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o wykreśleniu z budżetu 

środków przeznaczonych 

na obsługę lodowiska. 
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ne wezwania?  – pyta retorycznie mężczyzna. – Mamy 
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Coraz więcej amfetaminy

Zatrzymano trzech Azjatów

Rowerzysta zderzył się z psem

Fryzjerka okradała salon, w którym pracowała

Ukradł portfel i skorzystał z kart

 Kilka dni temu na terenie powiatu zatrzymano dwóch młodych męż-
czyzn, którzy mieli przy sobie amfetaminę. Jeden z nich, w wieku 26 lat, 
wpadł w Zalesiu Górnym, zaś drugiego, w wieku 34 lat, policjanci namie-
rzyli w Lesznowoli. Miał przy sobie pięć działek o łącznej wadze 5,2 gra-
ma. Nie wiadomo, czy było to na użytek własny czy 34-latek nimi han-
dlował. Obydwaj mężczyźni staną przed sądem. Za posiadanie substan-
cji odurzających grozi  im do 3 lat pozbawienia wolności.

 W ubiegłym tygodniu na terenie centrum handlowego w Wólce Ko-
sowskiej funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Warszawie za-
trzymali trzech Azjatów nielegalnie przebywających na terenie Polski. 
Mężczyźni mieli 48 oraz 49 lat i byli obywatelami Chin. W Wólce Kosow-
skiej zajmowali się przewożeniem i rozładunkiem towarów. Wszyscy 
będą musieli wrócić do rodzinnego kraju. Otrzymają też zakaz wjazdu 
do obszaru Schengen obowiązujący w okresie od 6 miesięcy do 3 lat.

 Do nietypowego zdarzenia doszło w niedzielę przed godz. 19 na ul. 
Polnej w Wólce Kozodawskiej. Przed jadącego rowerem mężczyznę nie-
spodziewanie wyskoczył pies. Doszło do kolizji, w wyniku której cyklista 
spadł z jednośladu, doznając poważnych obrażeń. Ma m.in. złamaną rękę 
i wybite zęby. Policja przypomina, że zwierzęta domowe powinny znajdo-
wać się pod opieką właścicieli. W tym wypadku poszkodowany rowerzy-
sta może wystąpić o odszkodowanie z powództwa cywilnego. 

 W jednym z salonów fryzjerskich na Ursynowie pracowała 25-letnia fryzjer-
ka, która niezadowolona z relacji z szefem, zaczęła okradać swoje miejsce pracy. 
Kobieta tłumaczyła potem, że winę za taki stan rzeczy ponosił pracodawca, któ-
ry miał płacić jej tylko część ustalonej pensji, a same wypłaty realizować z opóź-
nieniem. 25-latka postanowiła otworzyć własną działalność, jednak potrzebo-
wała sprzętu. Zaczęła więc wynosić z zakładu profesjonalne suszarki, lokówki, 
prostownice oraz kosmetyki. Gdy właściciel zdał sobie sprawę, że jest systema-
tycznie okradany, zgłosił sprawę na policję Kobieta została zatrzymana, a sprzęt 
wrócił do prawowitego właściciela. 25-latka dobrowolnie poddała się karze. 

 Tydzień temu w jednym ze sklepów w Złotokłosie doszło do kradzieży 
portfela. Było w nim 1300 zł, dokumenty oraz karty płatnicze. Złodziej zdą-
żył dokonać z kart pięciu wypłat na łączną kwotę ponad 5 tys. zł. Docho-
dzenie w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze z wydziału kryminalnego. 
Jeśli osoba, która ukradła portfel zostanie zatrzymana, będzie odpowia-
dała jak za włamanie, co za grozi do 10 lat pozbawienia wolności. 
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Gmina chce sprzedać zabytkową willę
KONSTANCIN-JEZIORNA W kwietniu radni wyrazili zgodę na sprzedaż Willi Białej, stojącej na 

działce o powierzchni 0,33 ha przy ul. Mickiewicza 7. Cena wywoławcza wynosi 3,8 mln 

zł netto. Licytacja ma odbyć się w listopadzie
 Stojąca w centrum miasta willa 
została wzniesiona według projektu 
Józefa Piusa Dziekońskiego na za-
mówienie Leonii Rudzkiej w 1903 
r. z przeznaczeniem na internat dla 
dziewcząt. W 1929 r. budynek odzie-
dziczyła Maria Anita Rudzka, która 
razem z siostrą przekształciła go w 
gimnazjum koedukacyjne istniejące 
do 1936 r. W latach 1936–1962 nie-
ruchomość należała do Marii Klau-
sius, a następnie została przejęta 
przez Skarb Państwa. W 2009 roku 
wpisano ją do rejestru zabytków.
 Jeszcze kilka lat temu w budyn-
ku mieszkało 6 lokatorów. Niestety, 
w 2015 roku wybuchł pożar, w wyni-
ku którego spłonęło poddasze i frag-
ment dachu. Cały dom został zalany 
przez wodę. Wprawdzie gmina od-
budowała więźbę dachową i poszy-
cie, ale willa nie nadawała się już do 
zamieszkania. Zlecono więc eksper-
tyzę, mającą określić stan techniczny 
budynku. Wykonująca ją firma mia-
ła przygotować dodatkowo dwie kon-
cepcje wykorzystania powierzchni 
wewnątrz willi na cele publiczne.

