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Mieszkańcy zablokują drogę
KONSTANCIN-JEZIORNA Kilka dni temu 

do burmistrza wpłynęło zawia-

domienie o zamiarze zablokowa-

nia w sobotę odcinka drogi 721. 

Mieszkańcy chcą, aby urzędnicy 

zaczęli poważnie traktować ich 

postulaty. Domagają się m.in. 

dodatkowych przejść dla pie-

szych na ul. Pułaskiego oraz ta-

kiej przebudowy ul. Kołobrze-

skiej, która będzie spełniała ich 

oczekiwania

Obwodnica Góry Kalwarii 

prawie gotowa
GÓRA KALWARIA Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 

i Autostrad, prace nad obwodnicą Góry Kalwarii są zaawansowa-

ne w 75 proc. Zgodnie z umową termin ich zakończenia upływa w 

grudniu tego roku



KRONIKA POLICYJNA
PIASECZNO

GÓRA KALWARIA

URSYNÓW

Zatrzymano sprawcę „wyrwy”

Gustowali w metaamfetaminie

Funkcjonariusze uratowali życie 47-latce

Odzyskano cztery kradzione rowery

Policjant udzielił wsparcia... kozom

Kolejne oszustwo. Tym razem „na córkę”

 Policjanci z Lesznowoli zatrzymali na terenie gminy 28-latka, który w 
ubiegłym tygodniu w centrum Piaseczna wyrwał kobiecie torebkę z ponad 
1000 zł i dokumentami. Do przestępstwa doszło nieopodal bloku przy ul. 
Szkolnej 15. Przestępca uciekł z łupem w kierunku ul. Jana Pawła II. Policja 
podaje, że podejrzany o dokonanie „wyrwy” 28-latek został zatrzymany trzy 
dni po zdarzeniu na terenie gminy Lesznowola, której jest mieszkańcem. Co 
ciekawe, wpadł podczas popełniania kolejnego przestępstwa – kradzieży sa-
szetki z pieniędzmi i dokumentami z zaparkowanego przy drodze samocho-
du (właściciel oszacował straty na około 3000 zł). Mężczyzna usłyszał już za-
rzuty. Grozi mu do 5 lat więzienia. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

 Tuż po północy na terenie gminy Góra Kalwaria policjanci z wydziału 
kryminalnego zwrócili uwagę na peugeota, w którym siedziało dwóch 
młodych mężczyzn. Na widok mundurowych zaczęli oni wyraźnie się 
denerwować. Po chwili okazało się, że mają przy sobie torebki z meta-
amfetaminą, w których było łącznie 65 gramów narkotyku. 27- i 28-latek 
zostali zatrzymani i trafi li do celi. Odpowiedzą za posiadanie środków 
odurzających, za co grozi im do 3 lat pozbawienia wolności. 

 W środku nocy policjanci otrzymali informację, że na wiadukcie prze-
biegającym nad Dolinką Służewiecką przebywa 47-letnia kobieta, która 
prawdopodobnie chce popełnić samobójstwo. Na miejsce natychmiast 
udali się dwaj funkcjonariusze, którzy zauważyli opisaną przez świad-
ków panią stojącą na barierce. Podbiegli do niej i pomogli jej zejść na 
ziemię. 47-latka wyszła ze zdarzenia bez szwanku. 

KONSTANCIN-JEZIORNA

Podrobione recepty
 W jednej z aptek ujawniono podrobione recepty, na których widnia-
ły dane warszawskiego lekarza. Z naszych informacji wynika, że podrób-
ki praktycznie nie różniły się od oryginałów. Policjanci prowadzą w tej 
sprawie postępowanie. 

 Na jednej z ulic policjanci zauważyli 35-latka podejrzanego o kradzież elek-
tronarzędzi. Okazało się, że rower, na którym się poruszał, został skradziony w 
połowie września w Złotokłosie. Na skradzionym jednośladzie jechała także 
partnerka mężczyzny. Obydwoje zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty. Kolejne 
dwa rowery udało się odzyskać w rejonie Górek Szymona w Zalesiu Dolnym. 
To właśnie tam mundurowi zauważyli mężczyznę prowadzącego dwa rowery 
z wypożyczalni. Okazało się, że je sobie przywłaszczył. Również on odpo-
wie za kradzież, co zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.

 Tą sprawą żyła kilkanaście dni temu cała Polska. Kozy z wyspy na Wi-
śle zostały uratowane dzięki pomocy fundacji Animal Rescue i trafi ły do 
gospodarstwa użyczonego fundacji przez jedną z wolontariuszek, gdzie 
przechodzą kwarantannę. Jednocześnie rozpoczęła się zbiórka siana i 
słomy dla kóz. Wsparł ją m.in. piaseczyński policjant asp. Rafał Makulski, 
który ma gospodarstwo rolne i podzielił się ze zwierzętami zebraną w 
tym roku słomą.

 Okazuje się, że naciągający starszych ludzi oszuści cały czas modyfi -
kują swoje metody. Dwa dni temu w Zalesiu Górnym młoda kobieta wy-
łudziła od seniorki 13 tys. zł, podając się za jej córkę. Oszustka płakała 
przez telefon, prosząc „mamę” o pożyczkę na pogrzeb matki koleżanki. 
Po kilku godzinach przysłała ową koleżankę po gotówkę. Policja apelu-
je do seniorów, aby pod żadnym pozorem nie dawali nieznajomym oso-
bom pieniędzy. Zawsze w takich wypadkach warto poprosić o pomoc za-
ufanego członka rodziny, a najlepiej zgłosić od razu sprawę na policję. 
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Mieszkańcy zablokują drogę
KONSTANCIN-JEZIORNA Kilka dni temu do burmistrza wpłynęło zawiadomienie o zamiarze za-

blokowania w sobotę odcinka drogi 721. Mieszkańcy chcą, aby urzędnicy zaczęli poważnie 

traktować ich postulaty. Domagają się m.in. dodatkowych przejść dla pieszych na ul. Pu-

łaskiego oraz takiej przebudowy ul. Kołobrzeskiej, która będzie spełniała ich oczekiwania

 Blokada drogi ma odbyć się w 
sobotę 12 października na ulicy Pu-
łaskiego, między Centrum Zdrowia 
a Centrum Handlowym, znajdują-
cym się pod numerem 20. Demon-
stranci mają blokować przez 30 min 
(od godz. 12) jezdnię i pas drogowy. 
– Uzyskaliśmy wymagane zgody, jak 
również jesteśmy w kontakcie z poli-
cją, która będzie zabezpieczała wy-
darzenie – mówi Krzysztof Bajkow-
ski, radny rady miejskiej i przedsta-
wiciel grupy inicjatywnej Ponad Po-
działami, która organizuje protest. 

– Wczoraj otrzymaliśmy zaprosze-
nie na spotkanie od Przewodniczą-
cego Prezydium Sejmiku Mazowiec-
kiego – Ludwika Rakowskiego, naj-
prawdopodobniej z udziałem dyrek-
tora MZDW. Cieszymy się, że nasza 
inicjatywa spotkała się z tak dobrym 
i szybkim odzewem.

Mieszkańcy przedstawili swoje

oczekiwania

 Protestujący mają kilka postula-
tów. Chcą, aby sejmik województwa 
mazowieckiego przeznaczył w przy-
szłorocznym budżecie środki na wy-
konanie przejścia dla pieszych na 
wysokości ul. Pułaskiego 20. Drugie 
przejście miałoby powstać na skrzy-
żowaniu ulic Pułaskiego i Gdań-
skiej. Jednak to nie wszystko. Ko-
lejnym postulatem jest przebudo-
wa skrzyżowania ul. Wilanowskiej z 
ul. Adama Mickiewicza (DW 724). 
Ostatnia prośba skierowana jest do 
burmistrza Konstancina-Jeziorny 
i rady miejskiej. Mowa w niej o ko-
nieczności przeznaczenia środków 

na przebudowę dróg na terenie Sko-
limowa Północno-Zachodniego i 
przygotowanie projektów przebudo-
wy, które będą zgodne z oczekiwa-
niami mieszkańców. Chodzi głów-
nie o ulice Kołobrzeską i Kabacką.

Spór wokół Kołobrzeskiej

 Co do planowanej przebudowy 
ul. Kołobrzeskiej, od lat trwa pole-
mika między urzędnikami a miesz-
kańcami dotycząca ostatecznego 
kształtu drogi. Swoje ostatnie sta-
nowisko w tej sprawie mieszkańcy 
złożyli w ratuszu 30 września (pi-
smo zostało opatrzone 103 podpi-
sami). – Nie zgadzamy się na pla-
nowane przez burmistrza poszerze-
nie ulicy Kołobrzeskiej i stworzenie 
z niej dużej przelotowej drogi – na-
pisał Jan Strękowski, który repre-
zentuje okolicznych mieszkańców. 
– W związku z przygotowywanym 
projektem przebudowy dróg na te-
renie Skolimowa nie zgadzamy się 
na zakwalifikowanie ul. Kołobrze-
skiej jako drogi lokalnej o szerokości 
12 m. Żądamy uznania jej za drogę 
dojazdową o maksymalnej szeroko-

ści 10 m. Pan burmistrz wielokrot-
nie podkreślał, że chce działać zgod-
nie z wolą mieszkańców. Chcemy te-
raz, żeby dotrzymał słowa – dodaje 
Jan Strękowski.
 Mieszkańcy przekonują, że 
ścieżka rowerowa, chodnik oraz 
jezdnia o przepisowej szerokości 5 
m z powodzeniem zmieszczą się w 
10-metrowym pasie. Twierdzą, że 
władze powinny dbać o bezpieczeń-
stwo mieszkańców i respektować 
ich potrzeby. W podobnym tonie 
wypowiada się burmistrz Konstan-
cina-Jeziorny. – Chcemy budować 
przede wszystkim drogi bezpiecz-
ne – podkreśla Kazimierz Jańczuk. 
– Projekt przebudowy dróg na tere-
nie Skolimowa Północno-Zachod-
niego jest obecnie w opracowaniu i 
ma być gotowy do 30 czerwca przy-
szłego roku. Mieszkańcy oczywiście 
mają prawo protestować, jeśli mają 
do niego jakieś zastrzeżenia.
 Burmistrz podkreśla, że plan miej-
scowy dla tego terenu nie został jesz-
cze uchwalony, a o jego ostatecznym 
kształcie będą decydowali radni. 

Tomasz Wojciuk

Blokada ma odbyć się w sobotę obok Centrum Zdrowia przy 

ul. Pułaskiego

Spór dotyczy szerokości 

i charakteru Kołobrzeskiej. 

Ale niezadowoleni 

mieszkańcy mają także 

inne postulaty

Chcą ocalić kasztanowce
PIASECZNO Kilka tygodni temu pisaliśmy o chorujących kasztanowcach na cmentarzu pa-

rafi alnym przy ul. Kościuszki. – Zajmiemy się tymi drzewami, chcemy żeby cmentarz 

zachował swój charakter – mówi ks. Andrzej Krynicki, proboszcz zawiadującej nekro-

polią parafi i św. Anny w Piasecznie

 Na chorujące kasztanowce zwró-
ciła uwagę nasza czytelniczka, 
Agnieszka Brzezińska. – Zobaczy-
łam chmary fruwających wokół nich 
muszek – opowiadała kilka tygodni 
temu. – Obejrzałam je i porównałam 
ze zdjęciami zamieszczonymi w in-
ternecie. Zdaje się, że to lot godowy 
kolejnego pokolenia groźnego szkod-
nika drzew – szrotówka kasztanow-
cowiaczka. Niestety na drzewach nie 
zauważyłam dostępnych środków 
ochrony w postaci pułapek feromo-
nowych czy lepowych.
 Sprawą zainteresował się spo-
łeczny Komitet Renowacji Cmenta-
rza Parafialnego w Piasecznie. – Po-
informowaliśmy proboszcza para-
fii św. Anny o zaistniałej sytuacji 
– mówi Danuta Samek, przewodni-
cząca komitetu. – Ksiądz proboszcz 
obiecał zająć się drzewami.
 Ksiądz Andrzej Krynicki po-
twierdza, że kasztanowce będą le-
czone, czym zajmie się specjali-

styczna firma. – Chcemy, żeby nasz 
cmentarz był zadbany i dotyczy to 
także drzew – mówi. – Jest to naj-

starszy cmentarz w regionie, zależy 
nam, aby zachować jego piękno.

Tomasz Wojciuk

Opieką nad kasztanowcami zajmie się prawdopodobnie 

specjalistyczna firma
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Duathlon zastąpi triathlon
PIASECZNO Duathlon Piaseczno to nowe zawody sportowe, których premiera nastąpi już 

w najbliższą sobotę 12 października. Zastąpią one cykl Garmin Iron Triathlon, który 

przez ostatnich pięć lat odbywał się na Górkach Szymona w Zalesiu Dolnym

 – Chcieliśmy podtrzymać trady-
cję imprez sportowych w tym miej-
scu – mówi Joanna Kownacka z fir-
my Labosport Polska, która jest or-
ganizatorem duathlonu. – W tym 
roku Piaseczno wypadło z cyklu 
triathlonowego, ale zamiast tego 
proponujemy zawody w nieco innej 
formule.
 Przyczyną rezygnacji z triath-
lonu są bez wątpienia wydarzenia, 
do których doszło w lipcu ubiegłe-
go roku. Same zawody były uda-
ne i – także ze względu na rozsze-
rzoną formułę – cieszyły się bardzo 
dużą popularnością. Niestety, kilka 
dni później wielu sportowców za-
częło skarżyć się na uciążliwe dole-

gliwości żołądkowe. Okazało się, że 
przynajmniej kilkadziesiąt osób do-
znało ciężkiego zatrucia bakteryj-
nego, spowodowanego znajdujący-
mi się w wodzie bakteriami escheri-
chia coli i enterokoków. W akwenie 
stwierdzono także obecność sinic. 
Organizatorzy przeprosili wszyst-

kich zawodników za zaistniałą sytu-
ację. Przyznali też, że nie przebada-
li zbiornika przed zawodami. Mimo 
że w ciągu ostatniego roku gmina 
podjęła szereg działań mających na 
celu oczyszczenie zalewu, wszystko 
wskazuje na to, że zawodów triath-
lonowych więcej na Górkach Szy-
mona nie będzie. 
 Triathlon zostanie więc w tym 
roku po raz pierwszy zastąpiony du-
athlonem. Impreza będzie zaczy-
nała się i kończyła na stadionie 
miejskim w Piasecznie. Zawodni-
cy mają do wyboru dwa dystan-
se: Sprint (5-20-2,5 km) oraz Stan-
dard (10-40-5 km). Będą zaczyna-
li od biegu, potem przesiądą się 
na rowery, aby zakończyć zawody 
drugim, tym razem o połowę krót-
szym, dystansem biegowym. Stre-
fa zmian znajdzie się oczywiście 
na stadionie. W zawodach można 
startować indywidualnie, ale także 
w 2- lub 3-osobowych sztafetach. 
Już w piątek od godz. 16 na stadio-

nie będą wydawane pakiety starto-
we. Będzie można odbierać je tak-
że w sobotę w godz. 7-9. Impreza 
rozpocznie się o godz. 9.30 od star-
tów najmłodszych, którzy w zależ-
ności od wieku będą ścigać się na 
dystansach od 200 m do 1000 m. 
Oficjalne otwarcie zawodów za-
planowano na godz. 10.15. O godz. 
10.30 wystartuje dystans Sprint, a 
o 11 – Standard. Zamknięcie trasy i 
ceremonia wręczenia nagród plano-
wane są na godz. 15.
 Zawody będą wiązały się z pew-
nymi ograniczeniami dla kierow-
ców. W godz. 10-14 zamknięta dla 
ruchu zostanie droga z Piasecz-
na do Piskórki (trasa rowerowa zo-
stanie poprowadzona Aleją Kalin, 
Aleją Brzóz, Osikową, Wilanow-
ską, a potem Dworską, Źródlaną, 
Szkolną, Chrobrego aż do Pęche-
rów i Piskórki). Na rondzie w Ja-
zgarzewie zostanie wprowadzony 
ruch wahadłowy.

