporność organizmu

wzmacnia kości

wspomaga szybką regenerację 

organizmu po przebytych 

chorobach i COVID-19

poprawia kondycję fizyczną 

i psychiczną 

spowalnia proces starzenia się 

organizmu

zmniejsza stany zapalne
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Normo Life 
komora normobaryczna

ul. Wilanowska 50, 
Konstancin Jeziorna

Tel. 721 887 887

Promocja

BLACK 
FRIDAY

karnet
10 sesji

pojedyncze
wejście 

Znamy szczegóły 
zaciemnienia
GÓRA KALWARIA Od 1 grudnia wszystkie latarnie w 

gminie będą wyłączane od północy do godz. 4.30 

nad ranem. Ma to przyczynić się do oszczędności 

energii o co najmniej 10 proc., do czego zostały 

zobligowane wszystkie gminy w Polsce

 Koszty oświetlenia ulic to 52 proc. wszystkich kosztów zużycia 
energii elektrycznej przez gminę Góra Kalwaria. Aby oszczędzić na 
prądzie najłatwiej było wyłączyć nocą latarnie, co nastąpi od po-
czątku przyszłego miesiąca. Na razie latarnie mają być wyłączane 
do końca roku. Od 1 stycznia praktyka ta prawdopodobnie będzie 
kontynuowana, ale zakres wyłączeń być może nieco się zmieni. Na 
razie trudno spekulować, co to będą za zmiany. Możliwe, że czas, w 
którym latarnie nie będą świeciły się skróci. Inna możliwość jest taka, 
że nie będą wyłączane latarnie przy głównych ulicach.  - Wiemy, że ta 

Z powodu oszczędności nie będzie też w tym roku 

gminnego lodowiska i świątecznych dekoracji

decyzja jest niekomfortowa dla 
mieszkańców – przyznaje Piotr 
Chmielewski, rzecznik ratusza. - 
Jednak, aby oszczędzić na prą-
dzie, byliśmy zmuszeni ją pod-
jąć. Z poczynionych oszczędno-
ści musimy rozliczyć się do mar-
ca w Urzędzie Regulacji Energe-
tyki. W przeciwnym razie gminie 
będą groziły kary.

TW

Walczyli o tytuł mistrza ortografii
PIASECZNO W Bibliotece Publicznej w Piasecznie odbyła się piąta edycja piaseczyńskiego dyk-

tanda. Do zmagań w trzech kategoriach wiekowych przystąpiło łącznie 77 uczestników. Tek-

sty dyktand, będące dziełem miejscowych nauczycielek, odczytał popularny aktor Artur Barciś

 Przewodniczącą komisji 
sprawdzającej dyktanda była 
Edyta Marciniak-Cukiernik, a 
na najlepszych czekały nagro-
dy ufundowane przez Bibliote-
kę Publiczną w Piasecznie, Sta-
rostwo Powiatowe w Piasecznie 
oraz Gminę Piaseczno. W kate-
gorii „Żabka” pierwszą nagrodę 
oraz tytuł Piaseczyńskiego Mi-
strza Ortografii Polskiej otrzy-
mała Maria Skalska, a w kate-
gorii „Żółw” - Nikola Laskus. 
 Największym wyzwaniem 
był jednak, tradycyjnie, tekst 
dla poziomu „Gżegżółka”, któ-
rego autorka - Edyta Marci-
niak-Cukiernik – zaprosiła pi-
szących do poprawnego prze-
lania na papier „Ballady o po-
nurym smoku i pięknej wiedź-
mie”. „Muszę gdzieś poszu-
kać żony! Tych królewien co 
niemiara, co i rusz wystaje z 
gara jakaś nóżka albo rączka, 
Twarda, chuda jak z pajączka. 
Jak to zjeść! Zjadłbym wiedź-
mę, chwacką babę, z taką miał-
bym tu zabawę! Sekutnicę, be-
zecnicę, żmijowatą latawicę, co 
na miotle swojej bieży chciał-
bym zjeść” - jak widać, przygo-

towany tekst aż prosił się o po-
pełnianie błędów. Z językowy-
mi zmaganiami najlepiej pora-
dziła sobie ostatecznie Barbara 
Perkowska – zwyciężczyni po-
ziomu „Gżegżółka”.
 - Niezwykle cieszy to, że dyk-
tando pisały całe rodziny - dzieci 
i dorośli w różnych kategoriach 
– mówi Ewelina Wójcik, miejska 
radna i jednocześnie pomysło-
dawczyni imprezy. - Co więcej, 
są osoby, które biorą już udział 
w dyktandzie piąty raz.