 Wyniki tych prac przedstawił w 
kwietniu radnym wiceburmistrz Ry-
szard Machałek. - Stan technicz-
ny budynku jest zły – poinformo-
wał. - W willi trzeba wymienić tyn-
ki, stropy, konstrukcję schodów, sto-

larkę, wybudować od nowa drewnia-
ne werandy i ganki, zrobić przyłącze 
gazowe, kotłownię i instalację CO. 
Stąd sugestia, aby ten budynek sprze-
dać – argumentował wiceburmistrz. 
 Radni przyjęli te argumenty do wia-
domości i w większości opowiedzieli się 
za zbyciem willi. Gmina zleciła wycenę 
nieruchomości, a teraz szuka dla niej 
nowego właściciela. Cenę wywoław-
czą ustalono na 3,8 mln zł netto. Prze-
targ ma odbyć się 25 listopada, a wa-
runkiem przystąpienia do licytacji jest 
wpłacenie 380 tys. zł wadium.

TW

Nabywca willi może liczyć na 10 proc. bonifikaty 

od ceny uzyskanej w przetargu

K O N D O L E N C J E

K O N D O L E N C J E

KONSTANCIN-JEZIORNA

Bajkowa niedziela
 W niedzielę 27 października o 
godz. 16 na scenie Hugonówki zosta-
nie wystawiony interaktywny spek-
takl muzyczno-przygodowy „Franek 
włóczęga i legend księga”. Przedsta-
wienie przeznaczone jest dla dzieci w 
wieku 5-11 lat. Jak Aspiryna pomogła 
Bazyliszkowi, czemu Pan Twardowski 
nie nudzi się na Księżycu, skąd Lech 
ma miecz i dlaczego czasem warto 
zatrzymać czas? – na te pytania od-
powiedzą bohaterowie bajki. Napo-
tykając postaci takie jak Popiel, Bazy-
liszek, Lech, czy Pan Twardowski, bo-
haterowie przeżywają liczne przygo-
dy i sami, wraz z pomocą publiczno-
ści, biorą udział w rozwiązaniu legen-
darnych historii. Ta niezwykła podróż 
jest dla najmłodszych widzów wspa-
niałym źródłem wiedzy na temat le-
gend polskich regionów i baśnio-
wej historii naszego kraju. Bilety: 15 zł 
dzieci i 20 zł dorośli. 

TW



POWIAT

Wyjaśnienie

 W poprzednim numerze „Kuriera Południowego” prezentując wyniki 
wyborów w powiecie piaseczyńskim na wykresie ujęliśmy tylko te Komi-
tety Wyborcze, które zdobyły mandaty do Sejmu w naszym okręgu. Brak 
tej informacji w podpisie pod wykresem mógł wprowadzać w błąd. Po-
niżej prezentujemy wyniki wyborów z uwzględnieniem wszystkich ko-
mitetów wyborczych. Komitet Wyborczy Konfederacji Wolność Niepod-
ległość zdobył w powiecie piaseczyńskim 6,24 proc., a Komitet Wybor-
czy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy 1,69 proc. odda-
nych głosów. W naszym okręgu, żaden z kandydatów z tych dwóch ko-
mitetów nie zdobył mandatu. 
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Lodowiska w tym roku nie będzie,
bo gmina musi oszczędzać
LESZNOWOLA Podczas komisji polityki gospodarczej radni, ze względu na trudną sytuację 

fi nansową gminy, zdecydowali o wykreśleniu z budżetu środków przeznaczonych na ob-

sługę lodowiska. W poprzednim sezonie gmina zapłaciła za ślizgawkę około 300 tys. zł

 Już same warunki, na jakich 
funkcjonowało lodowisko znajdu-
jące się w sezonie zimowym przy 
szkole w Lesznowoli mogą budzić 
kontrowersje. Przez kilka ostat-
nich lat przetarg na dostawę, 
montaż, demontaż i obsługę śli-
zgawki wygrywała ta sama fir-
ma. W ubiegłym roku zapropo-
nowała ona za tę usługę (lodo-
wisko funkcjonuje raptem przez 
kilka miesięcy) 266 tys. zł brut-
to. Oprócz tego gmina bezpłatnie 
udostępniła operatorowi plac przy 
szkole, płaciła rachunki za prąd 
(średnio około 8 tys. zł miesięcz-
nie), wodę oraz dowoziła na lodo-
wisko dzieci, które miały tam lek-
cje WF-u. Dodatkowy dochód fir-
my prowadzącej ślizgawkę sta-
nowiły przychody z biletów oraz 
wypożyczalni łyżew. W ubiegłym 
roku obok kasy postawiono też 
budkę z małą gastronomią.
 Nie jest tajemnicą, że te wa-
runki nie podobały się wielu rad-
nym. Zapytaliśmy radną Justy-
nę Gawędę, która podczas komi-
sji polityki gospodarczej złoży-
ła wniosek o wykreślenie lodowi-
ska z  budżetu, czy mogło dojść 
do sytuacji, że warunki przetar-
gu premiowały tylko jedną fir-
mę. - Nie mam takiej wiedzy, ta-
kimi sprawami zajmuje się ko-
misja rewizyjna – mówi Justy-
na Gawęda. - Całą sytuację na 
pewno warto przeanalizować i 
przyjrzeć się wydatkom związa-
nym z funkcjonowaniem lodowi-
ska. Być może są na rynku tań-
sze firmy zainteresowane prowa-
dzeniem tego typu usługi.

Ślizgawka ofiarą oszczędności

 Decyzja o wykreśleniu z budże-
tu gminy lodowiska zapadła pod-
czas posiedzenia komisji polityki go-
spodarczej (później pomysł ten za-
akceptowała rada gminy, podejmu-
jąc uchwałę zmieniającą Wieloletnią 
Prognozę Finansową), której prze-
wodniczącą jest radna Marta Ma-
ciejak. Sama radna podczas podej-
mowania decyzji była nieobecna. 
- Wyszłam z sali, bo akurat zadzwo-
nił mi telefon – mówi. - Jak wróci-
łam już było po lodowisku. Ta decy-

zja jest bolesna, ale słuszna, bo mu-
simy ograniczać wydatki. 
 Podobnego zdania jest Justyna 
Gawęda. Radna zwraca uwagę, że 
gmina buduje obecnie szkołę w Za-
mieniu i przedszkole w Wólce Ko-
sowskiej oraz rozbudowuje szkołę 
w Nowej Iwicznej. - Nie mamy pie-
niędzy na wyposażenie tych placó-
wek, trzeba więc szukać oszczędno-
ści – wyjaśnia. - Jest mi naprawdę 
przykro, że musieliśmy zrezygnować 
ze ślizgawki. 