Tomasz Wojciuk

Tym razem bieganie zostanie połączone tylko z jazdą na rowerze

Duathlon ma być 

bezpieczniejszy od

triathlonu, w wyniku którego 

w ubiegłym roku kilkudzie-

sięciu zawodników poważnie 

się pochorowało

Kolejarze chcą zbudować
dodatkowe tory
PIASECZNO PKP PLK planuje budowę dodatkowych torów na trasie z 

Warszawy do Piaseczna. Inwestycja ma zapewnić możliwość przejaz-

du większej liczby pociągów. Pod uwagę brane jest także uruchomie-

nie połączeń pasażerskich między Warszawą Okęciem a Jeziorną

 Na razie kolejowa spółka ogłosiła przetarg na opracowanie studium wy-
konalności inwestycji. Wykonawca studium (oferty można składać do 12 listo-
pada) określi możliwości techniczne poprowadzenia nowych torów, zakres 
prac oraz koszty inwestycji. Kompleksowy dokument ma być kluczowy przy 
pracach projektowych, które rozpoczną się po 2020 roku. 
 Pomysł zakłada budowę dwóch dodatkowych zelektryfi kowanych torów 
na odcinku ok. 20 km, biegnących od przystanku Warszawa Aleje Jerozolim-
skie do stacji Piaseczno. – Pozwoli to oddzielić ruch aglomeracyjny od ruchu 
dalekobieżnego i towarowego – podkreśla Ireneusz Merchel, prezes zarzą-
du PKP PLK. – Na nowych torach aglomeracyjnych będzie można uruchomić 
większą liczbę połączeń, co przełoży się na wygodniejsze podróże. 
 W ramach studium przeanalizowana zostanie także modernizacja linii kolejo-
wej, biegnącej z Warszawy Okęcia do Jeziorny. Głównym celem modernizacji ma 
być uruchomienie na niej połączeń pasażerskich i utworzenie połączenia aglome-
racyjnego Konstancina-Jeziorny z Warszawą (przez gminy Piaseczno i Lesznowo-
la). – Za uruchomieniem tego połączenia chodziłem całą poprzednią kadencję – 
mówi Sergiusz Muszyński, przewodniczący PiS w powiecie piaseczyńskim. – Mam 
ogromną satysfakcję, że dzięki pozyskaniu osobistego wsparcia ministrów Mariu-
sza Błaszczaka i Andrzeja Bittela projekt wreszcie nabiera realnych kształtów.

TW

Nowe tory aglomeracyjne mają podnieść wygodę podróżnych

Sezon jesienny
w przychodni Grapa

Przychodnia Grapa

Al. Wojska Polskiego 6

05-520 Konstancin-Jeziorna

Tel. 22 69 00 650

Panie doktorze, czy Grapa 

przygotowuje się na nowy 

sezon infekcyjny? 

dr Marek Rychlik Dyrek-

tor medyczny: Tak, do-
rośli mogą się zaszczepić 
w Grapie przeciwko grypie 
a dla dzieci przygotowali-
śmy szybki test diagnostycz-
ny, który wykrywa antygen 
wirusa RSV w próbkach bio-
logicznych z układu odde-
chowego. Wirus RSV jest 
jedną z najczęstszych przy-
czyn wywołujących zaka-
żenia dróg oddechowych 
u niemowląt i dzieci. Prawie 
50% hospitalizacji małych 
dzieci z powodu zapalenia 
oskrzelików i 25% z powodu 
zapalenia płuc jest wywoła-
nych wirusem RSV. Najczęstszą przyczyną „świszczącego oddechu” u małych dzieci jest 
zakażenie wirusem RSV. Wykrycie zakażenia wirusem RSV jest niezwykle ważne, ponie-
waż mały pacjent wymaga izolacji kontaktowej (choroba jest bardzo zakaźna) oraz po-
zwala uniknąć zbędnej szerokospektralnej antybiotykoterapii.

Jakie inne usługi dostępne są w przychodni Grapa? 

dr MR: Zapraszam do skorzystania ze świadczeń lekarza medycyny sportowej. 
Przypominam rodzicom, że każde dziecko uprawiające sport w klubie, który jest zrze-
szony w związku sportowym, powinno posiadać orzeczenie dopuszczające do upra-
wiania sportu, udziału w treningach, zawodach i obozach sportowych. Zapraszam in-
dywidualnych pacjentów oraz kluby sportowe. 
Przychodnia Grapa wykonuje również drobne zabiegi chirurgiczne (usuwamy pie-

przyki, kaszaki, włókniaki, brodawki, kurzajki i inne). Można wykonać USG or-

topedyczne, Echo serca, USG tkanek miękkich np. piersi, Holter EKG i ciśnieniowy, 
skorzystać z porady chirurga naczyniowego, kardiologa, endokrynologa, pulmonolo-
ga, reumatologa, neurologa, urologa i wielu innych. Przede wszystkim świadczymy 
usługi z zakresu badań prenatalnych i testów genetycznych, więc zapraszamy pacjent-
ki planujące ciążę i w ciąży. 
Zapraszamy również pacjentów, którzy posiadają indywidualne ubezpieczenie w fi r-
mach ubezpieczeniowych w zakresie świadczeń zdrowotnych. 

www.przychodniagrapa.pl
facebook/przychodniagrapa

Dziękuję za rozmowę. 
Artykuł służy do celów informacyjnych. 
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 Wykonawca po opracowaniu 
projektu budowlanego i wykonaw-
czego ma uzyskać pozwolenie na 
budowę. Drugim etapem będzie 
właściwa przebudowa placu, obej-
mująca wymianę nawierzchni i li-
kwidację wszystkich znajdujących 
się na targowisku budynków. Teren 
ma zostać skanalizowany, a znajdu-
jące się pod placem instalacje prze-

budowane. Nowa przestrzeń ma 
mieć czysty i funkcjonalny układ. Po 
wschodniej stronie ul. Żytniej prze-
widziane jest miejsce pod teren re-
kreacyjny w postaci zielonego skwe-
ru. Targowisko ma zostać też oświe-
tlone. Znajdą się na nim 254 miej-
sca dla handlowców. W miejscach 
rekreacyjnych zostaną posadzone 
nowe drzewa, pojawią się chodni-
ki, ścieżki rowerowe, ławki i śmiet-
niki. Gmina chce, aby na zrewita-
lizowanym terenie odbywały się w 
przyszłości także wydarzenia oko-
licznościowe: imprezy masowe, fe-
styny, wystawy. Dlatego w drugim 
etapie przebudowy część placu zo-
stanie prawdopodobnie zadaszona.

 Jednak na razie plac trzeba bę-
dzie uporządkować. Jednym z 
pierwszych zadań wykonawcy bę-
dzie wyburzenie starej hali mięsnej. 
– Często kupuję tam wędliny, co sta-
nie się z handlującymi w hali ludźmi 
– zastanawia się pani Wanda, nasza 
czytelniczka. Z naszych informacji 
wynika, że rozbiórka hali jest moż-
liwa jeszcze w tym roku. Inna spra-
wa, że po akcji sanepidu i Powiato-
wego Inspektoratu Weterynarii z lu-
tego ubiegłego roku zostało w niej 
niewielu sprzedawców. – Handlują-

cy zostali poinformowani, że hala 
zostanie rozebrana – mówi bur-
mistrz Daniel Putkiewicz. – Chce-
my w taki sposób przygotować in-
frastrukturę nowego placu, aby 
można było postawić na nim nie 
tylko samochód, ale także pawi-
lony z dostępem do wody i energii 
elektrycznej. Teraz jest dobry mo-
ment, aby składać do urzędu wnio-
ski w tej sprawie. Jesteśmy otwarci 
na propozycje handlujących.

Tomasz Wojciuk
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Nowe korty tenisowe w Piasecznie
PIASECZNO Na terenie stadionu miejskiego GOSiR przy ul. 1 Maja roz-

poczęła się budowa krytych kortów tenisowych wraz z polami do bad-

mintona. Obiekt powstanie obok istniejącej hali do piłki nożnej.

Wkrótce ruszy remont targowiska
PIASECZNO Kilka miesięcy temu gmina podpisała umowę z fi rmą, która za 8,4 mln zł w formu-

le „zaprojektuj i wybuduj” zmodernizuje miejskie targowisko. W pierwszej kolejności ma 

zostać wyburzona stara hala mięsna, co martwi niektórych mieszkańców i handlujących

Na nowym targowisku 

znajdzie się miejsce na 

pawilony, w których będzie 

można sprzedawać produkty 

łatwo się psujące

Zmiany w filiach 
bibliotecznych
PIASECZNO Przeprowadzka biblioteki z ul. Kościuszki do nowego bu-

dynku CEM-u przy ul. Jana Pawła II pociągnęła za sobą zmiany również 

w innych placówkach

 Obecnie w budynku Centrum Edukacji Multimedialnej przy ul. Jana Paw-
ła II 55 znajduje się księgozbiór, który do tej pory był zlokalizowany przy ul. Ko-
ściuszki 49. Od końca października będzie dostępny dla czytelników jako zbiór 
Publicznej Biblioteki w Piasecznie. Prawdopodobnie w przyszłym roku, w lu-
tym, połączy się z Biblioteką Powiatową znajdującą się przy ul. Chyliczkowskiej. 
 – Największa z naszych placówek w końcu zyskuje odpowiednią prze-
strzeń dla potrzeb udostępniania i komfortu naszych użytkowników – cieszy 
się dyrektor Publicznej Biblioteki w Piasecznie Łukasz Załęski.
 W budynku przy ul. Kościuszki został z kolei zlokalizowany księgozbiór, z 
którego do tej pory mogli korzystać mieszkańcy ul. Szkolnej 9. Dzięki tej zmia-
nie, jak podkreśla dyrektor Biblioteki Publicznej, udało się pomieścić w jed-
nym miejscu dwa księgozbiory – drugą część stanowi zbiór do tej pory znaj-
dujący się w magazynie w Zalesiu Górnym przy ul. Białej Brzozy.
 – Ze względu na brak miejsca w lokalu przy ul. Szkolnej 9 nie można było 
udostępnić tych książek naszym czytelnikom – wyjaśnia dyrektor. 
 Osoby korzystające w ostatnich latach z fi lii bibliotecznej przy ul. Szkolnej 
9 mają zapewnioną ciągłość obsługi. Do tego pomieszczenia został przenie-
siony księgozbiór z fi lii w Chojnowie. Objętość katalogu bibliotecznego po-
zwoliła na swobodne rozmieszczenie księgozbioru w tych pomieszczeniach. 
 – Każdy z księgozbiorów będzie teraz rozwijany zgodnie z bieżącymi no-
wościami, które pojawiają się na rynku, a także zgodnie z potrzebami i ocze-
kiwaniami naszych użytkowników – zapowiada dyrektor Załęski.

NAB

Klub Gier Bitewnych

KONSTANCIN-JEZIORNA

 Konstanciński Dom Kultury zaprasza do nowego Klubu Gier Bitew-
nych. Pierwsze spotkanie odbędzie się we wtorek 15 października o godz. 
17. Klubowiczem może zostać każdy, kto ukończył 12 lat. Pierwsze spotka-
nie zostanie poświęcone nauce zasad gry. Na kolejnych uczestnicy będą 
składać i malować fi gurki oraz budować elementy makiet. Wstęp wolny.

TW
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Stara hala mięsna wkrótce przestanie istnieć
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PIASECZNO Przez ostatni tydzień września Biblioteka Publiczna w Piasecznie zorganizo-

wała cykl wydarzeń kulturalnych w nowym budynku Centrum Edukacji Multimedial-

nej. Odbyły się, między innymi, spotkania autorskie, różnego rodzaju warsztaty, wy-

stawy i występy muzyczne

 Imprezę zwieńczyły rockowe kon-
certy lokalnych zespołów Black Vultu-
res i Afekt, które pokazały, że sala wi-
dowiskowa nadaje się świetnie nie tyl-
ko do organizacji spokojnych, kame-
ralnych wydarzeń, ale może równie 
dobrze kipieć rockową energią.
 – Najbardziej cieszy nas reakcja 
ludzi na ten budynek i na te atrakcje, 
które im zapewniliśmy – podsumo-
wuje „Parapetówkę u bibliotekarzy” 
Sylwia Chojnacka-Tuzimek, zastęp-
ca dyrektora piaseczyńskiej bibliote-
ki. – Spotykaliśmy się z bardzo po-
zytywnymi opiniami. Mieszkańcy 
zachwycali się przestrzenią, aranża-
cją i kolorystyką.
 Wicedyrektor podkreśliła rów-
nież duży udział licznej grupy wo-
lontariuszy, bez których parape-
tówka z pewnością byłaby znacznie 
trudniejsza do zorganizowania.
 – Na naszą prośbę o pomoc od-
powiedziało wiele osób – zarówno 
młodzieży, dorosłych, jak i seniorów 
– podkreśla Sylwia Chojnacka-Tuzi-
mek. – Wolontariusze oprowadza-

li po budynku, wskazywali gdzie są 
konkretne miejsca i rozdawali ulot-
ki. Bez nich byłoby nam naprawdę 
trudno. Bardzo nam pomogli.
 Biblioteka ma być otwarta dla 
mieszkańców od 28 października. 
Obecnie prowadzone są w niej prace 
związane z kompletowaniem księgo-

zbioru. Na jesieni planowane są już 
natomiast spotkania autorskie (coś 
dla kobiet i coś dla dzieci), a w listo-
padzie, w nowym budynku CEM, 
odbędzie się III Piaseczyńskie Dyk-
tando.