Grzegorz Tylec

O tytuł mistrza ortografii rywalizowało 77 osób

R E K L A M A

Spacerownik 

po Górze Kalwarii

GÓRA KALWARIA

 W piątek 25 listopada w klu-
bie Senior+ „Wisełka” przy ul. Pi-
jarskiej 40 w Górze Kalwarii od-
będzie się premiera „Spacerow-
nika po Górze Kalwarii”, autor-
stwa Piotra Rytki. Uczestnicy 
spotkania otrzymają bezpłatne 
egzemplarze przewodnika, któ-
ry prezentuje cztery tematyczne 
szlaki turystyczne Nowej Jerozo-
limy. Początek o godz. 18.

TW

Śmiecio Eko Baja

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W niedzielę 27 listopada 
o godz. 16 w Konstancińskim 
Domu Kultury przy ul. Mosto-
wej 15 odbędzie się spektakl 
rodzinny „Śmiecio Eko Baja". 
To wspaniałe przedstawienie 
z piosenkami dla dzieci du-
żych i małych, rodziców oraz 
dziadków. Szczurek Jurek, Mu-
cha Śmieciucha, Karaluch i Gą-
sienica na co dzień zamieszku-
ją wysypisko śmieci i z ekolo-
gią im nie po drodze. Efektow-
na, rozbudowana scenografi a 
i rewelacyjne kostiumy w po-
łączeniu z humorystycznym, 
nietuzinkowym spojrzeniem 
na ekologię zachęcą dzieci 
do propagowania odpowied-
nich nawyków. Przedstawie-
nie jest dedykowane dzieciom 
w wieku przedszkolnym oraz 
uczniom ze szkół podstawo-
wych z klas 0-3. Bilety w cenie 
25 zł do kupienia w kasie KDK i 
online na stronie Hugonówki.

TW
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Przywiozła złoto 
z Mistrzostw Polski
KARATE Mieszkanka Piaseczna Antonina Żurawska okazała 

się najlepsza na Mistrzostwach Polski Juniorów w kategorii 

do 53 kg, które odbyły się w Wejherowie

 Nasza zawodniczka w drodze do złota stoczyła w sumie trzy wal-
ki. Pierwszą wygrała, bez większych problemów 4:0, ale druga była 
już dla niej znacznie większym wyzwaniem, ponieważ zakończyła się 
wynikiem 0:0, wobec czego konieczne było wskazanie sędziowskie.
 - Sędziowie wybierają, kto lepiej wyglądał w walce i był bardziej 
aktywny – wyjaśnia Antonina Żurawska. - Na szczęście to ja miałam 
na siebie wszystkie pięć chorągiewek.
 W wielkim fi nale piasecznianka wygrała z kolei 1:0 z Kornelią Zu-
bek - bardzo dobrą zawodniczką, z którą na co dzień rywalizuje o 
miejsce w kadrze.

Triumf piaseczyńskich koszykarek
KOSZYKÓWKA W dniach 11-12 listopada w Szkole Podstawo-