Nieracjonalne wydatki?

 Nieco inne zdanie na ten temat 
ma radny Łukasz Grochala. - Roz-
patrując kwestię lodowiska war-
to przyjrzeć się także innym gmin-

nym wydatkom – mówi. - Na przy-
kład organizacja w Łazach turnieju 
tańca GD Dance Show, który trwał 
raptem dwa dni, kosztowała gminę 
blisko 200 tys. zł.
 Przypomnijmy, że jest to impre-
za biletowana, na którą trafia nie-
wielu mieszkańców. Inny przykład 
z tego roku to zamknięty (dla 500 
osób) koncert Margaret i Roksany 
Węgiel, na który wejściówki roze-
szły się w niecałą godzinę. Gmina 
wydała na koncert około 150 tys. 
zł. Czy było warto? - To była po-
myłka – kwituje radna Gawęda. 
- Niestety, jakiś czas przed kon-
certem radni odwołali Dni Gmi-
ny Lesznowola nie wiedząc, że na 
imprezę były już zakontraktowane 
gwiazdy, którym i tak trzeba było 
zapłacić. Nie mogliśmy zorganizo-
wać wydarzenia na stadionie, bo 
po zabójstwie prezydenta Adamo-
wicza znowelizowano ustawę o im-
prezach masowych. Żeby spełnić 
rygorystyczne wymogi dotyczące 
bezpieczeństwa, trzeba by było wy-
dać jeszcze więcej. 
 To tylko przykłady nieracjonal-
nych wydatków, których – jak się 
okazuje – może być więcej. - Warto 
przyjrzeć się dzierżawom gruntów 
pod gminne place zabaw oraz loka-
li, w których funkcjonują filie szkół 
czy Gminnego Ośrodka Kultury – 
dodaje radny Grochala. - Gmina 
wydaje na te dzierżawy ponad 200 
tys. zł miesięcznie. Kolejna rzecz to 
kupowanie różnego rodzaju wyróż-
nień i statuetek, które można zoba-
czyć na ścianie przy gabinecie wój-
ta. Niewiele osób o tym wie, ale za 
nie też się płaci.

Tomasz Wojciuk

Lesznowolskie lodowisko, 

mimo że gmina dopłacała do 

niego kilkaset tysięcy 

złotych, było najdroższe 

spośród wszystkich ślizga-

wek na terenie powiatu 

piaseczyńskiego 

Lodowisko było największą zimową atrakcją w gminie

R E K L A M A
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Błyszczące włosy
Dla tych pań, które mają problem z włosami zniszczonymi,  przesuszony-

mi, łamliwymi i zmęczonymi zabiegami chemiczni mamy świetny zabieg, 

który trwale podniesie jakość włosów 

Włosy nawilżone pełne blasku

 Dla włosów przesuszonych, które utraciły blask, są zmęczone codziennym modelowa-

niem, prostowaniem, utrwalaniem  polecamy Magic Efect Botox firmy Tahe. Podstawo-

wym celem zabiegu jest wyrównanie gospodarki wodnej wewnątrz włosa. Składnikami ak-

tywnymi są naturalny kolagen, kwas hialuronowy, keratyna oraz olej arganowy.

Naturalny kolagen nawilża i odżywia włosy oraz przywraca je do stanu dawnej świetności. 

Kwas hialuronowy, który głęboko nawilża, posiada zdolność do utrzymania wody w ilości 

odpowiadającej tysiąc razy większej niż jego masa własna. 

Keratyna to składnik budulcowy – naprawia strukturę i ochronna warstwę włókien uszko-

dzonych chemicznie oraz przez czynniki fizyczne. 

Olej arganowy walczy z negatywnymi skutkami upływu czasu, wzmacnia i nabłyszcza włosy.

Cudowne nawilżenie

 Połączenie tych składników wyrównuje gospodarkę wodną we wnętrzu włosa. Za spra-

wą kolagenu i kwasu hialuronowego włos przez długi czas po zabiegu utrzymuje wilgoć, zu-

pełnie inaczej niż wcześniej. Ma to ogromny wpływ na wszelkie czynności, które wykonujemy 

na włosach. Wszystkie zabiegi takie jak codzienna stylizacja suszarką, domowa pielęgnacja, far-

bowanie włosów czy zabiegi regeneracyjne będą przynosić dużo lepsze rezultaty niż wcześniej.

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

P R O M O C J A
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Porada lekarska… 
bez wychodzenia z domu
GÓRA KALWARIA Góra Kalwaria jako jedna z pierwszych gmin na Mazowszu zaoferowa-