Grzegorz Tylec

Parapetówkę zwieńczył koncert zespołu Afekt

Malują już od 45 lat!
PIASECZNO W Centrum-Edukacyjno Multimedialnym w Piasecznie trwa właśnie jubile-

uszowa wystawa malarskiej Grupy Piaseczno. Prace aż 38 różnych artystów będzie 

można podziwiać w sali wystawowej do 27 października

 Już od 45 lat Grupa Plastyczna 
Piaseczno wpisana jest w życie spo-
łeczne i kulturalne Piaseczna. Nie 
tylko poprzez organizację licznych 
wystaw, ale także dzięki zrzeszonym 
w niej twórcom, którzy wnoszą sta-
ły wkład w rozwój życia kulturalne-
go na terenie powiatu. 

Profesjonaliści razem z amatorami

 Korzenie Grupy Plastycznej Pia-
seczno wywodzą się z powstałej w 
latach pięćdziesiątych Grupy Za-
lesie, która w okresie powojennym 
była prekursorem życia kulturalne-
go w środowisku piaseczyńskim. Ta 
idea zrzeszenia w jednej grupie ar-
tystów profesjonalnych i amatorów 
znalazła swoją kontynuację właśnie 
w Grupie Plastycznej Piaseczno. 
 – Inicjatorkami tej integracji śro-
dowisk twórczych były nasze nestor-
ki Hanna Oknińska-Wiśniewska 
oraz Leokadia Nastały, która przez 
wiele lat była także opiekunem Gru-
py Plastycznej Piaseczno – mówi 
Karolina Fokt, członkini grupy. 
 Od lat siedemdziesiątych ma-
larze wzbogacają życie kulturalne 
miasta, a oprócz organizowania wy-
darzeń artystycznych na terenie Pia-
seczna, prezentują swoją twórczość 
również poza granicami kraju.
 Od początku istnienia głównym 
atutem grupy jest jej różnorodność. 
Gromadzi ona artystów o różnym 
dorobku artystycznym, wykonują-
cych różne zawody, w różnym wie-
ku i uprawiających różne dziedziny 
sztuki. Doświadczeni twórcy chętnie 
wspierają tych mniej doświadczo-
nych, a wszyscy wzajemnie się in-
spirują. Grupa zrzesza wokół siebie 
również sympatyków i miłośników 
sztuki oraz współpracuje z innymi 
lokalnymi stowarzyszeniami na te-
renie powiatu. Gromadzi wszyst-
kich, których łączy pasja i miłość do 
sztuki i to właśnie dzięki tym atutom 

funkcjonuje nieprzerwanie od 45 lat. 
– Przez te lata wciąż dołączają kolej-
ne osoby, a różnica wieku pomiędzy 
najstarszymi i najmłodszymi człon-
kami wynosi ponad 50 lat! - podkre-
śla Karolina Fokt. – Jednak dzięki 
wspólnej pasji te różnice pokolenio-
we bardziej łączą niż dzielą. 

Łączy ich wspólna pasja

   Działalność Grupy Plastycznej 
Piaseczno skupia się przede wszyst-
kim na promowaniu i prezentowa-
niu twórczości lokalnych artystów. 
Jest ona organizatorem licznych wy-
staw indywidualnych i zbiorowych, 
promuje także twórczość w mediach 
lokalnych i społecznościowych. Dys-
ponuje stałym miejscem na wysta-
wy w Domu Parafialnym św. Anny 
w Piasecznie. Ponadto osoby w niej 
zrzeszone chętnie udzielają się w in-
nych inicjatywach artystycznych 
oraz akcjach charytatywnych. 
 – Dorobek grupy wzbogacają 
również indywidualne osiągnięcia i 
wystawy naszych kolegów – dodaje 
Karolina Fokt. – Mimo że każdy z 

nas skupiony jest na indywidualnej 
pracy, to co roku tradycyjnie spoty-
kamy się na wyjeździe plenerowym, 
gdzie możemy wspólnie spędzić 
czas i podzielić się swoimi doświad-
czeniami artystycznymi. W czasie 
wyjazdu organizujemy również wy-
stawę w miejscu pobytu, promując 
grupę i nasze miasto. Zwieńczeniem 
pleneru malarskiego jest zawsze wy-
stawa poplenerowa organizowana 
na terenie Piaseczna. 
 Grupa Plastyczna Piaseczno nie-
rozerwalnie związana jest także z Cen-
trum Kultury w Piasecznie, które od 
lat roztacza nad nią patronat, wspiera 
inicjatywy oraz udostępnia swoje po-
mieszczenia na potrzeby grupy. Dzię-
ki opiece Centrum Kultury powstają 
też albumy o jej twórczości, foldery to-
warzyszące wystawom, a także – kilka 
razy do roku – piaseczyńscy malarze 
goszczą ze swoimi pracami w Galerii 
„Przystanek”. Grupie Piaseczno ży-
czymy jeszcze wielu, równie wspania-
łych jak ten, jubileuszy.

Grzegorz Tylec

Rockowy finał parapetówkiEreles zagrał 
w Józefosławiu
PIASECZNO Związany z Piasecznem zespół Ereles zagrał 

wreszcie koncert we własnej gminie. Niespełna godzin-

ny show w parku w Józefosławiu spotkał się z gorącym 

przyjęciem publiczności

 Ereles to zespół grający mocnego rocka, w którego skład wchodzą trzej 
byli muzycy zespołu Kabanos: Lodzia, Fons i Wicia. Trio ma już na koncie jed-
ną płytę długogrającą „Krok odwagi”, a obecnie pracuje nad piosenkami na 
swój drugi album. 
 W trakcie koncertu w Józefosławiu, oprócz znanego już fanom grupy ma-
teriału, usłyszeć można było również – po raz pierwszy – nowe kompozy-
cje. Ereles zaskoczył publiczność, między innymi, zdecydowanie punkowym 
utworem „Afera za aferą”.
 – Cieszę się, że wreszcie udało nam się zagrać dla mieszkańców – mówi 
Arkadiusz „Lodzia” Grochowski, wokalista i gitarzysta Ereles. – Koncert był 
bardzo energetyczny! Poderwaliśmy publiczność, a nogi wielu osób faktycz-
nie stały się niespokojne, co nas cieszy. Mamy teraz zaplanowanych około 15 
koncertów jesiennych w różnych klubach w kraju. Jednocześnie tworzymy 
materiał na drugą płytę, którą chcemy wydać w przyszłym roku. Tymczasem 
we wtorek, 24 września, na naszym kanale Youtube odbyła się premiera tele-
dysku do utworu „Prawo Łaski”, nakręconego w Parku im. Książąt Mazowiec-
kich w Piasecznie i zrealizowanego przy pomocy i wsparciu fi nansowym na-
szej gminy. Jest to ostatni obraz do singla z naszej debiutanckiej płyty.
 Oprócz Ereles w trakcie trzeciego muzycznego Hydeparku w Józefosła-
wiu zagrały również lokalne zespoły: Czarny Sen, Black Vultures, Royal Age, 
The Pierniks, a gwiazdą wieczoru była grupa Maleo Reggae Rockers.

Grzegorz Tylec

Ereles zagrał w Józefosławiu pełen pozytywnej energii koncert

Doceniono przysmaki z Urzecza

KONSTANCIN-JEZIORNA

 Podczas tegorocznych targów „Smaki Regionów” barszcz chrza-
nowo-buraczany oraz sytocha, czyli tradycyjne przysmaki z Urzecza, 
otrzymały prestiżową nagrodę „Perła 2019” za najlepszą polską regio-
nalną potrawę lub danie. Kapituła konkursowa nagrodziła też fi rmę Fa-
naberie Grażyny Leśniak z Cieciszewa, która od lat promuje kuchnię 
Urzecza. Warto dodać, że barszcz chrzanowo-buraczany oraz sytocha 
były jedynymi nagrodzonymi na tym ogólnopolskim konkursie daniami 
z województwa mazowieckiego.

TW
Oddaj krew w Klarysewie
 W niedzielę 20 października już po raz 26 będzie można wziąć udział 
w akcji honorowego oddawania krwi przy kościele Świętej Bożej Rodzi-
cielki Maryi w Klarysewie (ul. Słoneczna 20). Krew będzie pobierana w 
godz. 9.30-13.30 w domu parafi alnym. Pierwsza akcja honorowego od-
dawania krwi w tym miejscu odbyła się 26 marca 2006 roku podczas re-
kolekcji wielkopostnych.

TW

Naładuj akumulatory z Agnieszką Rylik

GÓRA KALWARIA

 W najbliższy wtorek 15 października w hali sportowej przy ul. por. Jana 
Białka 7 w Górze Kalwarii odbędzie się wyjątkowe wydarzenie sportowo-
ekologiczne. Podczas spotkania z mistrzynią świata w boksie zawodowym 
Agnieszką Rylik uczniowie wezmą udział w niezwykłej lekcji ekologii, po-
łączonej z lekcją wf-u. Dowiedzą się na niej m.in. czym jest recykling i co 
kryje w sobie akumulator. Będą też konkursy i zabawy sportowe. Impreza 
rozpocznie się o godz. 12 i potrwa do 14.

TW
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Rewelacyjne zabiegi na jesień

Salon BB, 
ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej); Tel. 22 401 1234, bbsalon.pl

 Nadeszła jesień, dla większości z nas oznacza to koniec opalania, wysokich tempera-
tur i kontaktu z morską wodą. Jednak nasza skóra jeszcze nie zregenerowała się po le-
cie, a teraz będzie narażona na uciążliwe warunki takie jak działanie niskich tempera-
tur i suchego powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach
 Jeśli jesienią w porę nie pomyślimy 
o swojej skórze, wkrótce  zauważamy, że  stra-
ci ona swój blask, stanie się szorstka i mato-
wa. A należy powiedzieć, że jesień jest ideal-
nym czasem, aby zregenerować skórę po lecie 
i przygotować ją do nadejścia zimy.
 Jesienią doskonałe będą zabiegi mają-
ce na celu głębokie złuszczenie naskórka, 
nawilżenie, regenerację, odżywienie, wygła-
dzenie  oraz rozjaśnienie przebarwień. Na tę 
porę roku można polecić mikrodermabrazję 
i złuszczanie kwasami.

Mikrodermabrazja diamentowa

 Mikrodermabrazja jest nowoczesną tech-
niką, która za pomocą łagodnego, mechanicz-
nego peelingu poprawia funkcjonowanie skóry 
i pomaga uporać się ze specyficznymi proble-
mami skórnymi. Skóra jest oczyszczona,  znikają delikatne  przebarwienia, pobudzony do  produk-
cji kolagen i elastyna powodują odmłodzenia, wygładzają się drobne zmarszczki. 

Złuszczanie kwasami

 Zabiegi kwasami powodują głównie złuszczanie naskórka, ale zakres ich oddziaływania jest 
zdecydowanie większy. Każdy rodzaj skóry, każdy problem  będzie potrzebowała inne rozwiąza-
nia, czyli użycia innego kwasu
 Najbardziej uniwersalny i delikatny będzie zabieg z Peelingiem Migdałowym przeznaczony  
do pielęgnacji każdego rodzaju skóry twarzy i ciała. Z powodzeniem mogą korzystać z niego oso-
by opalające się na słońcu i w solarium, z problemem słabego i umiarkowanego trądziku pospoli-
tego, z tendencją do przebarwień jak również nietolerujące innych zabiegów na kwasach. Zabieg 
zapobiega fotostarzeniu i sprawia, że skóra staje się bardziej odporna i mniej wrażliwa na pro-
mienie UV. Po zabiegu możemy spodziewać  się, że skóra będzie odmłodzona, wygładzona, na-
pięta, zregenerowana, koloryt  ujednolicony, wyciszone stany zapalne. W przypadku skór trądzi-
kowych zabieg działa  antybakteryjnie, wyciszająco,  oczyszcza skórę z zaskórników i normalizu-
je stany zapalne. Zabieg polecany w seriach.

W Salonie BB w październiku mikrodermabrazja w cenie 99 zł

Z technicznej pasji i miłości do 
analogowych dźwięków
LESZNOWOLA Krzysztofa Brzostowskiego spotkaliśmy na jednej z edycji Iwiczańskich Tar-

gów Pyszności. Chłopak nie oferował jednak żadnych rozkoszy dla podniebienia, ale 

puszczał muzykę – z taśm i starych gramofonów

 – To tylko część sprzętu, któ-
ry udało mi się dotąd zgromadzić 
– mówi 16-letni mieszkaniec No-
wej Iwicznej. – Tu mamy radiogra-
mofon niemieckiej marki Grundig z 
1964 roku. Sprzęt jest w pełni spraw-
ny. Zbudowany na lampach gramo-
fon ma cztery prędkości odtwarza-
nia, radio jest wyposażone w UKF 
zachodni, a więc możne odbierać 
dzisiejsze stacje, a nie jak w Polsce 
za czasów komuny. Ten sprzęt udało 
mi się zdobyć na aukcji internetowej 
– dodaje nasz rozmówca. – Oczy-
wiście czułem ogromny strach, nie 
wiedząc do końca, w jakim będzie 
stanie. Mam już złe doświadczenia 
– kiedyś zamówiłem telewizor Ame-
tyst 102 i dotarł w takim stanie, jak-
by ktoś nim rzucał lub grał w piłkę. 
Do niczego się nie nadawał.