wej nr 3 w Piasecznie odbył się VIII Ogólnopolski Turniej Ko-

szykówki Dziewcząt „Gołków CUP”. Rywalizacja dziewcząt 

urodzonych w 2010 roku i młodszych miała miejsce w ramach 

obchodów 100-lecia piaseczyńskiego sportu, a gospodarzem 

turnieju był MUKS Piaseczno

 W turnieju rozgrywanym 
na terenie piaseczyńskiej szko-
ły wzięły udział zespoły: UKS 
Jedynka Marki, MPKK Soko-
łów Podlaski, UKS Olimpij-
czyk Mszczonów, UKS Biało-
łęka, UKS Huragan Wolomin 
i oczywiście MUKS Piaseczno. 
Zawody rozgrywane były syste-
mem „każdy z każdym” stano-
wiły gwarancję aż 15-stu emo-
cjonujących spotkań, które to-
czyły się we wspaniałej i jedno-
cześnie rodzinnej atmosferze. 
 Po dwóch intensywnych 
dniach zmagań Puchar Gołkowa 
wzniosły ostatecznie gospodynie, 
zawodniczki MUKS Piasecz-
no, które tym samym nie wyka-
zały się gościnnością w aspekcie 
sportowym, bo wygrały... wszyst-
kie swoje potyczki z drużyna-
mi przyjezdnymi. Drugie miej-

sce zajęły dziewczęta z Mszczo-
nowa, a na trzecim stopniu po-
dium uplasowały się zawodnicz-
ki z Sokołowa Podlaskiego. MVP 
turnieju została wybrana Celina 
Stępińska, a do najlepszej piątki 
turnieju trafiły również zawod-
niczki MUKS: Marysia Wilczyń-
ska i Marta Kukiełka. Najlepszą 
zawodniczką zespołu z Piasecz-
na okazała się Paulina Zalewska. 
Statuetkę najlepiej punktującej 
zawodniczki turnieju wzniosła 
zaś Stefania Onuorah z zespołu 
UKS Jedynka Marki.
 Warto podkreślić, że wszyst-
kie zawodniczki biorące udział 
w Gołków Cup otrzymały fan-
tastyczne nagrody rzeczowe, me-
dale oraz puchary ufundowane 
przez klub oraz gminę Piaseczno. 

Tyl./fot. X-art studio 

(Magdalena Bryzek)
R E K L A M A

Uczczą pamięć wybitnego siatkarza

SIATKÓWKA

  Już w najbliższy weekend 26-27 listopada na terenie Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piasecznie przy ulicy Sikorskiego od-
będzie się już dziewiętnasta edycja Memoriału Wiesława Gawłow-
skiego w piłce siatkowej
 Głównym celem piaseczyńskiej imprezy jest uczczenie pamię-
ci Wiesława Gawłowskiego - wybitnego sportowca, złotego meda-
listy Mistrzostw Świata i Mistrza Olimpijskiego, który pod koniec 
swojego życia był również mieszkańcem gminy Piaseczno. Organi-
zatorzy zapraszają serdecznie wszystkich miłośników siatkówki na 
rozgrywki. Mecze rozpoczną się w sobotę 26 listopada o godzinie 
9, a ofi cjalne otwarcie memoriału, z udziałem wszystkich szesnastu 
drużyn, zaplanowane jest około godziny 14.

Tyl.

Tyl.

Trwają zapisy 
na Cross 
Mikołajkowy
LEKKOATLETYKA W sobotę 3 

grudnia na Górkach Szymo-

na odbędzie się dziewiąta 

edycja Crossu Mikołajkowego 

– imprezy sportowo-rekre-

acyjnej organizowanej przez 

Stowarzyszenie Kondycja

 W dniu imprezy, od godziny 
10 do 11.30, będzie można zapi-
sać się do Biegu Głównego, bie-
gów towarzyszących oraz od-
będzie się wydawanie pakie-
tów. Jako pierwszy, o godzinie 
11, rozpocznie się Bieg Dziecię-
cy (500 m Mały Mikuś oraz 2013 
i młodsi). O 11.15 odbędzie się z 
kolei start Crossu Rodzinnego 
na 1 km, a o 11.30 - ruszy Nordic 
Walking na 3 km (12 lat i starsi). 
Start Crossu Mikołajkowego, czy-
li Biegu Głównego na 5 km ( 15 
lat i starsi), zaplanowany jest na-
tomiast na godzinę 12, a impre-
zę zwieńczy o 13 wręczenie na-
gród. Przed 3 grudnia zapisy na 
Cross Mikołajkowy odbywają się 
za pośrednictwem strony inter-
netowej www.kondycja.com.pl.