ła mieszkańcom zapisanym do publicznych przychodni bezpłatną teleopiekę lekarską

 Z porad lekarskich (tzw. e-
konsultacji) za pośrednictwem tele-
fonu, czatu lub videoczatu od ubie-
głego piątku mogą korzystać pacjen-
ci zapisani do ośrodka zdrowia SP 
ZOZ w Górze Kalwarii oraz jego fi-
lii w Sobikowie i Baniosze. 
 Udogodnienie to od kilku lat jest 
stosowane przez niepubliczne przy-
chodnie głównie oferujące dodatko-
we pakiety zdrowotne dla pracowni-
ków dużych firm. Jeśli chodzi o pu-
bliczną służbę zdrowia, Góra Kal-
waria przeciera szlaki. Ponieważ 
Narodowy Fundusz Zdrowia jesz-
cze nie finansuje teleporad, miej-
scowy Samodzielny Publiczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej zdecydo-
wał się sfinansować je z własne-
go budżetu. – Zależy nam na wy-
godzie naszych pacjentów, ale rów-
nież na zmniejszeniu kolejek do le-
karzy w przychodniach – tłumaczy 
Marek Kowalczyk, dyrektor SPZOZ 
w Górze Kalwarii. – Spodziewamy 
się, że możliwość skorzystania z e-
konsultacji lekarskich zmniejszy na-
wet o 20 proc. liczbę osób zapisują-
cych się na wizytę w naszych przy-
chodniach – dodaje. 
 Chodzi przede wszystkim o pa-
cjentów, którzy mają dolegliwości i 
łagodne objawy nie wymagające wi-
zyty w gabinecie lekarskim, takie jak 
katar, przeziębienie, ból gardła, aler-
gie, wysypka, powtarzająca się in-
fekcja układu moczowego. Dotyczy 
to także interpretacji wyników ba-
dań lub porad dietetycznych. – Nie 
mówimy tu o dusznościach, sil-
nej gorączce czy chociażby bólach 
w klatce piersiowej. W takich sytu-
acjach należy bezwzględnie udać się 
do przychodni – zaznacza dyrektor 

Kowalczyk. – Lekarze udzielający e-
konsultacji również zasugerują wi-
zytę w ośrodku zdrowia, jeśli zajdzie 
taka potrzeba.
 W trakcie e-konsultacji lekarze 
będą oglądać przesłane zdjęcia do-
kumentów (np. wyników badań), 
wystawiać e-recepty oraz skiero-
wania na badania, a kiedy trzeba – 
przez kamerę oglądać także np. wy-
sypkę u dziecka. 
Skorzystaj, to łatwe!
 Aby skorzystać z teleopieki (w 
ramach usługi dostępni są interni-

ści i pediatrzy) należy wejść na stro-
nę https://spzozgorakalwaria.te-
lemedi.co i założyć na niej konto 
(można zrobić to także w przychod-
ni przy ul. Białka 4 w Górze Kalwa-
rii). Po zalogowaniu należy wybrać 
termin, godzinę i formę kontaktu z 
lekarzem, a następnie czekać na to, 
aż doktor sam się odezwie w wyzna-
czonym czasie. Uwaga, platforma 
telemedyczna podaje cenę konsulta-
cji, ale wpisanie kodu promocyjnego 
(numeru PESEL) tę opłatę anuluje. 

TW

E-konsultacje to nowoczesny i wygodny sposób 

na uzyskanie porady lekarskiej 

PIASECZNO

Kwesta na renowację cmentarza
 W piątek 1 listopada Społeczny Komitet Renowacji Cmentarza Pa-
rafi alnego w Piasecznie przeprowadzi kwestę na cmentarzach parafi al-
nym i komunalnym w Piasecznie. Za zebrane pieniądze zostaną odre-
staurowane najstarsze pomniki na cmentarzu parafi alnym, który po-
wstał w 1796 roku i jest wpisany do rejestru zabytków. 

TW
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Mieszkańcy skarżą się na dewelopera. 
Czy mają rację?
PIASECZNO Przy ul. Słoneczny Sad w Józefosławiu powstają dwa budynki wielorodzinne. 

Okoliczni mieszkańcy skarżą się, że od czasu rozpoczęcia budowy ich droga jest roz-

jeżdżana przez ciężarówki i ciążki sprzęt, a gdy popada, zalewana przez wodę

 Od ostatniego zalania drogi 
miało dojść kilkanaście dni temu. 
- Kałuża miała 10 cm głębokości, a 
na drogę wypływały z budowy deski 
i śmieci – skarży się Andrzej Smyk. 
- Następnego dnia na rozmiękczoną 
drogę wjechały ciężkie samochody i 
stały tam przez wiele godzin. Może 
gmina powinna wybudować wzdłuż 
ulicy kanał burzowy?
 Nasz czytelnik podnosi także 
kwestię poprowadzonych pod dro-
gą przyłączy – wodociągowego i sa-
nitarnego. - Czy ktoś wydał na nie 
zgodę? – pyta. 
 Gmina Piaseczno informuje, że 
ul. Słoneczny Sad jest dojazdową 
drogą publiczną. Przy czym jest ona 
nadal drogą zamkniętą i do czasu 
przekazania jej gminie, ta nie ponosi 
odpowiedzialności za zarządzanie 
nią. - W przypadku jednak, gdy do-
chodzi do zniszczenia nawierzchni 
ul. Słoneczny Sad przez właściciela 
inwestycji, zarządca ulicy może do-
chodzić swoich roszczeń na drodze 
cywilnej – informuje Anna Grzejsz-
czyk z urzędu gminy. 

Mieszkańcy poskarżyli się w gminie

 Pod koniec września doszło do 
spotkania przedstawicieli mieszkań-

ców ul. Słoneczny Sad z wiceburmi-
strzem Robertem Widzem. Na spo-
tkaniu ustalono, że przedstawiciel 
gminy skontaktuje się z przedsta-
wicielem wspólnoty w celu inwen-
taryzacji zagospodarowania dział-
ki drogowej i określenia warunków 
dokonania przejęcia ul. Słoneczny 

Sad w zarząd gminy. - Do tego cza-
su gmina nie prowadziła żadnych 
czynności związanych z utrzyma-
niem, a także kontrolą korzystania 
z tej drogi – dodaje Anna Grzejsz-
czyk. - Na razie nie planujemy tam 
żadnych inwestycji. Uzgodniliśmy, 
że gromadzona przez mieszkańców 
dokumentacja dotycząca zniszczeń 
dokonywanych przez inwestora bę-
dzie mogła być wykorzystana do eg-
zekwowania wobec niego ewentual-
nych roszczeń przez przyszłego za-
rządcę drogi, czyli gminę.