Skarby nietypowej kolekcji

 Tego dnia goście Iwiczańskiego 
Targu Pyszności mogli też podzi-
wiać polski radioodbiornik Tatra, 
który był produkowany przez Zakła-
dy Radiowe im. Marcina Kasprzaka 
w Warszawie.
 – To są lata 60. – mówi Krzysztof 
Brzostowski. – Również zbudowany 
na lampach, jak na swoje czasy dość 
nowoczesny. Pozbawiony jest UKF
-u. Można podłączyć do niego gra-
mofon lub magnetofon, gdyby chcia-
ło się coś nagrać. – A tu mamy gra-
mofon typu chlebak – wskazuje na 
sprzęt stojący na Tatrze. – To polska 
produkcja wzorowana na mechani-
zmie znanego gramofonu Bambino.
 Można było podziwiać także 
magnetofon szpulowy, również Ka-
sprzaka – model L2405s. – Ten ma-
gnetofon jest z 1978 roku – mówi 
Krzysztof. – Jest bardzo prosty, po-
siada dwie prędkości odtwarzania, 
wbudowany wzmacniacz z dwo-
ma głośnikami. A to Deck Akai 
– pasjonat wskazuje na magneto-
fon, z którego właśnie puszczana 
jest muzyka. – Jestem z niego bar-
dzo dumny. Wymienialiśmy z kolegą 
bak w maluchu u pewnego mężczy-
zny i właśnie u niego w garażu zoba-
czyłem ten magnetofon oraz gramo-
fon Dual. Oczywiście natychmiast 
zrezygnowałem z wynagrodzenia 
za swoją pracę i zapytałem, czy nie 
mógłbym w zamian otrzymać tych 
dwóch sprzętów. Właściciel malu-
cha zgodził się – cieszy się Krzysz-
tof. – Magnetofon z roku 1973 był w 
idealnym stanie, nigdy nie używany.

Pasja i ciekawość od dziecka

 – Jak byłem dzieckiem, to za-
wsze mnie ciekawiło, co jest w środ-
ku sprzętu grającego – opowiada 
nastolatek. – Rozbierałem radyjka, 
które wpadły mi w ręce. Od babci 
dostałem przenośny radioodbiornik 
Alicja. Gdy go rozebrałem, okaza-
ło się, że różnił się od wszystkiego, 
co dotąd znałem. Moim rodzicom 
przypomniało się, że mają jakiś gra-
mofon. Jakiś stary sprzęt przejąłem 
od dziadka i powoli zacząłem zbie-
rać, rozbierać i czyścić, by znów za-
czął działać. Ta pasja zaczęła mnie 
wciągać – przyznaje Krzysztof, do-
dając, że to co prezentuje podczas 
targów, to tylko niewielka część jego 
wciąż powiększającej się kolekcji.
 – W sumie uzbierałem już ponad 
200 eksponatów – mówi nastolatek. 
– Mam już zawalony cały pokój i po-
woli to wszystko przestaje się mie-
ścić – śmieje się Krzysztof dodając, 
że nie wyklucza stworzenia w przy-
szłości muzeum starego sprzętu gra-

jącego, albo organizowania okazyj-
nych ekspozycji.
Pasja techniczna łączy się z zamiło-
waniem do muzyki.
 – To najlepsza forma relaksu 
– przekonuje dodając, że woli starszą 
muzykę niż współczesne hity, które 
do niego nie przemawiają. – Praw-
dziwą magię ma muzyka z płyt wi-
nylowych. Jakością dźwięku nic nie 
może równać się z płytą analogową 
– przekonuje. – Fajnie, że znów wró-
ciły do łask, są produkowane i bez 
trudu można je dziś zdobyć. Wraca-
ją też kasety i znów zaczęto produ-
kować magnetofony.
 W dobie internetu, gdy praktycznie 
każda muzyka dostępna jest na jed-
no kliknięcie, niektórzy zaczynają szu-
kać czegoś więcej. Magii zaklętej w fi-
zycznym nośniku, celebracji odsłuchi-
wanych płyt i sprzętu, który w odróż-
nieniu od współczesnych odtwarzaczy 
zdaje się mieć własną duszę.

Adam Braciszewski

Portugalia kawałek po kawałku

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W czwartek 17 października o godz. 19 konstancińską Hugonówkę od-
wiedzi Tomasz Zawadzki – podróżnik, animator kultury, reporter, fotograf, 
miłośnik dobrej kuchni i poszukiwacz przygód. Opowie o Portugalii, czyli 
kraju, który można jeść jak tort. Wstęp wolny.

TW
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Pasja Krzysztofa do starych sprzętów grających zaczęła się, 

gdy miał 10 – 11 lat.
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Obwodnica Góry Kalwarii 
prawie gotowa
GÓRA KALWARIA Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, prace nad 

obwodnicą Góry Kalwarii są zaawansowane w 75 proc. Zgodnie z umową termin ich 

zakończenia upływa w grudniu tego roku

 Kierowcy poruszający się w cią-
gu ostatniego tygodnia drogami 79 i 
50 mogli zauważyć intensywne pra-
ce, związane z układaniem warstw 
konstrukcyjnych obwodnicy, któ-
ra zaczyna się w Kątach, a kończy 
przed mostem na Wiśle. – Na nowej 
drodze kładziona jest nawierzch-
nia bitumiczna i montowane barie-
ry energochłonne – wyjaśnia Mał-
gorzata Tarnowska, rzeczniczka 

warszawskiego oddziału GDDKiA. 
– Jednocześnie cały czas trwają ro-
boty mostowe. Odbywa się zbro-
jenie i dekowanie płyt przejścio-
wych oraz montaż dylatacji. Na 
skrzydełkach betonowane są płyty 
przejściowe i gzymsy. Robione jest 
także odwodnienie. 
 Wykonawca buduje również 
zbiorniki retencyjne oraz system od-
wodnieniowy nowej drogi. Montu-
je także słupy oświetleniowe. – Na 
bieżąco monitorujemy postęp prac 

– zapewnia Małgorzata Tarnowska. 
– Gdy uznajemy, że jest on niezado-
walający, mobilizujemy wykonawcę. 
Na razie wszystko przebiega zgodnie 
z planem.
 GDDKiA zapewnia, że po za-
kończeniu robót i odbiorów (w tym 
komisji Wojewódzkiego Inspekto-
ra Nadzoru Budowlanego, który 
wyda decyzję pozwolenia na użyt-
kowanie) nowa trasa wraz z węzła-
mi „Kąty”, „Marianki” i „Stadion” 
zostanie udostępniona kierow-
com. Kolejnym etapem ma być wy-
miana nawierzchni na starych od-

cinkach drogi 79, przebiegających 
przez centrum miasta. Chodzi o 
przebudowę fragmentów ul. Pijar-
skiej, Dominikańskiej, Wojska Pol-
skiego, Grójeckiej i al. Wyzwolenia, 
które po oddaniu obwodnicy stracą 
status drogi krajowej. Wiele wska-
zuje na to, że prace te będą reali-
zowane dopiero w przyszłym roku. 
– Najpierw miasto, a konkretnie 
Zakład Gospodarki Komunalnej, 
musi dokończyć tam prace związa-
ne z układaniem kanalizacji – do-
daje Małgorzata Tarnowska. 

Tomasz Wojciuk

W Kątach prace idą pełną parą. Kilka dni temu wykonawca 

układał nawierzchnię bitumiczną

Umowę na budowę 

9,4-kilometrowego 

odcinka obwodnicy podpi-

sano w kwietniu 2016 roku. 

Wartość inwestycji to około 

420 mln zł

Szakal i przyjaciele
PIASECZNO Tomasz Szukalski powrócił w kompozycjach jego najbliż-

szych przyjaciół. Kwartet Artura Dutkiewicza wspomniał „wujka Tom-

ka” z należytą jazzową stanowczością

 Spiritus movens kolejnego salonu jazzowego na Kościuszki, uznawany za 
jednego z najwybitniejszych saksofonistów jazzowych, przyciągnął do piase-
czyńskiego Domu Kultury spore grono jazzowych melomanów. Wtorkowe spo-
tkanie odbyło się w hołdzie Tomaszowi Szukalskiemu – człowiekowi, który zda-
niem Tomasza Stańki z kimkolwiek grał, zawsze okazywało się, że gra od niego 
lepiej. Piaseczyńska publiczność miała kolejną okazję wysłuchać jego kompo-
zycji w wykonaniu Artur Dutkiewicz Quartet – jego wieloletnich partnerów mu-
zycznych i przyjaciół. W repertuarze pojawiły się również autorskie utwory in-
spirowane jego rubaszną, dowcipną i pełną profesjonalizmu postacią.
 – Zawsze powtarzał nam, że próba to czas, by nabrać chemii – opowia-
dał podczas koncertu pianista Artur Dutkiewicz. – No i zawsze było wesoło. 
Muzycy zaprezentowali bardzo harmonijny, nie pozbawiony bluesowego wy-
miaru i balladowego szyku program. Prym wiódł w nim saksofonista tenoro-
wy Radek Nowicki. Jazzowego ognia dodawał Krzysztof Dziedzic, potwierdza-
jąc tym samym wielką klasę czołowego, jazzowego werblisty. Całość domyka-
ła intymna gra kontrabasisty Adama Kowalewskiego, trzymającego rytm całe-
go spotkania z liderem grupy Arturem Dutkiewiczem.
 Już prawie od 15 lat jazz nie schodzi z afi szy kulturalnego Piaseczna. Ama-
torzy fortepianowych solówek, ciemnych dźwięków kontrabasu i wirtuozer-
skich pokazówek perkusistów tworzą z występującymi muzykami wielką, mu-
zyczną rodzinę. Przed piaseczyńską publicznością kolejne spotkania. Najbliż-
sze już 22 października. Wystąpi Milo Kurtis Ensemble.

NAB

Zofia Serafin skończyła
100 lat
PRAŻMÓW Mieszkanka Nowego Prażmowa w środę obchodziła 100. 

urodziny. Jeszcze dwa miesiące temu kobieta była w tak dobrej for-

mie, że sama pojechała PKS-em do kościoła

 Pani Zofi a (z domu Adaszewska) przyszła na świat w Korytach 9 paździer-
nika 1919 roku. Podczas okupacji mieszkała z mężem-gajowym w leśniczów-
ce w Piskórce. Po wojnie przeprowadziła się do Nowego Prażmowa, gdzie 
prowadziła gospodarstwo rolne. Tam zresztą mieszka do dziś. Doczekała się 6 
dzieci, 14 wnuków, 21 prawnuków i 2 praprawnuków. 
 Na 100. urodzinach, które jubilatka obchodziła w gronie najbliższych w Po-
wiatowym Centrum Medycznym w Grójcu, nie mogło zabraknąć życzeń pomyśl-
ności, kwiatów oraz gromkiego „200 lat”. Gratulacje z okazji urodzin złożył jubi-
latce m.in. wójt Prażmowa Jan Adam Dąbek, który przekazał jej w prezencie ele-
gancki, zimowy koc. – Mieć u boku tylu bliskich to prawdziwy skarb, bo rodzinne 
więzy są najważniejsze. Życzę pani Zofi i przede wszystkim zdrowia – mówił wójt.
 Zofi a Serafi n zdmuchnęła na torcie świeczki i wzniosła toast bezalkoholo-
wym szampanem. Mimo że w ciągu ostatnich miesięcy nieco podupadła na 
zdrowiu, praktycznie  do tej pory była samodzielna. Mieszkała z bratową (tak-
że Zofi ą), dbała o siebie, pracowała w ogródku. – Mama czuje się już lepiej i 
nie może doczekać się powrotu do domu – poinformowała nas tuż przed od-
daniem numeru do druku pani Danuta, jedna z córek Zofi i Serafi n.
 W tym roku w gminie Prażmów aż 5 osób obchodziło 100. urodziny. Naj-
starsza mieszkanka w styczniu przyszłego roku skończy 104 lata.

TW

Z okazji urodzin Zofia Serafin wzniosła toast bezalkoholowym 

szampanem

Gmina buduje ścieżki dla rowerów 
i nadal liczy na dotację
PIASECZNO W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o fi asku projektu zintegrowanych ścieżek ro-

werowych, który miały realizować gminy Piaseczno, Konstancin-Jeziorna i Góra Kalwa-

ria. Okazuje się jednak, że Piaseczno cały czas walczy o dotację na budowę tras

 Projekt budowy sieci ścieżek ro-
werowych, która połączyłaby trzy 
gminy zakończył się niepowodze-
niem, ponieważ nie udało się zna-
leźć wykonawcy. – Będziemy bu-
dować ścieżki we własnym zakresie 
– zapowiedział jakiś czas temu bur-
mistrz Daniel Putkiewicz. Po na-
szej ubiegłotygodniowej publikacji 
wiceburmistrz Robert Widz przed-
stawił więcej szczegółów dotyczą-
cych zarówno rozwiązania umowy, 
jak i zamierzeń gminy Piaseczno. 
– Po tym, jak nie udał się kolejny 
przetarg na wyłonienie wykonaw-
cy w trybie „projektuj i buduj”, za-
proponowałem gminom, aby każ-
da osobno zaczęła realizować swój 
zakres projektu – informuje wice-
burmistrz. – Na spotkaniu z Zarzą-
dem Województwa zarówno Kon-
stancin, jak i Góra Kalwaria okre-
śliły, że mogą dokończyć projekt w 
czerwcu 2021 r. Gmina Piaseczno 
wskazała datę 30 czerwca 2020 r.
 Mazowiecka Jednostka Wdra-
żania Programów Unijnych (MJW-
PU) zakomunikowała jednak, że nie 
zgadza się na przedłużenie projek-
tu. Wówczas Konstancin-Jezior-
na i Góra Kalwaria się z niego wy-
cofały, a Piaseczno zaproponowa-
ło nowy zakres zadania deklaru-
jąc, że zostanie ono zrealizowa-
ne do czerwca 2020 roku. – 1 paź-
dziernika przekazaliśmy do MJW-
PU nowe studium wykonalności i 
komplet dokumentów, które umoż-

liwiłyby zwiększenie zakresu pro-
jektu – dodaje Robert Widz. – Te-
raz decyzja należy do Zarządu Wo-
jewództwa i liczymy, że będzie ona 
pozytywna. Cały czas walczymy o 
dofinansowanie i utrzymanie pro-
jektu Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych. Niezależnie od tej 
decyzji będziemy zgodnie z harmo-
nogramem budować poszczególne 
elementy sieci ścieżek rowerowych.