Tyl.



DAM PRACĘ

Poszukiwany pracownik fizyczny: ogrody, kost-
ka, ogrodzenia. Mile widziane prawo jazdy kat. B

Zatrudnię kosmetyczkę z min 2 lata doświad-
czenia w salonie w Piasecznie, tel. 691 964 620

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

Elektryka do obsługi budynków biurowych 
Warszawa. Zlecenie, etat, b&b .tel.602 620 310

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Górze Kalwarii 
zatrudni od zaraz osoby do prac remontowo-
budowlanych i innych Kontakt  pon-pt. do godz 
14.00, tel. 509 692 851 

Firma produkcyjna w Piasecznie zatrudni pra-
cownika na stanowisko - PRACOWNIK PRO-
DUKCJI. Praca dla mężczyzn, w godzinach 
7:00-15:00 od poniedziałku do piątku. Umowa o 
pracę. Kontakt: 538 385 334 

Magazynier z obsługą wózka w składzie budowla-
nym , tel. 600 284 250

Brukarzy z doświadczeniem lub do przyuczenia, 
mile widziane prawo jazdy kat. B, praca w Piasecz-
nie, tel. 511 126 841

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

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

Zatrudnię konserwatora i osobę na zmywak (Kon-
stancin) tel. 503 071 527

Do sprzątania i zieleni, tel. 739 001 230 

Glazurników, malarzy, szpachlarzy, tel. 732 711 612

SZUKAM PRACY

Sprzątanie, tel. 733 546 026

KUPIĘ

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

Kupię stare radia wzmacniacze kolumny
 tel. 501 668 977

SPRZEDAM

Wyprzedaż warsztatu, tokarki, frezarki, narzę-
dzia, tel. 605 731 844, 22 756 10 05

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

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

AUTO - MOTO KUPIĘ

Skup aut, wszystkie marki, tel. 512 391 270

Odkupimy twoje auto, wysokie ceny, tel. 510 210 692

Skup aut, tel. 793 304 091

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Piękne działki rekreacyjne leśne k. Prażmowa, 
tel. 602 770 361, 791 394 794

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

Działkę rolną o pow. 5200 m2 w miejscowości Dę-
bówka (gm. Konst.-Jez.), tel. 721 234 388

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

KUPIĘ MIESZKANIE LUB DZIAŁKĘ ZA GOTÓWKĘ 
KONTAKT, TEL. 507 042 713 

Kupię las koło Prażmowa, tel. 602 770 361

Działkę w Runowie Woli Gołkowskiej, Robercinie, 
Antoninowie, Mieszkowie, Kuleszówce, Roberci-
nie, Bąkówce, tel. 735 988 544

Kupię każdą ziemię rolną, łąki nieużytki.
tel. 502 536 777

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA 

Kwatery, pokoje, Mysiadło, tel. 508 124 026
tel. 735 037 247

Na biura lub mieszkanie, 70 m kw., Lazy, 
tel. 503 093 487

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ 

Mieszkanie lub pokój, tel. 785 949 666

USŁUGI

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

Hydraulik tel. 886 576 148

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

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

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Remonty wykończenia tel. 503 141 591

Remonty Wykończenia tel. 570 629 959

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

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

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

AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIAJĄCE, 
ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW, www.ogrodybrukar-
stwo.pl, tel. 698 698 839

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

Dachy, pokrycia, naprawy, papa termozgrzewal-
na, tel. 502 473 605

Brukarstwo - naprawy, czyszczenie działek, 
tel. 731 758 980

Budowa domów, rozbudowy, tel. 730 358 998

Pokrycia dachowe, tel. 730 358 998

Cyklinowanie, tel. 698 185 911

Hydraulik naprawy, tel. 510 128 912

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

Remonty, malowanie, hydraulika, tel. 501 050 907

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Dekarskie, montaż dachów, blachodachówka, 
papa termozgrzewalna, obróbki dekarskie, rynny, 
naprawa kominów, tel. 579 328 682