Inwestor buduje zgodnie z prawem

 Co do znajdujących się pod 
drogą przyłączy ustalono, że in-
westor podłączył się do prywatne-
go wodociągu oraz prywatnej sie-
ci kanalizacyjnej i odbyło się to 
zgodnie z warunkami technicz-
nymi. Sam projekt inwestycji rów-
nież zgodny jest z miejscowym 
planem zagospodarowania i prze-
pisami prawa budowlanego. A co z 
zalewaniem drogi przez wody opa-
dowe? - Wody opadowe mają być 
odprowadzane przez inwestora 
do bezodpływowych zbiorników 
deszczowych – informuje Anna 
Grzejszczyk. - Na tym etapie nie 
można określić, czy takie rozwią-
zanie spełni swoje zadanie. Jed-
nak zarówno gmina, jak i właścicie-
le przyległych nieruchomości będą 
mieli możliwość podjęcia czynności 
prawnych, gdyby okazało się, że są-
siednie nieruchomości będą zalewa-
ne przez wody opadowe z przedmio-
towej inwestycji.
 Z zarzutami dotyczącymi zale-
wania drogi nie zgadza się wyko-
nawca inwestycji. - Problem wód 
opadowych zawsze istniał na tym 
terenie. My nie ponosimy za to winy 
– wyjaśnia Joanna Mazurkiewicz, 

przedstawiciel inwestora. - Sąsie-
dzi wszelkimi możliwymi sposoba-
mi, pisząc donosy do wszystkich in-
stytucji i służb, próbują zmusić nas 
szantażem do rozwiązania ich pro-
blemu.
 Zdaniem Joanny Mazurkie-
wicz, jedynym sposobem na popra-
wę sytuacji jest doprowadzenie dzia-
łek  przy ulicy Słoneczny Sad 8, 14 
i 9 do 33, do stanu zgodnego z za-
twierdzonymi  projektami, poprzez 

rozebranie nielegalnie wykonanych 
utwardzeń oraz wykonanie studni 
na wody opadowe.  - Ze swojej stro-
ny, mając na uwadze dobro naszych 
klientów, deklarujemy pomoc w roz-
wiązaniu tego problemu w sposób 
doraźny lub ostateczny – dodaje 
przedstawicielka inwestora. - Part-
nerem właściwym do współpracy w 
tych działaniach jest dla nas gmina 
Piaseczno.

Tomasz Wojciuk

Do czasu przekazania ul. Słoneczny Sad gminie, 

ta nie ponosi za nią odpowiedzialności

Po sprawdzeniu okazało się, 

że inwestycja, która powsta-

je w Józefosławiu jest zgod-

na z miejscowym planem za-

gospodarowania i prawem 

budowlanym

R E K L A M A



Zawisły, aby sprawdzać powietrze. 
Dowiedz się, czym oddychasz

Na zlecenie urzędu miasta zainstalowano w naszej gminie sześć czujników smogu.

 Dzięki sensorom firmy Airly 
każdy mieszkaniec może się dowie-
dzieć, jaka jest w danym momencie i 
w konkretnym miejscu jakość powie-
trza. Czy teraz i tu warto iść na spa-
cer?  Może lepiej (czyli zdrowiej) bę-
dzie, jeśli zostaniemy w domu?
 Wystarczy wejść na stronę 
www.airly.eu/map albo ściągnąć 
z internetu aplikację mobilną Airly 
(z Google Play lub App Store). Na 
ekranie wyświetlać się nam będą in-
formacje o ogólnym stanie powie-
trza, poziomie poszczególnych py-
łów zawieszonych, a dodatkowo 
o temperaturze, ciśnieniu atmosfe-
rycznym i wilgotności.
 Poza tym umieszczone na bu-
dynkach czujniki informują o zanie-
czyszczeniu, świecąc się na różne ko-
lory (najlepszą jakość powietrza ozna-
cza zielony, najgorszą – fioletowy).
 Oto lokalizacje sensorów:
– przedszkole przy ul. Bema 
w Górze Kalwarii,
– szkoła przy ul. Kalwaryjskiej 
w Górze Kalwarii,
– Ośrodek Pomocy Społecznej przy 
ul. Pijarskiej w Górze Kalwarii,
– Cech Rzemiosł Różnych przy 
ul. Batorego w Górze Kalwarii,

– przedszkole w Baniosze,
– szkoła w Czachówku.
 W skład sieci czujników w na-
szej gminie wchodzi też miernik na 
Powiatowym Ośrodku Interwencji 
Kryzysowej przy ul. ks. Sajny, zain-

stalowany w 2018 r.
 Na zakup i montaż sześciu urzą-
dzeń gmina zdobyła 50-procentowe 
dofinansowanie od samorządu Ma-
zowsza (wynoszące ponad 5 tys. zł).

Odchwaszczamy skarpę

Budżet Partycypacyjny: 
rekordowa frekwencja

Od połowy października trwa oczyszczanie z chwastów skarpy w Gó-

rze Kalwarii. Na pierwszy ogień idzie część za szkołą przy ul. ks. Sajny.

 Przypomnijmy. Firma, która – na zlecenie gminy – zmodernizowała nie-
dawno tereny zielone za szkołą oraz w pobliżu ronda, miała następnie (przez 
rok) dbać o roślinność w tych miejscach. Niestety, efekty jej prac pielęgnacyj-
nych pozostawiały wiele do życzenia... Chodzi głównie o zaniedbania doty-
czące usuwania chwastów.
 Gmina wzywała wykonawcę do wyeliminowania nieprawidłowości. W koń-
cu, po przeprowadzeniu pod koniec września kontroli, urząd podjął decyzję, że 
należy zlecić utrzymanie zieleni na skarpie innemu podmiotowi. Prace prowadzi 
teraz miejscowa fi rma. Kosztami zostanie obciążony poprzedni wykonawca.
 – Musieliśmy szybko zainterweniować. W przeciwnym razie chwasty znisz-
czyłyby bezpowrotnie nowe nasadzenia – podkreśla wiceburmistrz Mateusz Baj.