 Próbujemy uratować to dofinan-
sowanie – podkreśla burmistrz Da-
niel Putkiewicz. – Złożyliśmy także 
wnioski o środki zewnętrzne na inne 
inwestycje. W tej kadencji planujemy 
uzupełnić sieć ścieżek i połączyć od-
dzielone od siebie fragmenty w jedną 
całość, aby system był spójny i do-
brze służył mieszkańcom.

TW

Rower to ekologiczny środek transportu, z którego korzysta 

coraz więcej mieszkańców

Wieczór z Kabaretem OT.TO

PIASECZNO

 We wtorek 15 października w Domu Kultury w Piasecznie wystąpi Ka-
baret OT.TO. Początek o godzinie 20. Bilety w cenie 20 złotych.

Tyl.
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Piaseczyński Dzień Seniora 
w nowej odsłonie
PIASECZNO W sali gimnastycznej Centrum Edukacyjno-Multimedialne-

go w Piasecznie obchodzony był po raz  pierwszy gminny Dzień Seniora

 – Dotychczas Dzień Seniora organizował Związek Emerytów i Rencistów 
w Piasecznie, ale stwierdziliśmy, że skoro mamy nowe, wspaniałe miejsce, to 
chcieliśmy zaproponować również coś nowego i świeżego – mówi Krzysztof 
Kasprzycki, opiekun Piaseczyńskiej Rady Seniorów. – We współpracy z Piase-
czyńską Radą Seniorów ułożyliśmy wspólnie plan tej imprezy.
 Spotkanie rozpoczęła część ofi cjalna, podczas której uhonorowani zo-
stali najstarsi mieszkańcy gminy. Doceniono także, tytułem Przyjaciel Piase-
czyńskiej Rady Seniorów, wieloletnią działalność na rzecz seniorów Honora-
ty Kucharskiej. Następnie Teatr Peronówka – amatorska grupa seniorów – dał 
świetne i pełne humoru przedstawienie. Tego dnia nie zabrakło i wspólnego 
śpiewania najstarszych polskich szlagierów, poprowadzonego przez Stanisła-
wa Szczycińskiego. Kolejnym punktem programu była rozgrzewka z Gabrielą 
Helak – instruktorką prowadzącą zajęcia fi tness, a Piaseczyński Dzień Seniora 
zwieńczyła potańcówka.
 Impreza miała swą kontynuację we wtorek 8 października w domu kultu-
ry przy ul. Kościuszki. Tam 200-osobową grupę seniorów zabawiał zespół Ro-
dzina Kusakiewiczów, którego występ zasponsorowało starostwo powiato-
we. Występy muzyków zostały zwieńczone tańcami. Przewodniczący związ-
ku Bogdan Pawlak podziękował kilku paniom za wspaniałe wypieki. Wyróż-
nione zostały Jolanta Szlak z Bożeną Ryjak, Sabina Kowalska, Krystyna Kruk 
z Anną Mon, Czesława Wielądek, Aldona Szamota i Elżbieta Zawadzka.  Jola 
Szlak i Krystyna Kruk dostały także specjalne podziękowanie za prowadzenie 
kółka zainteresowań, tj. składanie papieru wg sztuki origami.

Grzegorz Tylec

Jestem tatą
LESZNOWOLA Integracyjny piknik Stowarzyszenia Dobra Wola ściągnął w tym roku około 

300 uczestników. Tegoroczna edycja miała muzyczny motyw. Luz, śpiew, ruch – impre-

za organizowana przez ojców po raz kolejny udowodniła swoją wielką wartość

 Niepełnosprawność to nie wy-
rok, ale codzienność nie jest tak 
optymistyczna. Narodziny niepeł-
nosprawnego dziecka to sytuacja 
wymagająca od rodziców ogrom-
nych wyzwań. Statystyki pokazu-
ją, że w większości przypadków ro-
dziną dla takiego dziecka jest tyl-
ko matka. Istnieje trudny do oba-
lenia stereotyp, że ojciec porzuca. 
Tych, którzy zostają, jest niewielu. 
– Jesteśmy próżni – opowiada Ja-
cek Zalewski, prezes Stowarzysze-
nia Dobra Wola. – Chcemy być ory-
ginalni, zdobywać świat. Niepełno-
sprawność to cios. Większość ojców, 
z którymi rozmawiałem, uznawała 
to za wstyd. Myśleli, że to ich koniec. 
Nie widzieli przed sobą niczego. 
Tak 14 lat temu ruszyła impreza inte-
gracyjno-sportowa Tataspartakiada. 
– Chciałem odczarować stereotyp 
ojca-uciekiniera. Jestem tatą. Muszę 
dbać o nasze interesy – dodaje.

Tu się skacze, a nie gada!

 Początki były skromne. Dziś w 
wydarzeniu uczestniczy około 300 
osób. O rutynie można tu zapo-
mnieć. Każdy rok poświęcony jest 
zupełnie innemu tematowi. Tym ra-
zem było muzycznie. Stały element 
imprezy, sportowa formuła, z kil-
kudziesięcioma konkurencjami re-
alizowany jest spontanicznie i nie 
ma w sobie nic z przymusu. Jest 
dla wszystkich uczestników jedynie 
wskazówką, możliwością wyboru. 
– Nie wciągamy nikogo do gry, to 
gra wciąga nas. Dzieciaki same wie-
dzą, czego chcą. Intuicja ich nie za-
wodzi – wyjaśnia Jacek Zalewski. 
W sali gimnastycznej szkoły w Ła-
zach kipiało radością i swobodą. Moż-
na było spotkać nie tylko uczestników 
obozu wakacyjnego organizowanego 
przez Stowarzyszenie, ale również ich 
kolegów, którzy rok w rok specjalnie na 
tę okazję przyjeżdżają z całej Polski. W 
tym roku o muzyczną stronę zadba-
li, obok stałych Aniołów Dobrej Woli, 
czyli zespołu „Specjaliści”, studenci 
z uczelni Vistula. W międzynarodo-
wym składzie wykonali kilka znanych 
wszystkim bluesowo-funkowych hitów. 

 – Na naszej uczelni mamy 87 na-
rodowości – wyjaśnia rektor uczelni 
dr hab. Wawrzyniec Konarski. – Stu-
denci sami skrzyknęli się i postanowi-
li przygotować parę utworów – doda-
je. Współpraca ze studentami Vistuli, 
w przypadku tegorocznej edycji po-
chodzącymi z Papui Nowej Gwinei, 
Meksyku czy Indii, to nie nowość. 
– Proszę sobie wyobrazić, że niektó-
rzy z nich piszą prace z zakresu IT 
czy inżynierii o naszej Farmie Dobrej 
Woli, o której budowę walczymy już 
od jakiegoś czasu – mówi Jacek Za-
lewski. Rytmiczną zabawę w zrelak-
sowanej atmosferze zapewnił zespół 
bębniarzy, którzy poprowadzili mi-
niwarsztaty bębniarskie dla każdego 
chętnego. O corocznej rutynie, jak wi-
dać, nie ma co mówić. Nic dziwnego, 
słowa oficjalnego hymnu Tatasparta-
kiady, nie pozostawiają żadnych wąt-
pliwości: „tu jest Tataspartakiada, tu 
się skacze, a nie gada!”.

Najlepsi z najlepszych

 –  „Koledzy śmieją się ze mnie”, 
tak mówił mi kolega, gdy urodzi-
ło mu się niepełnosprawne dziecko 
– opowiada Jacek Zalewski. – Ja po-
wiedziałem mu, że jesteśmy w mniej-
szości, a więc jesteśmy wyjątkowi 
– uśmiecha się prezes. 
 Tataspartakiada ma być nie tyl-

ko imprezą, która da chwilę radości 
dzieciakom, ale również chwilą od-
dechu i wsparciem dla rodziców. Ma 
odczarowywać ciążący na mężczy-
znach stereotyp egoistycznego, wy-
straszonego i nieodpowiedzialnego. 
– Widzę, że udaje nam się z tym 
walczyć – dodaje Jacek Zalew-
ski. – Zmieniamy myślenie. Oj-
ciec niepełnosprawnego dziecka 
to rodzic najlepszy z najlepszych. 
Kilkudziesięcioosobowa grupa oj-
ców, z roku na rok powiększająca 
swoje grono, to najlepszy dowód na 
to, że można inaczej. Planowana są 
już kolejne inicjatywy Stowarzysze-
nia Dobra Wola. 
 – Już w tym roku ruszamy z 
Pierwszą Kosmiczną Orkiestrą Do-
brej Woli – opowiada Jacek Zalew-
ski – Tworzymy orkiestrę, w której 
każdy musi coś od siebie wnieść, bo 
przecież wszyscy mamy coś do po-
wiedzenia. Trudności, wątpliwości, 
chwile zwątpienia nabierają zupeł-
nie innego wymiaru, gdy dzielimy je 
w większym gronie. A to jest coraz 
większe i silniejsze. – Jesteśmy ojca-
mi – podsumowuje prezes Stowa-
rzyszenia Dobra Wola – Nasze dzie-
ci to nasze zadanie, z którego musi-
my się wywiązać. Kochamy je i jeste-
śmy z nich dumni.

Natalia Brzozowska

Tede polewał w 
Piasecznie szampanem
PIASECZNO Na koncercie w Domu Kultury wystąpił Tede – 

jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich raperów

 Tede od zawsze wzbudzał spore kontrowersje – zarówno poruszaną w 
swoich tekstach tematyką, jak i bezkompromisowym wizerunkiem. Nie da się 
jednak zaprzeczyć, że na scenie jest prawdziwym showmanem, który nie ma 
najmniejszych problemów z zaproszeniem publiczności do wspólnej zabawy 
i rytmicznego kołysania się w hip-hopowych rytmach.
 – Było bardzo fajnie, choć spodziewałyśmy się, że przyjdzie trochę więcej 
ludzi – mówiły dwie nastoletnie fanki Tede, które przyjechały na koncert do 
Piaseczna prosto z warszawskiego Mokotowa. – Może impreza była za mało 
nagłośniona? 
 Jeśli chodzi o stronę muzyczną, to widać było wyraźnie, że Tede nie pa-
trzy w przeszłość i niespecjalnie interesuje go wykonywanie dawnych hitów, 
za to zdecydowanie bardziej stawia na nowy materiał. Na zakończenie raper 
zaśpiewał przebój „Biełyje nosy”, który w serwisie youtube ma ponad 12,5 mi-
liona odsłon. Piosenka dotycząca tematów kokainowych została uświetniona 
otwarciem przez bohatera wieczoru szampana i oblaniem nim publiczności.

Grzegorz Tylec

R E K L A M A

Wieczór z piosenkami Johna Lennona

PIASECZNO

 W piątek 18 października w Domu Kultury w Piasecznie odbędzie się 
koncert „Working class hero”. Piosenki Johna Lennona wykonają: Nata-
lia Hryniewicka, Mikołaj Zwierz i Marcin Molski, Duet Ojciec i Syn, Anna 
Grzejszczyk, Norbert Satora, Sławomir Kosiński, Elżbieta Kalinowska i Maja 
Stawiarska, Marcin Skoczylas, Janusz Waśniewski i Mariusz Sibilski oraz Ka-
rol Łukasik. Początek o godzinie 19. Bilety w cenie 10 zł.

Tyl.

Spotkanie z Marceliną Szumer-Brysz

LESZNOWOLA

 W środę 16 października w fi lii GOK Lesznowola w Mysiadle (ul. Topo-
lowa 2) odbędzie się godz.  spotkanie z dziennikarką Marceliną Szumer-
Brysz, autorką książki pt. „Wróżąc z fusów. Reportaże z Turcji”. Początek 
o godzinie 18.30.

Tyl.

Posprzątają cmentarz ewangelicki

GÓRA KALWARIA

 W najbliższą sobotę odbędzie się akcja sprzątania cmentarza ewange-
lickiego w Górze Kalwarii. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział Czer-
sku wraz z Fundacją Kamienie Niepamięci uzyskało od Kościoła Ewangelic-
ko-Augsburskiego zgodę na prowadzenie prac porządkowych i upamiętnie-
nie osób spoczywających na cmentarzu. Sprzątanie potrwa od godziny 9 do 
13. Organizatorzy zapewniają worki na śmieci oraz rękawiczki do pracy.