Renowacja antyków, tel. 733 560 206

Konstrukcje drewniane, domy, wiaty, zadaszenia, 
tel. 601 39 26 18

Dach – Awaria, dzwoń, tel. 530 731 484

Remonty, tel. 510 128 912

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Usługi hydrauliczno – gazowe, tel. 513 584 352

Regulacja i smarowanie okien i drzwi, tel. 513 665 036

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

Malarskie, tel. 696 120 208

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

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

Hydraulik, tel. 535 872 455

Remonty tel. 796 682 431

Instalacje elektryczne uprawnienia tel 535 369 119

Złota rączka tel.796 682 431

Ogólnobudowlane, tel. 511 356 779

 RÓŻNE 

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

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

Przyjmę ziemię tel. 535 369 119

NAUKA 

Angielski – korepetycje, konwersacje, nauczy-
ciel z doświadczeniem, Piaseczno i okolice tel. 
571 373 118

Korepetycje – język polski, tel. 666 653 177

ZDROWIE I URODA

Dom Opieki w Piasecznie posiada wolne 
miejsca dla pensjonariuszy. 
Tel 601 870 594, 506 499 280

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 

nr 42 (925)/2022

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Telepizza w Piasecznie zatrudni dostawców z 
własnym samochodem lub na samochód firmo-
wy. Praca stała lub dodatkowa, tel. 500 219 754

Praca dla Hydraulika/\"złotej rączki\" Przy obsłu-
dze biurowców ,Centrum handlowego Etat/zlece-
nie/B2B. Warszawa 602620310 godz 8-16

Zatrudnię kierowcę na betonomieszarkę, Konstan-
cin-Jeziorna, tel. 515 445 225

Praca przy odśnieżaniu i pracach porządkowych w 
Warszawie Ochota tel. 602 620 310

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

FIAT PANDA ciężarowy 1,2 benzyna, 2008 rok, 
tel. 22 756 79 39

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 

Prace budowlane, tel. 608 023 866

Remonty budowlane, ogrodzenia , 
tel. 513 137 581 

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

MALOWANIE, GLAZURNICTWO, 
PANELE, PODŁOGI, TEL. 669 945 460

MALOWANIE, TAPETOWANIE, UKŁADANIE 
GLAZURY, TEL. 600 254 705

Złom odbierzemy (ale również uszkodzone: na-
rzędzia, wiertła itp.; silniki, armaturę, baterie ła-
zienkowe, stare piece na paliwa stałe, piece i 
podgrzewacze gazowe, bojlery, kaloryfery), 
tel. 502 898 418
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Żyjemy tu jak szczury
GÓRA KALAWARIA Mieszkańcy kontenerów socjalnych w Baniosze mają dość katastrofalnych 

warunków mieszkaniowych. - Przestałem płacić czynsz, bo żyjemy tu w upokarzających wa-

runkach – mówi pan Wojciech

 Rzeczywiście, warunki miesz-
kaniowe w barakach urągają 
wszelkim standardom. Aż trudno 
uwierzyć, że ktoś w nich mieszka. 
- W łazience, z której mogę ko-
rzystać, nie ma prądu – skarży 
się pan Wojciech. - Dziś w nocy 
po ciemku przewróciłem się i po-
obijałem – pokazuje posiniaczo-
ną, pościeraną nogę. - Jestem po 
czterech zawałach i udarze, powi-
nienem przejść kolejną operację, 
ale nie idę do szpitala, bo jak mnie 
z niego wypuszczą, to ja sobie tu-
taj nie dam rady. Umrę w tych 
warunkach  – twierdzi mężczyzna.
Na znak protestu pan Woj-
ciech przestał płacić czynsz. 
- Żyjemy tu jak szczury – urąga 
mężczyzna. - Rozumiem, że to jest 
lokal socjalny o najniższym stan-
dardzie i nie oczekuję luksusu, ale 
chciałbym móc zapalić światło w 
łazience, mieć możliwość się umyć, 
skorzystać z czystej toalety. I żeby 
wiatr nie wpadał przez wybite okno. 
- Ci państwo mają takie warun-
ki, jakie sobie stworzyli – odpo-
wiada Paweł Krasowski, dyrek-
tor w Administracji Budynków 