 Czy myśleli już Państwo, jak uczczą 101. rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości? Proponujemy świętować aktywnie. Zapraszamy do udziału w 
27. edycji Biegu Niepodległości o Puchar Burmistrza. Chętni, by uczestniczyć w 
rywalizacji na 5 km (urodzeni w roku 2004 i wcześniej), zgłaszają się przez in-
ternet, na slotmarket.pl. Start zadeklarowało już 100 osób, zostało drugie tyle 
miejsc. Dzieci i młodzież (dystanse od 200 m do 1 km) zapisują się w swoich 
szkołach i przedszkolach lub, jeśli są spoza gminy, pod nr. tel. 22 727 48 61

 Dobiegło końca głosowanie na 17 projektów zgłoszonych przez miesz-
kańców w ramach Budżetu Partycypacyjnego gminy na przyszły rok. Które 
przedsięwzięcia zostaną sfi nansowane przez samorząd? Trwa zliczanie gło-
sów. Zakończy się prawdopodobnie pod koniec października. Oddali Pań-
stwo bowiem tysiące papierowych i elektronicznych głosów (wiadomo, że 
tych drugich wpłynęło 4713). Jedno już teraz jest pewne: jeszcze nigdy gło-
sowanie na obywatelskie projekty nie cieszyło się w naszej gminie tak dużym 
zainteresowaniem. Dziękujemy za aktywność.

11 listopada pobiegnij!

Działki pod Górą Kalwarią 
na sprzedaż
 Gmina ogłosiła trzy przetargi na niezabudowane nieruchomości położo-
ne w Łubnej. Przeznaczenie działek to zabudowa produkcyjna, składy, maga-
zyny i usługi. Oto te grunty:
 – prawie 1 ha przy ul. Bażantów,
 – 0,9 ha w rejonie ul. Łubińskiej,
 – prawie 3 ha w rejonie ul. Łubińskiej.
Przetarg na pierwszą nieruchomość odbędzie się 7 listopada, natomiast prze-
targi na pozostałe zaplanowano na 19 grudnia. Więcej informacji: www.bip.
gorakalwaria.pl (Geodezja i Gospodarka Nieruchomościami –> Przetargi).

Góra Kalwaria
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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 matowa. A należy powiedzieć, że jesień jest ide-
alnym czasem, aby zregenerować skórę po lecie i przygotować ją do nadejścia zimy.
 Jesienią doskonałe będą zabiegi mające na celu głębokie złuszczenie naskórka, 
nawilżenie, regenerację, odżywienie, wygładzenie oraz rozjaśnienie przebarwień. Na 
tę porę roku można polecić mikrodermabrazję i złuszczanie kwasami.

Mikrodermabrazja diamentowa

 Mikrodermabrazja jest nowoczesną techniką, która za pomocą łagodnego, mecha-
nicznego peelingu poprawia funkcjonowanie skóry i pomaga uporać się ze specyficzny-
mi problemami skórnymi. Skóra jest oczyszczona,  znikają delikatne  przebarwienia, po-
budzony do  produkcji kolagen i elastyna powodują odmłodzenia, wygładzają się drob-
ne zmarszczki. 

Złuszczanie kwasami

 Zabiegi kwasami powodują głównie złuszczanie naskórka, ale zakres ich oddzia-
ływania jest zdecydowanie większy. Każdy rodzaj skóry, każdy problem  będzie po-
trzebowała inne rozwiązania, 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 osoby opalające się na słońcu i w solarium, z problemem sła-
bego i umiarkowanego trądziku pospolitego, z tendencją do przebarwień jak również 
nietolerujące innych zabiegów na kwasach. Zabieg zapobiega fotostarzeniu i spra-
wia, że skóra staje się bardziej odporna i mniej wrażliwa na promienie UV. Po zabie-
gu możemy spodziewać  się, że skóra będzie odmłodzona, wygładzona, napięta, zre-
generowana, koloryt  ujednolicony, wyciszone stany zapalne. W przypadku skór trą-
dzikowych zabieg działa  antybakteryjnie, wyciszająco,  oczyszcza skórę z zaskórni-
ków i normalizuje stany zapalne. Zabieg polecany w seriach.

W Salonie BB w październiku mikrodermabrazja w cenie 99 zł

Informacja i rejestracja:  

Szpital św. Anny w Piasecznie 
tel.: 727 600 346
ul. Mickiewicza 39

P R O M O C J A

Bezbolesne usuwanie guzów tarczycy 
w szpitalu św. Anny

Od kilku dni w szpitalu św. Anny w Piasecznie wykonywane są zabiegi laserowej termo-
ablacji guzów tarczycy. Zabieg jest mało inwazyjny, a daje doskonałe efekty, często za-
stępując operację.

Termoablacja to - mówiąc w skrócie 
– niszczenie guzów tarczycy za po-
mocą lasera. Zabiegowi mogą pod-
dawać się osoby, które mają łagodne 
guzy, a boją się operacji, związanych 
z nią komplikacji lub nie chcą mieś 
widocznej blizny w okolicach szyi. 
Zabieg zawsze poprzedza podwójna 
biopsja, która daje odpowiedź na to, 
z jaką postacią guza mamy do czy-
nienia. - Sama termoablacja odby-
wa się pod kontrolą USG, jest wyko-
nywana w znieczuleniu miejscowym 
i trwa zwykle około 30 minut – wy-
jaśnia dr n.med. Magdalena Koch-dr n.med. Magdalena Koch-
man, endokrynolog.man, endokrynolog. - Lekarz wkuwa 
się w guzek, przez igłę wprowadza 
światłowód i włącza laser, którego 
energia powoduje obumieranie guz-
ka od środka. Sam proces jego ob-
kurczania  może trwać nawet kilka 
miesięcy od wykonania termoabla-
cji. W wyniku zabiegu guzy zmniej-
szają swą objętość średnio od 50 do 
nawet 90 procent. 