Tyl.
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IV liga

Kolejka 9 - 5-6 października

KS Warka 1-1 Radomiak II Radom  
Znicz II Pruszków 1-1 Victoria Sulejówek  
KS Raszyn 0-1 Proch Pionki  
Oskar Przysucha 2-2 MKS Piaseczno  
Żyrardowianka Żyrardów 2-2 Józefovia Józefów  
Błonianka Błonie 5-0 Wilga Garwolin  
Unia Warszawa 0-3 Pilica Białobrzegi  
Mszczonowianka Mszczonów 2-1 Mazur Karczew

Tabela grupy południowej IV ligi

1.  Radomiak II Radom 9 20 6 2 1 20-10
2.  Błonianka Błonie 9 20 6 2 1 30-6
3.  MKS Piaseczno 9 20 6 2 1 28-11
4.  Pilica Białobrzegi 9 17 5 2 2 24-16
5.  Victoria Sulejówek 9 16 5 1 3 24-13
6.  Oskar Przysucha 9 15 4 3 2 20-19
7.  Wilga Garwolin 9 14 4 2 3 22-22
8.  Mszczonowianka Mszczonów
  9 12 3 3 3 12-12
9.  Mazur Karczew 9 10 3 1 5 13-16
10.  Proch Pionki 9 10 3 1 5 10-15
11.  KS Warka 9 10 2 4 3 13-25
12.  KS Raszyn 9 10 3 1 5 12-18
13.  Znicz II Pruszków 9 10 3 1 5 13-18
14.  Żyrardowianka Żyrardów
  9 8 2 2 5 14-23
15.  Józefovia Józefów 9 6 1 3 5 7-17
16.  Unia Warszawa 9 2 0 2 7 4-25

Liga okręgowa

Kolejka 9 - 5-6 października

Ryś Laski 1-1 Pogoń II Grodzisk Mazowiecki  
Błonianka II Błonie 0-3 Sparta Jazgarzew  
LKS Chlebnia 2-0 GLKS Nadarzyn  
Ursus II Warszawa 4-2 Okęcie Warszawa  
KS Teresin 5-0 SEMP Ursynów (Warszawa)  
Piast Piastów 0-5 Przyszłość Włochy (Warszawa)  
Milan Milanówek 3-0 Perła Złotokłos  
Laura Chylice 5-1 Grom Warszawa 

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  Sparta Jazgarzew 9 25 8 1 0 23-9
2.  Laura Chylice 9 20 6 2 1 32-20
3.  Ursus II Warszawa 9 19 6 1 2 21-15
4.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
  9 18 5 3 1 19-12
5.  Milan Milanówek 9 17 5 2 2 27-16
6.  Okęcie Warszawa 9 16 5 1 3 21-9
7.  Grom Warszawa 9 15 5 0 4 19-20
8.  LKS Chlebnia 9 15 5 0 4 15-9
9.  Ryś Laski 9 15 4 3 2 16-12
10.  KS Teresin 9 13 4 1 4 25-18
11.  Przyszłość Włochy 9 9 3 0 6 16-23
12.  GLKS Nadarzyn 9 9 3 0 6 15-14

13.  Perła Złotokłos 9 7 1 4 4 9-14
14.  SEMP Ursynów  9 4 1 1 7 13-21
15.  Piast Piastów 9 4 1 1 7 6-30
16.  Błonianka II Błonie 9 0 0 0 9 11-46

A klasa

Kolejka 8 - 5-6 października

Pauza: Świt Warszawa.
 FC Lesznowola 2-0 Anprel Nowa Wieś 
Naprzód Stare Babice 5-0 Nadstal Krzaki Czaplin-
kowskie 
Walka Kosów 0-6 Orzeł Baniocha  
UKS Tarczyn 1-0 Jedność Żabieniec  
UKS Siekierki (Warszawa) 3-5 Korona Góra Kalwa-
ria  Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki 2-1 MKS II 
Piaseczno  

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy

1.  Naprzód Stare Babice 8 24 8 0 0 32-9
2.  Korona Góra Kalwaria 7 18 6 0 1 34-11
3.  Orzeł Baniocha 7 18 6 0 1 27-8
4.  MKS II Piaseczno 7 12 4 0 3 17-8
5.  UKS Siekierki 8 12 4 0 4 18-19
6.  Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki
  8 11 3 2 3 21-20
7.  FC Lesznowola 7 10 3 1 3 13-15
8.  Anprel Nowa Wieś 7 10 3 1 3 17-16
9.  Jedność Żabieniec 7 9 3 0 4 14-21
10.  Walka Kosów 8 9 3 0 5 19-24
11.  Świt Warszawa 7 3 1 0 6 10-31
12.  UKS Tarczyn 8 3 1 0 7 4-27
13. Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 
  7 3 1 0 6 8-25

III liga kobiet

Kolejka 6 - 28-29 września

Kolejka 7 - 5-6 października

Pauza: Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock), 
Królewscy Płock.
Ostrovia Ostrów Mazowiecka 7-0 Żbik Nasielsk  

Husarki Mochowo 1-4 WAP Warszawa  
GOSiR Piaseczno 1-3 Zły Warszawa  
Orlęta Baboszewo 0-3 DAF Płońsk  
Fuks Pułtusk 2-1 Jantar Ostrołęka 

Tabela grupy mazowieckiej trzeciej ligi

1.  Królewscy Płock 6 15 5 0 1 25-9
2.  WAP Warszawa 5 15 5 0 0 21-4
3.  DAF Płońsk 7 15 5 0 2 21-10
4.  Fuks Pułtusk 6 13 4 1 1 21-9
5.  Jantar Ostrołęka 6 12 4 0 2 27-8
6.  Zły Warszawa 6 12 4 0 2 20-14
7.  Ostrovia Ostrów Mazowiecka
  6 9 3 0 3 20-16
8.  Orlęta Baboszewo 4 3 1 0 3 8-21

9.  Vulcan Wólka Mlądzka  
  5 3 1 0 4 6-24
10.  Husarki Mochowo 7 3 1 0 6 9-35
11.  GOSiR Piaseczno 5 1 0 1 4 1-10
12.  Żbik Nasielsk 5 0 0 0 5 3-22

Ligowe zapowiedzi
IV liga

Kolejka 10 - 12-13 października

Radomiak II Radom - Mazur Karczew 
Pilica Białobrzegi - Mszczonowianka Mszczonów  
Wilga Garwolin - Unia Warszawa  
Józefovia Józefów - Błonianka Błonie  
MKS Piaseczno - Żyrardowianka Żyrardów 
13 października, g.11
Proch Pionki - Oskar Przysucha  
Victoria Sulejówek - KS Raszyn  
KS Warka - Znicz II Pruszków 

LIga okręgowa

Kolejka 10 - 12-13 października

Pogoń II Grodzisk Mazowiecki - Grom Warszawa  
Perła Złotokłos - Laura Chylice 12 października, g.15:30
Przyszłość Włochy (Warszawa) - Milan Milanówek  
SEMP Ursynów (Warszawa) - Piast Piastów 
Okęcie Warszawa - KS Teresin  
GLKS Nadarzyn - Ursus II Warszawa  
Sparta Jazgarzew - LKS Chlebnia 12 października, g.11
Ryś Laski - Błonianka II Błonie

A klasa

Kolejka 9 - 12-13 października

Pauza: Naprzód Stare Babice.
 MKS II Piaseczno - FC Lesznowola 
13 października, g.13:30
Korona Góra Kalwaria - Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki 
13 października, g.15
Jedność Żabieniec - UKS Siekierki 13 października, g.12:30
Orzeł Baniocha - UKS Tarczyn 12 października, g.14
Nadstal Krzaki Czaplinkowskie - Walka Kosów
 12 października, g.15
Anprel Nowa Wieś - Świt Warszawa

III liga kobiet

Kolejka 8 - 12-13 października

Pauza: Jantar Ostrołęka, Husarki Mochowo.
DAF Płońsk - Fuks Pułtusk  
Zły Warszawa - Orlęta Baboszewo  
WAP Warszawa - GOSiR Piaseczno 12 października, g.19
Żbik Nasielsk - Królewscy Płock  
Vulcan Wólka Mlądzka - Ostrovia Ostrów Mazowiecka 

Nie bierzemy odpowiedzialności za terminy błędnie podane nam 
przez kluby, zmienione lub odwołane.

Wyniki naszych zespołów ligowych

Złe dziewczyny 
ograły Gosirki
PIŁKA NOŻNA, III LIGA KOBIET, KS GOSIRKI PIASECZNO – AKS ZŁY WARSZAWA 1:3 Gosirki wciąż czekają w 

tym sezonie na pierwsze ligowe zwycięstwo. W ostatnią sobotę po raz czwarty musia-

ły uznać wyższość rywalek

 W pierwszej połowie, choć nie 
było widać przewagi żadnego z ze-
społów, lepszą skuteczność wykaza-
ły przyjezdne, strzelając klasycznego 
gola do szatni. Po zmianie stron Go-
sirki zdawały się jednak przejmować 
inicjatywę. Niestety osamotniona w 
przodzie Patrycja Rurka zbyt czę-
sto nie była w stanie wiele zdziałać 
w polu karnym rywalek, a jedynym 
efektem jej prób były rzuty rożne. Te 
biła z kolei nieźle Magda Dudek i w 
końcu przyniosło to spodziewany 
efekt. Po jednym z kornerów faulo-
wana była Karolina Sobala i prowa-
dząca spotkanie sędzia podyktowa-
ła rzut karny. Do piłki podeszła Du-
dek, ale niewielka wzrostem Klau-
dia Sawczyk wyczuła jej intencję i w 
świetnym stylu zdołała obronić jede-
nastkę. Na domiar złego chwilę póź-
niej Gosirki nadziały się na kontrę 
i... trzeba już było odrabiać dwu-
bramkową stratę. 
 Nadzieje na korzystny wynik 
dla piasecznianek przywróciła Rur-
ka, która strzałem z dystansu zdoła-
ła pokonać Sawczyk. Nasza napast-
niczka, po podaniu Roksany Pie-
chal, mogła również wyjść sam na 
sam z bramkarką AKS, ale niepo-
trzebnie wstrzymała grę i sytuację 
zdołały zażegnać defensorki przy-
jezdnych. Warto podkreślić, że dru-
żynę z Warszawy wspierała przez 

cały czas dobrze zorganizowana 
grupa kibiców – nie tylko kultural-
nie śpiewali, ale również pozdrawia-
li Gosirki. 
 Naszym zawodniczkom nie uda-
ło się ostatecznie wyrównać. Do siat-

ki, w samej końcówce, trafiły rywalki, 
wykorzystując szybką kontrę, a z bo-
iska musiała jeszcze przedwcześnie 
zejść kontuzjowana Sobala.

Grzegorz Tylec

Przełomowym momentem meczu był niewykorzystany 

przez Magdę Dudek rzut karny

Karolina Sobala, 

zawodniczka KS Gosirki Piaseczno

Uważam, że widać było naszą wolę walki, ale niestety niewykorzystane sy-
tuacje lubią się mścić. Szkoda na pewno niewykorzystanego rzutu karnego, 
ale wiadomo, że niestety w życiu nie wszystko się zawsze udaje, więc nie ma 

co się nad tym rozwodzić. Myślę, że brakowało nam skutecznych ofensywnych akcji. Naszym 
przeciwniczkom udawało się to lepiej, dlatego wynik meczu skończył się tak, a nie inaczej, czy-
li na naszą niekorzyść.

Piaseczno wciąż gra
o Puchar
PIŁKA NOŻNA, OKRĘGOWY PUCHAR POLSKI Choć w klubie nikt nie ukry-

wa, że Puchar Polski nie jest w tym sezonie priorytetem, biało-niebie-

scy – jako jedyny zespół z powiatu piaseczyńskiego – awansowali wła-

śnie do ćwierćfi nałów na szczeblu warszawskim

 O wyjazdowej wy-
granej z drugą drużyną 
Legionovii przesądzi-
ły dwie akcje w drugiej 
połowie meczu. Naj-
pierw, w 61. minucie, 
Aleksander Wiśniew-
ski pewnie wykończył 
prostopadłe podanie 
Michała Koszeli, a w 79. 
minucie Patryk Dąb-
kowski ustalił wynik 
mecz, wykorzystując 
dobre rozegranie rzutu 
wolnego przez Koszelę. 
 W kolejnej rundzie, 
w najbliższą środę, 
MKS Piaseczno zmierzy się na wyjeździe z zespołem Victorii Sulejówek.

Tyl.

Nasze piłkarki 
lepsze od Legii
PIŁKA NOŻNA, LEGIA SOCCER SCHOOLS - KS GOSIRKI PIASECZNO 1:2 

Trampkarki KS Gosirki Piaseczno, w przeciwieństwie do seniorek, 

mają za sobą znakomity początek ligowych zmagań

 – Trzeci mecz i trzecia wygrana naszych trampkarek napawają optymi-
zmem na przyszłość – mówi Kaja Ożgo, trenerka KS Gosirki Piaseczno. – Ze-
spół Legii był wymagający i bardzo dobrze dysponowany w obronie, co 
utrudniało nam nasze ataki. Po golach Weroniki Masiak i Oliwii Samoraj pro-
wadziłyśmy 2:0 do przerwy. Niestety kontuzje w naszej drużynie spowodo-
wały śmielsze ataki Legionistek i bramkę na 2:1. 

Tyl.

BADMINTON

Potrójnie ozłocony!
 Maks Krogulski, 14-letni miesz-
kaniec Zalesia Górnego, wywalczył 
potrójne złoto na Międzynarodo-
wym Turnieju Badmintona Carpatia 
Bad 2019, który miał miejsce w Me-
dyce. Zawodnik KS Hubertus wy-
grał turniej w grze pojedynczej, w 
grze podwójnej z Arturem Prusz-
kowskim z AZS Wat Warszawa oraz 
w grze mieszanej z Emilią Skrzek.
 – Jeżeli chodzi o zajęte miejsca, 
to bardzo się cieszę, że moja syste-
matyczna i ciężka praca, jaką wy-
konuję na treningach od kilku lat, 
przynosi efekty i jest doceniana – 
mówi Maks Krogulski. – To da mi 
energię do dalszych treningów i, 
mam nadzieję, kolejnych sukcesów.
 – Nie spodziewałem się również 
aż trzech złotych medali. – dodaje 
zawodnik.

Tyl.

fot. Paweł Leśniewski
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Różne oczekiwania 
pracowników
Na rynku pracy spotykają się obecnie przedstawiciele aż czterech pokoleń Polaków. 

Portal pracuj.pl zbadał zależność wieku i oczekiwań wobec życia zawodowego. Oka-

zuje się, że dla pracowników, bez względu na to ile mają lat, najważniejsze są uposaże-

nie oraz dobra atmosfera w pracy

 Portal pracuj.pl podaje, że już 
niedługo generacja Y, a więc oso-
by w wieku 25-39 lat będą stano-
wiły ponad połowę aktywnych pra-
cowników. Drugą najliczniejszą gru-
pą jest pokolenie X, a więc osoby w 
wieku 40-55 lat. Strukturę polskich 
pracowników uzupełnia generacja Z 
(18-24 lata) oraz tzw. baby boomers, 
czyli ludzie mający powyżej 55 lat, 
którzy są jednocześnie najbardziej 
doświadczonymi pracownikami, ale 
też nieubłaganie zbliżają się do wie-
ku emerytalnego.