Komunalnych, któremu podle-
gają kontenery. - Zapewniliśmy 
skromne, ale schludne warunki 
do życia. Jeśli coś zostało zde-
wastowane, to przez osoby, któ-
re tam zamieszkały. Oczywi-
ście dokonujemy niezbędnych 
napraw i jesteśmy zobowiązani 
zapewnić bezpieczeństwo. Jed-
nak dbanie o porządek leży już 
w gestii najemcy. My się ze swo-
ich zobowiązań wywiązujemy – 
twierdzi dyrektor. 
 Pan Wojciech przyznaje, że kon-

tenery były niszczone przez najem-
ców, ale sam nie poczuwa się do winy. 
- Ja niczego tu nie zniszczyłem, jestem 
schorowany, nie piję alkoholu – mówi 
zrezygnowany. - Dlaczego jestem ska-
zany na życie w takich warunkach?
- Łazienka była remontowana, wy-
mieniono umywalki – dodaje Piotr 
Chmielewski, rzecznik magistra-
tu w Górze Kalwarii. - Admi-
nistracja reaguje na zgłosze-
nia o awariach, ale to miesz-
kańcy kontenerów są gospoda-
rzami i do nich należy utrzy-
manie warunków, umożli-
wiających użytkowanie lokali. 
Co dalej czeka pana Wojciecha?
- Jeżeli ktoś zobowiązuje się 
płacić czynsz, to powinien się z 
tego wywiązać – mówi dyrek-
tor Paweł Krasowski. - W prze-
ciwnym razie występujemy o eks-
misję. Sąd w wyroku określi, czy 
należy się temu panu inny lokal. 
- Za mieszkanie w takich warun-
kach płacił nie będę – wzbrania się 
pan Wojciech. - Niejeden bezdom-
ny ma lepiej niż ja w tym baraku. 

Pożar pozbawił 
rodzinę dachu nad głową
GÓRA KALWARIA W sobotę 19 listopada wybuchł pożar 

budynku mieszkalnym w Sierzchowie przy ul. Mazo-

wieckiej. Pogorzelcy z dwójką dzieci apelują o pomoc

 Przez kilka godzin 9 zastępów staży pożarnej walczyło z żywio-
łem. Płomienie objęły dach oraz zamieszkałe poddasze.
 – Strażacy rozbierali poszycie dachu, by dostać się do zarzewi 
ognia – mówi mł. bryg. Łukasz Darmofalski z Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie. – Zerwaliśmy z da-
chu dwa arkusze blachy, prace rozbiórkowe prowadzone były także 
we wnętrzu budynku.
 – W domu nie ma prądu, ani ogrzewania – opisuje Marcin Lipski, 
który w domu mieszkał wraz z żoną Marzeną i dwoma synami, Ja-
kubem i Filipem. – Strat jest naprawdę wiele i wyceniono je wstęp-
nie na 300 tysięcy złotych. Aby nasza rodzina mogła wrócić do ży-
cia sprzed tego tragicznego dla nas zdarzenia konieczne będzie po-
łożenie nowego pokrycia dachowego oraz kapitalny remont części 
mieszkalnej. To wszystko będzie wiązało się niestety z dużymi kosz-
tami. Chociaż sytuacja jest dla nas trudna, to z całego serca docenia-
my fakt, że nikomu z nas nie stała się żadna krzywda. To dodaje nam 
ogromnych sił do działania. Teraz największym pragnieniem naszej 
rodziny jest jak najszybsza odbudowa domu i powrót do niego.
 Dom był ubezpieczony, ale nie wiadomo jaka będzie kwota od-
szkodowania i kiedy zostanie ono wypłacone. 
 – Czas jest dla naszej rodziny w tej chwili bardzo ważną kwestią, po-
nieważ, aby dom nie uległ jeszcze większym zniszczeniom musimy ru-
szyć z jego odbudową przed nadchodzącą zimą – dodaje Marcin Lipski. 
 – W tej chwili każdy grosz jest dla nas na wagę złota, dlatego bę-
dziemy ogromnie wdzięczni za każde okazane nam wsparcie. Jeśli 
jednak okaże się, że kwota, która zostanie wypłacona nam z ubez-
pieczenia będzie wystarczająca na pokrycie kosztów związanych w 
remontem, nasza rodzina przekaże środki zebrane podczas zbiórki 
prowadzonej na naszą rzecz innej osobie bądź rodzinie potrzebują-
cej wsparcia fi nansowego. Jeśli uda nam się uporać z naszymi trud-
nościami, wesprzemy inny szczytny cel. 
 Pomóc można za pośrednictwem strony: 
szczytny-cel.pl/z/sierzchow