Minimalizuje ryzyko komplikacji

 Wykonywany przez nas zabieg nie 
zaburza działania tarczycy – informu-
je doktor Kochmandoktor Kochman - Niesie także o 
wiele mniejsze ryzyko powikłań, które 
mogą zdarzyć się po operacji. 

Kto może korzystać z zabiegu

 Zabiegowi laserowej termoablacji 
mogą poddawać się wszyscy pacjen-
ci ze zdiagnozowanymi pojedynczy-

mi guzami tarczycy, które jednak zo-
stały sklasyfikowane jako guzy łagod-
ne. Guzy pojawiają się zwykle na szyi i są 
dobrze widoczne. Do niekorzystnych ob-
jawów jakie powodują należą uciski, 
duszności, problemy z przełykaniem. 
Czasami guzy zostają zdiagnozowane 
w trakcie badania usg. - Aby się ich po-
zbyć pacjent może przejść inwazyjną 
operację, lub poddać się termoablacji, 
która neutralizuje guz bez konieczno-
ści usuwania tarczycy – zapewnia dr dr 
n. med. Wojciech Gackowski, ordy-n. med. Wojciech Gackowski, ordy-
nator oddziału chirurgii w szpitalu nator oddziału chirurgii w szpitalu 
św. Anny. św. Anny. Warto zauważyć, że zabieg 
wykonywany jest techniką mikro in-

wazyjną i nie wymaga zastosowania 
znieczulenia ogólnego a pacjent szyb-
ko wraca do zdrowia – dodaje doktor doktor 
GackowskiGackowski. 
 
 Do powikłań występujących w 
trakcie operacyjnego usuwania tar-
czycy zalicza się uszkodzenie nerwu 
krtaniowego wstecznego, co skutku-
je trwałą chrypką i przytarczyc, któ-
re odpowiadają za gospodarkę wap-
niowo-fosforową oraz tężyczkę. Jak 
do tego dojdzie pacjent do końca ży-
cia musi być na diecie, stosując od-
powiednią suplementację. W przy-
padku zabiegu z użyciem lasera ta-
kie sytuacje praktycznie się nie zda-
rzają. Nie ma blizn oraz bólu poza-
biegowego.

 W Polsce podobne zabiegi wy-
konuje zaledwie kilka ośrodków, 
wśród których od niedawna jest 
także piaseczyńska placówka. Za-
biegi są wykonywane przez ze-
spół doświadczonych chirurgów 
i endokrynologów: lek. Aleksan-lek. Aleksan-
dra Brunetsa, dr n. med. Magda-dra Brunetsa, dr n. med. Magda-
lenę Kochman, lek. Piotra Piwo-lenę Kochman, lek. Piotra Piwo-
warskiego, lek. Piotra Góralskiego. warskiego, lek. Piotra Góralskiego. 
Kwalifikacje i zapisy na zabieg 
tel.: 727 600 346727 600 346
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Człowiek jak
plastikowa siatka...
PIASECZNO W sobotę 26 października w Ośrodku Sztuki Lescer w Za-

lesiu Górnym odbędzie się wernisaż wystawy południowokoreańskiej 

artystki  Ha Cha Youn, która zaprezentuje  prace video i wielkoforma-

towe fotografi e. Wystawę będzie można oglądać do 7 grudnia

 Ha Cha Youn podczas dwutygodniowego pobytu w Zalesiu Górnym wpro-
wadzi do przestrzeni koreański sposób myślenia. Stworzy swój dom, do któ-
rego będzie zapraszała gości. Ha Cha Youn porusza w swojej twórczości za-
gadnienie biedy i związanego z nią wykluczenia, czyli zjawisk które są obecne 
w każdym społeczeństwie. Jednym z podstawowych materiałów jakich uży-
wa jest plastikowa siatka. Jest to przedmiot prosty i transparentny, ale jedno-
cześnie ma głębokie znaczenie symboliczne, m.in. jest niechciany bo kojarzy 
się z zanieczyszczeniem środowiska. - Podobnie jest z ludźmi – mówi artyst-
ka. - Oni również często nie mają swojego miejsca, są prześladowani i bez-
domni. Los gna ich po świecie jak plastikowe siatki. 
 Podczas otwarcia wystawy goście proszeni są o przyniesienie ze sobą do-
wolnej rzeczy, przedmiotu, obiektu znalezionego (liścia, kamienia), który ar-
tystka przyjmie jako prezent i umieści w swoim domu. 