Wszyscy chcą dobrze zarabiać

 Okazuje się, że wszystkie grupy 
pracowników mają podobne priory-
tety. Przede wszystkich najbardziej 
istotnym aspektem życia zawodowe-
go jest dla nich atrakcyjne wynagro-

dzenie. Wbrew niektórym stereoty-
pom, zapotrzebowanie na pieniądze 
mają zarówno pracujący studenci, 
jak i osoby starsze, choć tym ostat-
nim najbardziej zależy na dobrej at-
mosferze w pracy, a pensję stawia-
ją dopiero w drugiej kolejności. Dla 

innych grup dobra atmosfera rów-
nież jest ważna – jest to obok wy-
nagrodzenia najczęściej wymienia-
na wartość. Na co jeszcze zwraca-
ją uwagę pracownicy. Badania wy-
kazały, że wszystkim zależy na sta-

bilności i bezpieczeństwie zatrud-
nienia. Mniej dotyczy to może naj-
młodszej grupy pracowników, która 
wskazała, że wyżej ceni dobre słowo 
i docenienie przez szefów. – Gene-
rację Z przyciągają miejsca, w któ-
rych ich działania spotkają się z po-
zytywnym odbiorem przełożonych 
– komentuje Konstancja Zyzik z pra-
cuj. pl. – Dlatego firmy, które zatrud-
niają młodych, powinny dbać o sen-
sowne i wartościowe oceny okresowe. 
Najstarszym pracownikom warto za-
pewnić natomiast możliwość spokoj-
nej realizacji obowiązków.

Priorytety zmieniają się z wiekiem

 Okazuje się, że potrzeba stabil-
ności i bezpieczeństwa zatrudnie-
nia rośnie wraz z wiekiem. Regular-
ne podwyżki są ważne natomiast dla 

przedstawicieli pokoleń Y i X. Naj-
młodsi i najstarsi prasownicy przy-
wiązują do nich mniejsze znaczenie. 
Ciekawe jest podejście pracowników 
w różnych wieku do relacji z przeło-
żonym. Najbardziej na dobrych kon-
taktach z szefem zależy pokoleniu 
baby boomers, najmniej generacji Y, 
a więc osobom, które zaczynają roz-
wijać skrzydła zawodowe. Wszyst-
kie grupy pracowników wśród pię-
ciu najważniejszych priorytetów wy-
mieniają także bliskość pracy i wy-
godny dojazd. 

Podwyżka najlepszą formą 

docenienia

 Każdy pracownik, bez wzglę-
du na wiek uważa, że najlepszą for-
mą docenienia jego wysiłków będzie 
podwyżka, a w drugiej kolejności 
– premia uznaniowa. Nagrodą dla 
pracowników jest także awans. Na-
tomiast pochwała uznawana jest za 
środek niewystarczający i nie mają-
cy większego znaczenia (najbardziej 
cenią ją najmłodsi). 

TW

Oczekiwania pracowników w stosunku do wykonywanej pracy 

zmieniają się wraz z wiekiem

Aż 68 proc. pracowników 

za najważniejsze w pracy 

uważa atrakcyjne 

wynagrodzenie
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Nabór wniosków na szkolenie
Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje, że od 

środy 9 października do wyczerpania funduszy będą 

przyjmowane wnioski o skierowanie na szkolenie indy-

widualne w ramach Funduszu Pracy

 O szkolenia mogą ubiegać się 
osoby posiadające deklarację za-
trudnienia w ciągu 60 dni po za-
kończonym szkoleniu (zatrudnie-
nie na co najmniej 3 miesiące, przy-
najmniej pół etatu, a w przypad-
ku umowy cywilnoprawnej: umo-
wa zawarta na co najmniej 3 mie-
siące, wartość umowy musi być 
równa lub wyższa od trzykrotno-
ści minimalnego wynagrodzenia 
za pracę). O szkolenie mogą też 
wnioskować osoby oświadczające, 
że zamierzają założyć działalność 
gospodarczą w trakcie 60 dni po 

ukończonym szkoleniu (prowadze-
nie działalności co najmniej przez 
okres 3 miesięcy).
 Urząd Pracy w Piasecznie w ra-
mach zrealizowanych szkoleń bada 
efektywność szkolenia w ciągu dwóch 
miesięcy od jego zakończenia. Dlate-
go też konieczne jest wywiązanie się z 
w/w oświadczeń w terminie 60 dni od 
daty zakończenia szkolenia. Termin 
60 dni nie podlega wydłużeniu zgod-
nie z wytycznymi Ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej.
 Ze względu na racjonalność wy-
datkowania środków publicznych 

koszt szkolenia nie może przekro-
czyć 8000 zł. 
 Kompletny wniosek należy zło-
żyć u swojego doradcy klienta bądź 
w dziale szkoleń w pok. 13 (ul. 
Szkolna 20, 05-500 Piaseczno, nr 
telefonu: 22 737 62 12).  

 Urząd zastrzega, że można 
wnioskować tylko o jedno szkolenie, 
a osoby które korzystały ze wsparcia 
ze strony UP, będą brane pod uwagę 
w drugiej kolejności.





DAM PRACĘ

EKSPEDIENTKĘ NA 1/2 ETATU DO LODZIARNI W PIA-
SECZNIE, TEL. 503 13 05 05

Pracownika ochrony w szkole w okolicach Piaseczna, 
praca w godz. 10:00 - 18:.00 tel., 725 725 633,  603 454 131

Poszukujemy do współpracy zgranej EKIPY BRUKAR-
SKIEJ, płatne z metra,  wypłacane regularnie, w syste-
mie tygodniowym! ok. Piaseczna, tel. 698 698 839

Zatrudnię panią do sprzątania klatek schodowych w 
Konstancinie, 6h dziennie (8.00-14.00), 1700 zł na rękę, 
tel. 698 634 057

Firma sprzątająca zatrudni Panie do sprzątania klatek 
schodowych oraz panów do prac porządkowych, 
tel. 503 173 868

Firma Internity zatrudni pracownika Biura obsługi 
klienta w Piasecznie, CV prosimy wysyłać na adres: 
ipilarczyk@internity.pl 

Zatrudnię glazurnika i tynkarzy, tel. 601 304 250

Pomoc kuchni, co drugą noc, Sękocin,  tel. 600 39 24 12,
692 917 319

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni osobę
do prac porządkowych, tel. 791 200 444

Zatrudnię szwaczkę, krawcową, praca w Głoskowie, 
tel. 510 267 684

Zatrudnimy ekspedientkę do supersamu,  Dawidy, 
dojazd autobusem 715, 737 lub stacja PKP Dawidy, 
14 zł netto/ godz tel. 501 097 603

Przyjmę do pracy w delikatesach w Nowej Iwicznej, 
mile widziane doświadczenie, tel. 501 105 411

Ekspedientkę oraz osobę do wykładania towaru 
do sklepu w Ustanowie, tel. 602 119 041

Sprzątanie oraz pomoc przy wydawaniu posiłków w 
oddziale szpitalnym CKR w Konstancinie-Jeziornie. 
Praca zmianowa 7-19, 19-7. Mile widziana książeczka 
sanitarno-epid. tel. 22 703 04 35

Kurier Południowy przyjmie osoby do rozdawania 
gazet na skrzyżowaniach w Piasecznie, praca 
w piątki, tel. 22 756 79 39 

Zatrudnię:elektromonterów i kierowcę operatora 
dźwigu. Tel. (22) 201 19 01; 602 653 398 

Przyjmę młodych mężczyzn do pracy przy zakładaniu 
ogrodów, chętnie z prawem jazdy kat. B i umiejętno-
ścią układania kostki brukowej, tel. 698 698 839

Zatrudnię osobę do pracy w sklepie spożywczym w 
Piasecznie - atrakcyjne wynagrodzenie, miła atmosfe-
ra, wolne wszystkie niedziele.,tel. 604 072 877

POTRZEBNA SZWACZKA NA OVERLOK, LEKKIE SZY-
CIE, TEL. 601 259 681

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni osobę do produkcji 
pizzy i ekspedientki, praca w Piasecznie, tel. 537 876 739 

Zatrudnię wulkanizatora/mechanika samochodowego, 
praca stała na pełny etat, Piaseczno, tel. 515 010 312

Zatrudnię sprzedawczynię do sklepu spożywczego 
w Gołkowie, tel. 519 831 770

Pracowników budowlanych, tel. 507 191 295

Firma zatrudni do sprzątania biur, praca w godz. nocnych 
22:00-6:00, mile widziane Panie, Piaseczno, ul. Puławska, 
tel. 508 095 264 

Dekarza i pomocnika, stawka od 17-25 zł/h, tel. 692 194 998

Wulkanizatora do serwisu wulkanizacyjnego w Gołkowie, 
tel. 601 239 577

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni ekspedytorów. 
Pakowanie pieczywa. Praca w nocy, tel. 534 140 941

Do sprzątania w Nowej Woli, tel. 505 044 521

Firma ogrodnicza Zalesie Górne zatrudni pilarza, 
ogrodnika, brukarza, tel. 607 811 727

Praca dla hydraulika i pomocnika, tel. 693 785 277

Dekarza zatrudnię, tel. 601 372 385

Stolarz, pilarz, tel. 602 424 170

Zatrudnię pracowników do rozbioru mięsa i kierowców, 
tel. 22 726 83 42

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu mięsnego Warszawa, 
tel. 22 726 83 42 

Do pakowania, lakierowania proszkowego i ślusarza w 
firmie produkcyjnej - okolice Piaseczna, tel. 602 253 180 

Ekspedientka, Aleja 3go Maja Piaseczno, tel. 508 288 773

Zatrudnię Panią w sklepie ze zdrową żywnością, 
Mysiadło, tel. 603 68 65 61

Zatrudnię samodzielnego mechanika samochodowego 
w Piasecznie. Wysokie wynagrodzenie, tel. 607 383 353

Zatrudnię zbrojarza - betoniarza, murarza, montera sza-
lunków budowlanych tel.604 618 743. Atrakcyjne wyna-
grodzenie, płatności tygodniówki 

Praca na myjni ręcznej w Konstancinie-Jeziornie. Kontakt 
798 667 788

Praca na recepcji w Konstancinie-Jeziornie. CV na
biuro@myjnianova.pl

Firma poszukuje osoby do sprzątania hali produkcyjnej i 
magazynowej. Praca w systemie zmianowym: 2 dni 6-18, 
2 dni wolne, 2 dni 18-6, 2 dni wolne itd. Wynagrodzenie 
14,00 zł na rękę, pełny etat, umowa o pracę. Praca w Sol-
cu k. Szymanowa, dojazd z Warki, Góry Kalwarii i Wilano-
wa zapewniony. Zadzwoń 501 631 374

Przyjmę do sklepu spożywczego w Runowie tel. 601 970 036

Pomoc domową zatrudnię, JÓZEFOSŁAW, dowolne 
godziny, prawo jazdy. Tel. 501 083 455

Zatrudnię stolarza z doświadczeniem lub do przyuczenia. 
Janki, tel. 601897727 www.formup.pl

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie 
poszukuje opiekunów, fizjoterapeutów, lekarza ogólnego,
pracownika technicznego, tel. 607 241 707, e-mail: 
tabita@luxmed.pl

SZUKAM PRACY 

Kierowca emeryt B, C i E, tel. 503 383 313

Sprzątanie, tel. 784 214 079

Sprzątanie, tel. 880 255 904

Opieka – do starszej osoby, tel. 577 14 88 77

KUPIĘ

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

Firmę – Każda opcja, tel. 605 904 277

Antyczne meble, obrazy, srebra, platery, odznaczenia, 
szable, ksišżki, pocztówki, tel. 504 017 418

SPRZEDAM

Krzewy ozdobne,  tel. 880 479 679

Drewno kominkowe, tel. 730 767 493

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

BMW seria I, 116, benzyna, stan bdb, 2007r., 
tel. 604 533 929

VW Polo 2000 r. 1,4 benzyna, 5-drzwiowy, 
tel. 694 236 965

Toyota Corolla 97 r., gaz+benzyna, tel. 661 177 387

Toyota Yaris, 2006 r., 1,4 Diesel. Pięciodrzwiowa, 
tel. 509 015 398

Seicento 1.1, 2000 r., tel. 691 512 808

CYMERMAN Przyczepy i Akcesoria : nowe, remonty, 
przeróbki www.przyczepy.waw.pl  tel. 601 449 898

AUTO - MOTO  KUPIĘ

SKUP AUT, OSOBOWE, DOSTAWCZE, 
TEL. 510 357 529

Skup aut, tel. 515 018 430

Auto Skup. Wszystkie marki. Całe, uszkodzone lub po wy-
padku. Nie na chodzie. Skorodowane. W stanie obojęt-
nym. Krajowe, sprowadzone, angliki. Płatne gotówką. Od-
biór własną lawetą, tel. 515 472 081

Skup aut na kasację, tel. 508 206 738

Skup aut za gotówkę, szybki dojazd i wycena,
tel. 533 525 533

Kupię każde auto, tel. 603 903 405

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Budowlaną, 2880 m kw., Ustanów, tel. 509 308 026

Działka w miejscowości Słomczyn, ul. Wiosenna,obok 
Konstancina. Wymiar 22 m x73 m,1600 m kw.. Z warun-
kami zabudowy na dom jednorodzinny. Prąd, woda, 
gaz. Tel.  602 523 609

Działka letniskowa na Mazurach nad jeziorem 
Śniardwy, 1000 m kw., bez nakładów finansowych, 
tel. 602 10 85 65

Sprzedam działkę 1600m2 w Słomczynie, ul. Wiosenna.
Tel. 602 523 609

Dwa małe domki na działce 2000 m kw. W otulinie 
lasu okolice Piaseczna, 275 tys. zł, tel. 728 890 101

Pilnie sprzedam, działkę 300 m kw., z domkiem, 
w ROD Lotos w Szczakach, tel. 690 880 199

Działka rolna 1,7 ha z warunkami zabudowy, Kawęczyn, 
tel. 606 466 390

Działka 9500 m kw., Szczęsna k. Grójca, tel. 661 553 697

Działka rolna, Suchostruga, 2,83ha, tel. 506 639 229

Działkę budowlaną 6000 m kw, Dąbrówka, 650 zł/mkw., 
w całości, podzielę lub wydzierżawię, tel. 667 797 094

Działki budowlane Prażmów, tel. 602 770 361

2 pok. Piaseczno, tel. 735 037 247

Nowy dom parterowy 134/850 m kw. w Sułkowicach, 
tel. 790 600 608

Dom 5 pokoi 2 garaże plus mieszkanko letnie, koło 
Góry Kalwarii dz.1400m kw.  459 tys. tel.728 928 901

Sprzedam działki Wola Chynowska tel. 667 120 665

Sprzedam siedlisko tel. 606 505 106

Sprzedam mieszkanie W Jasieńcu, 65m,3 pokoje+kuch-
nia+łazienka+WC, tel 723 096 230