Salon Fryzjersko-Kosmetyczny BB, 
Piaseczno, ul. Młynarska 6 lok. 45 (wejście od Warszawskiej); Tel. 692 70 90 40, www.bbsalon.pl

Likwidujemy zmarszczki
Istnieje zabieg, który ujędrni zagęści skórę, będzie przeciwdziałał opadaniu powiek. Można go wy-

konać w gabinecie kosmetycznym i nie wiąże się z czasowym wyłączeniem z życia z powodu koniecz-

ności rekonwalescencji. Brzmi zagadkowo? Jest to zabieg peptydowego nano peelingu frakcyjnego.
 Najbardziej charaktery-
styczną oznaką starzenia się 
skóry są zmarszczki, które po-
wstają z powodu degradacji  
kolagenu, elastyny i pepty-
dów oraz zaburzeniami w li-
pidowej matrycy skóry. Skład-
niki przeciwzmarszczkowe 
powinny,  więc skutecznie ha-
mować wszystkie te procesy.
 Właśnie te substancje znaj-
dziemy w zabiegu peptydowe-
go nano peelingu frakcyjnego.
 Dzięki wysokim stęże-
niom  neuropeptydów ob-
serwujemy rozkurczanie mię-
śnie i blokowanie powstawa-
nia zmarszczek mimicznych. 
Do wtłaczania substancji ak-
tywnych używany jest derma 
pen z nano kartridżem. Za-
bieg 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 wizy-
tę lub bezpłatną konsultację 
wystarczy zadzwonić: 
tel. 22 401 1234,

R E K L A M A
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Adam Braciszewski

Budżet oszczędności 
i ograniczonych inwestycji
LESZNOWOLA Znamy projekt budżetu gminy na przyszły rok. Do-

chody mają wynieść nieco ponad 263 mln zł, i tyle samo wydat-

ki. Z tego niecałe 35 mln zł zostanie przeznaczone na inwestycje

 Na oświatę gmina planuje w przyszłym roku wydać nieco po-
nad 120 mln zł. Jeśli chodzi o inwestycję, to z ważniejszych zadań 
warto wymienić budowę kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej 
w Starej Iwicznej (0,8 mln zł), rozbudowę drogi 721 nas odcinku od 
Starej Iwicznej do Kolonii Lesznowola (3,7 mln zł jako pomoc dla 
Samorządu Województwa Mazowieckiego), budowę ulic Kielec-
kiej (0,5 mln zł), Fabrycznej (0,47 mln zł – I etap), Krzywej w Jazga-
rzewszczyźnie (ponad 3,5 mln zł), czy modernizację ul. ks. Słojew-
skiego i Lipowej w Magdalence (1,37 mln zł). W szkole w Łazach 
ma zostać dobudowana jadalnia, co będzie kosztować niecałe 0,7 
mln zł. Ma rozpocząć się też remont dworu w Lesznowoli. Pierwszy 
etap tej inwestycji będzie kosztował 0,6 mln zł. Oprócz tego gmina 
oświetli kilka ulic i zrobi kilka projektów (m.in. rozbudowy szkoły w 
Mysiadle). Oczywiście jest to wstępny projekt budżetu, który w cią-
gu roku na pewno będzie się zmieniał. 

TW

AB

Pani Agnieszka pomaga 

schorowanemu panu Wojciechowi

Tak wygląda pomieszczenie kuchenne