Działkę leśną 20.000 m kw, Ostrówek, gmina Warka,
100 m do jeziorka gminnego. Możliwość podziału na 
dwie działki po  10.000 m kw., tel. 601 131 385

Trzypokojowe, 72 m kw., z garażem, parter, Piaseczno, 
tel. 505 82 82 14

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Wynajmę lokale w pawilonie handlowym 72 m kw., po 
salonie fryzjerskim i 54 m kw, - możliwość połączenia, 
Konstancin – Jeziorna, tel. 509 085 540

PESEL, meldunek, umowa – OK!, tel. 720 90 80 80 

1-osob. 480. Para 300/os + liczn., tel. 577 88 69 88

Obiekt, od 30 do 140 m kw., wys. 2,8m, parking, woda, 
prąd, na działce 1000 m kw., tel. 604 274 417

Pokoje, ciepło, wygodne łóżka, dojazd od ul. Puławskiej, 
tel. 604 274 417

Lokal usługowy 25 m kw, Piaseczno – ul. Puławska, 
tel. 506 551 616

Kawalerka, 42 m kw., z garażem, parter, Piaseczno, 
tel. 505 82 82 41

Trzypokojowe, 72 m kw., z garażem, parter, Piaseczno, 
tel. 505 82 82 14

Lub sprzedam pawilon 16 m kw. ul J. Pawła II 
w Piasecznie, tel. 693 912 089

Kwatery, tel. 728 899 673

Kwatery, 280,00 zł, Dąbrówka, tel. 667 797 094

Mieszkanie w okolicy Tarczyna, tel. 506 874 165

USŁUGI

CYKLINOWANIE, PARKIETY,
WWW.SCHODYPODLOGI.PL, TEL. 502 514 388

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
Tel. 504 008 309

Układanie kostki brukowej, profesjonalnie i termino-
wo, gwarancja, www.dobrybrukarz.pl tel. 698 698 839

Złom. Porządki? Remont? Uprzątniemy, wywieziemy, 
tel. 502 898 418

Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895

Domki ogrodowe, altanki, tarasy, drewutnie, 
tel. 788 280 788

Elektryk, instalacje, awarie, przyłącza, tel. 506 498 222

Malowanie, wykończenia, tel. 665 708 757

Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860

Krycie dachów, tel. 601 310 413

Przeprowadzki, transport – sprawnie i tanio, 
tel. 514 269 909

Hydraulik, tel. 608 030 808 

Automatyka do bram: przesuwnych, dwuskrzydłowych,
garażowych –  sprzedaż, montaż, serwis, tel. 790 331 339

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

OGRODY, BRUKARSTWO - kompleksowo, 
www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Kompleksowo, zakładanie ogrodów, tel. 781 694 389

Dachy papą termozgrzewalną, obróbki, tel. 502 473 605

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

NAPRAWA DACHÓW I KOMINÓW, tel. 728 890 101

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU 
TEL. 501 129 679

Rozbiórki, wyburzenia z wywozem, tel. 728 890 101

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Ogrodnicze, tel. 536 043 434

Dachy, podbitka, sprzedaż, tel. 692 194 998

Hydraulik, tel. 535 872 455

Odbieram zbiorniki hydroforowe, stare, metalowe, 
tel. 500 51 66 77 

Wykończenia, remonty, tel. 692 194 998

Wentylacyjne – montaż, tel. 881 487 063

Dachy, podbitki, naprawy, tel. 798 836 860

Remonty, tel. 601 310 413

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Malarskie, tel. 696 120 208

Tynki tradycyjne i gipsowe, tel. 604 415 352

Malowanie, panele, remonty, tel. 664 632 405

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

Serwis AGD, pralki, zmywarki, piekarniki, Piaseczno, 
tel. 506 167 562 www.naprawy-agd.pl

Biuro rachunkowe - prowadzenie, pomoc, konsultacje, 
tel. 502 354 917

Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie elewacji 
- kilkunastoletnie doświadczenie,  tel. 501 62 45 62

Dachy, pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Dachy kryte dachówką, tel. 601 372 385

Remonty, tel. 690 300 854

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Oczyszczanie działek, ogrodnicze, wywóz gałęzi 
tel. 519 874 891

Księgowość dla firm, tel. 664 132 324

Małe biuro rachunkowe poprowadzi księgowość Twojej 
firmy, KPiR, Ryczałt, Księgi handlowe. Zapraszamy do 
Kontaktu tel: 693 463 397, 602 619 187 www.furmex.pl

Złota Rączka tel. 505 265 005

Tynki maszynowe tel. 533 125 444

Hydrauliczne inst. wod-kan c.o. Kotłownie, 
tel. 782 948 952

Oczyszczanie działek, ogrodnicze, wywóz gałęzi 
tel. 519 874 891

 RÓŻNE 

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

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

NAUKA 

PRACOWNIA ROZWOJU TWÓRCZEGO I OSOBOWO-
ŚCI DLA DZIECI I DOROSŁYCH. Spotkania twórcze. 
Spotkania z rozwoju osobowości. Wsparcie psycho-
logiczno- rozwojowe. Pomoc w lekcjach. Opieka. Za-
bawy kreatywne. Angielski indywidualnie. Okulary VR. 
Piaseczno, z dojazdem, tel. 571 373 118

Hebrajski, tel. 501 284 751

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

Polski, angielski - korepetycje, egzaminy, olimpiady, 
tel. 608 651 034

ZDROWIE I URODA 

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czeka-
ją 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

Oddam śliczne kotki (ok. 5 miesięcy) do cierpliwego 
domu, gdyż jeszcze nie do końca ufają człowiekowi. Pia-
seczno i okolice - możliwy dowóz. Chętnie wyślę zdjęcia 
kotków na telefon lub maila. Tel. 796 887 707
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www.kurierpoludniowy.pl/ogloszenia
Zamieść ogłoszenie drobne przez internet

Przyjmę do pracy fryzjerkę i manicurzystkę, 
Piaseczno, tel. 501 603 535

Mężczyznę do pracy w sklepie wielobranżowym, 
od zaraz, tel. 602 212 169

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

Pomoc w lekcjach, klasy 0-4,nauka na bieżąco, też 
opieka, Piaseczno i okolice, 30zł/h  tel. 571 373 118

Pracownia rozwoju twórczego i osobowości 
w Piasecznie, tel. 571 373 118

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

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

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

Naprawa, serwis okien i drzwi, problem z uszczelką 
czy klamką ? Zacięte okno? Zbita szyba? Wieje? 
20 lat doświadczenia, tel. 22 307 27 91

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Elewacje, remonty, dachy. Budowa domów. 
tel. 602 238 620

Naprawa, serwis okien i drzwi, problem z uszczelką 
czy klamką? Zacięte okno? Zbita szyba? Wieje? 
20 lat doświadczenia, tel. 22 307 27 91

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

DACHY, PAPA TERMOZGRZEWALNA, BALKONY, 
TARASY, IZOLACJE, TEL. 535 490 417

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

PIELĘGNIARKI, LEKARZY medycyny rodzinnej, 
medycyny pracy, internistę, neurologa, kardiologa  
tel. 605 440 831, 609 373 582

Zatrudnię pielęgniarkę do domu opieki w Baniosze, 
tel. 501 182 362

Panią do sklepu spożywczego w Sobikowie, praca 8 h 
na dwie zmiany lub tylko od 14 do 22, tel. 885 577 877

Hydraulik tel. 886 576 148

największy nakład 
największa skuteczność 

w każdy piątek

cena od 3 zł za słowo

Zamów 
ogłoszenie drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2

tel. 22 756 79 39 pon-pt 8:30-18
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Były obrazy 
i były słodkości
LESZNOWOLA/PIASECZNO Do 15 października w Galerii Wystaw 

Artystycznych OKNO w siedzibie GOK Lesznowola w Starej Iwicznej przy 

ul. Nowej 6 oglądać będzie można wystawę malarstwa Anny Lignar

 W trakcie wernisażu publiczność mogła nie tylko podziwiać 35 obrazów 
artystki, ale również poznać osobiście malarkę i posłuchać opowieści o jej 
drodze twórczej. Anna Lignar od siedmiu lat jest mieszkanką Józefosławia, 
a od niedawna współpracuje z Grupą Plastyczną Piaseczno, uczestnicząc we 
wspólnych plenerach malarskich. W centrum jej zainteresowania znajduje się 
przede wszystkim portret, choć chętnie maluje także pejzaż czy martwą na-
turę. Jej ulubione techniki to akryl i olej.
 Anna Lignar jest również założycielką bloga kulinarnego oraz marki Li-
gnarcakes, oferującej domowe ciasta, ręcznie robione czekoladki, a przede 
wszystkim eleganckie torty okolicznościowe. W trackie otwarcia wystawy 
każdy chętny mógł poczęstować się upieczonymi przez artystkę słodkościa-
mi oraz tradycyjną lampką wernisażowego wina.
 Wystawę można zwiedzać w poniedziałki i czwartki w godzinach od 8 do 
19.30, a w pozostałe dni powszednie w godzinach od 8 do 15.30. Wstęp wolny.

Grzegorz Tylec

Znaleźli wspólny język z Wojciechem Jagielskim
GÓRA KALWARIA W ostatni piątek w Górze Kalwarii odbyło się spotkanie autorskie z Woj-

ciechem Jagielskim – dziennikarzem, korespondentem wojennym i pisarzem

 Autor przyjechał na zaproszenie 
Gminnej Biblioteki Publicznej, któ-
ra w ten sposób obchodziła Ogól-
nopolską Noc Bibliotek. Tegorocz-
na edycja tej akcji była organizowa-
na w pierwszy weekend październi-
ka w bibliotekach w całej Polsce pod 
hasłem „Znajdźmy wspólny język”. 
Spotkanie, ze względu na zaintere-
sowanie, odbyło się w kinie „Ucie-
cha”, które jest w stanie pomieścić 
około 100 osób.
 Autor takich książek jak „Mo-
dlitwa o deszcz” „Nocni wędrow-
cy” czy „Wszystkie wojny Lary” od-
powiadał na pytania prowadzące-
go Huberta Gielecińskiego na te-
mat dziennikarstwa, misji i rzemio-
sła pisarskiego oraz procesu po-
wstawania jego książek. Jak się oka-
zało, Wojciech Jagielski, zanim za-
biera się do napisania książki, musi 
najpierw wiedzieć, o czym ona bę-
dzie. Pomysł nie powstaje w trak-
cie przepisywania zebranych nota-
tek. Dlatego właśnie niektóre tema-
ty czekały nawet 10 lat zanim po-
jawiły się w księgarniach. Dowie-
dzieć można się było również, że 
dzisiejsze dziennikarstwo znacznie 
różni się od tego, jakie było kiedyś 
– również w pracy korespondenta. 
Po brutalnej śmierci Daniela Pear-
la (zamordowanego przez człon-

ków Al-Kaidy) próba relacjonowa-
nia wydarzeń na podstawie relacji 
obydwu stron konfliktu stała się 
zbyt niebezpieczna. W dobie inter-
netu partyzanci nie potrzebują już 
zresztą dziennikarzy, aby ci prze-
kazali ich postulaty całemu światu. 
 Co ciekawe, według Wojciecha 
Jagielskiego bycie korespondentem 
wojennym i przebywanie jako świa-
dek w regionach ogarniętych wojną 
wcale nie jest bardziej niebezpiecz-
ne niż praca dziennikarza lokalne-
go. Zgodnie ze statystykami tra-
giczny los częściej spotyka bowiem 
dziennikarzy lokalnych niż kore-

spondentów wojennych. W trakcie 
spotkania poruszono również te-
matykę Czarnego Lądu. Afryka za-
wsze interesowała przyszłego auto-
ra książki „Nocni wędrowcy”, cho-
ciaż jego młodzieńcze wyobrażenia 
znacznie różniły się od tego, jaką 
Afrykę poznał pracując już jako 
dziennikarz.
 Po spotkaniu ustawiła się dłu-
ga kolejka do autora po autografy i 
krótkie rozmowy.

Grzegorz Tylec/

fot. Centrum Kultury

Impro Odjazd w Hugonówce

KONSTANCIN-JEZIORNA

 IX edycja Festiwalu Sportów Teatralnych 321 Impro „Impro Odjazd“ odbę-
dzie się już w ten weekend 12 i 13 października w Hugonówce przy ul. Mostowej 
15. Wydarzenie skierowane jest do miłośników improwizacji teatralnej i świet-
nego humoru. To publiczność decyduje o przebiegu spektakli, na żywo współ-
tworząc je wraz z aktorami. W tym roku w Konstancinie-Jeziornie zapowiada się 
„odjazdowa“ podróż, pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji. Wśród gości, m.in 
pisarka Katarzyna Grochola, kabareciarz Bartosz Gajda oraz bombowy zespół 
Bum Bum ORKeSTAR. Wystąpią także grupy impro z różnych stron Polski: Sąsie-
dzi, Dwaj Panowie, Niebezpieczne Związki, BCA Flash, Niplodram oraz Teatr Lu-
kla. Spektakle odbędą się o godz. 17 i o 20.30. Bilety: 30 i 75 zł. 

TW

Dzień integracyjny 

dla seniorów

LESZNOWOLA 

 Lesznowolska Rada Seniorów 
zaprasza mieszkańców, którzy skoń-
czyli 60 lat w sobotę 19 października 
do siedziby OSP Nowa Wola. – Orga-
nizujemy dzień integracyjny, pod-
czas którego chcemy się wzajem-
nie poznać i pobudzić do działania 
– mówi Krystyna Mastalerczuk, wi-
ceprzewodnicząca rady. Strażnicę 
można odwiedzać od godz. 16.

TW

Nostalgiczny 

pociąg specjalny

PIASECZNO

 W czwartek 17 października o 
godz. 11.50 do Piaseczna przybę-
dzie Nostalgiczny Pociąg Specjal-
ny, z centralnej Polski w kierunku 
Bieszczad. Jego przejazd jest częścią 
4-dniowego, turystycznego projek-
tu „Bieszczady”, czyli wyprawy kole-
jowej na południowy wschód Polski. 
W trakcie postoju podróżni odwie-
dzą stację i zapoznają się z historią 
piaseczyńskiej wąskotorówki.

TW
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