TW

Izba przyjęć dla dzieci
w nowej odsłonie
PIASECZNO Na oddziale pediatrycznym szpitala św. Anny w Piasecznie 

otwarto pięknie wyposażoną i zaadaptowaną dla potrzeb maluchów 

izbę przyjęć. Powstała ona w ramach inicjatywy „Klub Płomyka”, reali-

zowanej przez Fundację Santander

 Nowa izba przyjęć robi niesamowite wrażenie. Zainstalowano w niej m.in. 
interaktywną ściankę, wstawiono nowe meble, zabawki i zamontowano ha-
maki. Miejsce powstało dzięki współpracy szpitala z Fundacją Santander. 
 - Dzięki wsparciu Fundacji mamy piękne pomieszczenie, wyposażone w 
atrakcyjne wizualnie oraz poznawczo zabawki, które pozwolą dziecku cho-
ciaż na chwilę zapomnieć o chorobie – mówi Lidia Albrechowicz, dyrektor 
szpitala św. Anny w Piasecznie.
 Wykonawcą kącika zabaw dla dzieci był lokalny przedsiębiorca Mateusz 
Zięcina. - Prace adaptacyjne trwały około tygodnia – mówi. - Najpierw musie-
liśmy wyrównać i pomalować ściany. Potem złożyliśmy i umocowaliśmy me-
ble oraz przewidziane w projekcie wyposażenie. 
 To był już czwarty taki kącik wykonany przez fundację. - Pierwszy odda-
liśmy na oddziele kardiologii dziecięcej w Gdańsku – przypomniała Marzena 
Atkielska, prezes zarządu Fundacji Santander Bank Polska. - Drugi powstał w 
szpitalu w Kępnie, trzeci w na oddziale dzieci cierpiących na autyzm w Bia-
łymstoku. Kolejny, piąty, planujemy otworzyć w grudniu w Jeleniej Górze.

TW

 Dzięki modernizacji sala przyjęć jest o wiele bardziej przyjazna

3000 kilometrów
szczęścia i modlitwy
LESZNOWOLA/PIASECZNO Martyna Sobczyk przejechała rowerem prawie 3000 km podczas samotnej piel-

grzymki, na którą wyruszyła z Piaseczna do Santiago de Compostela. – To była prawdziwa próba charakte-

ru i ogromny wysiłek – przyznaje podróżniczka. – Gdybym jednak mogła, to wsiadałabym na rower nawet 

jutro, by móc przeżyć tę podróż jeszcze raz – dodaje z uśmiechem

 Początek trasy zapowiadał się 
doskonale – piękna pogoda i dro-
ga prowadząca na spotkanie z wielką 
przygodą. Martyna z Piaseczna poje-
chała do Tomaszowa Mazowieckiego, 
stamtąd do Bełchatowa, Wrocławia i 
przez Zgorzelec za niemiecką granicę. 
Choć pojawiły się pierwsze dolegliwo-
ści związane z intensywnym wysił-
kiem fizycznym piaseczyńska rowe-
rzystka nie traciła optymizmu. – No-
cowałam w kościołach i w zakonach, 
gdzie byłam przyjmowana z dużą 
życzliwością, a także u rodzin pozna-
nych na trasie – opowiada. – Nie mia-
łam wcześniej zaplanowanych posto-
jów, czy noclegów.

Droga u zachodnich sąsiadów

 Problemy zaczęły się po przekro-
czeniu granicy z Niemcami. – Tam 
odbijałam się od pozamykanych ko-
ściołów – mówi Martyna. – Zaczęłam 
więc korzystać z gościnności prywat-
nych osób. Dzięki temu poznałam 
mnóstwo wspaniałych ludzi.
 Przejazd przez Niemcy, mimo 
rozbudowanej sieci ścieżek rowero-
wych był ciężki. – Drugi raz zastano-
wiłabym się nad inną trasą – przyzna-
je nasza rozmówczyni. – Napotkani 
ludzie byli raczej zamknięci i unika-
li kontaktu. Gdy pojawiły się pierw-
sze problemy z rowerem trudno było 
znaleźć pomoc. Paradoksalnie jed-
nak wbrew stereotypom, gdy ktoś wy-
ciągał do mnie pomocną dłoń to byli 
to obcokrajowcy: ludzie z Turcji, Syrii 
czy Maroka.

Gdy człowiek jest 

zdany tylko na siebie

 Z Niemiec Martyna wyruszy-
ła przez Szwajcarię. – To była prze-
piękna droga ze wspaniałymi kra-
jobrazami – opowiada podróżnicz-
ka. – Jednak bardzo wymagająca, 
bo prowadząca przez tereny górzy-
ste. Cały wysiłek wynagradzały za-
pierające dech w piersiach widoki, 
prawdziwe cuda natury, które przy-
roda malowała przed moimi ocza-
mi. Parę razy nawigacja wyprowa-
dziła mnie dosłownie w pole.
 We Francji pojawił się pierw-
szy poważny kryzys. – Złapałam 
gumę na polu, a nie miałam już dęt-
ki na zmianę – wspomina Martyna. 
– Znalazłam się sama z rowerem po-
śród pól z przebitą dętką. Przez kil-
ka godzin starałam się wymyślić co 
zrobić, nie mając już zapasowej dęt-
ki ani kleju. To była trudna chwila, 
w której z bezsilności się popłakałam. 
Później po prostu wzięłam głęboki od-
dech i zaczęłam działać. Zdjęłam dęt-
kę i zakleiłam ją lakierem do paznok-
ci. Ścisnęłam ją trytytką i okazało się, 
że powietrze nie schodzi. Udało mi się 
przejechać 40 km do sklepu, w którym 
kupiłam nową dętkę.

Łzy wzruszenia i gorące modlitwy

 W Szwajcarii oraz Francji noc-
legi były możliwe dzięki wsparciu 
rodaków. – Każdy nocleg zawdzię-
czam Polakom. Ci ludzie byli wspa-
niali, traktowali mnie jak członka 
rodziny. Gdy się żegnaliśmy niejed-
nokrotnie pojawiały się łzy – opo-
wiada Martyna. Nie obyło się jed-
nak bez problemów i ciężkich chwil.
– Zawodziła nawigacja, nie dzia-

łał telefon bo wciąż się przegrzewał, 
czasami nie mogłam znaleźć nocle-
gu, a robiło się już ciemno – wspomi-
na podróżniczka. – Ale to mnie bar-
dzo umocniło, takiej wiary w siebie i 
w Boga nigdy wcześniej nie miałam.
Podczas drogi dostrzegłam i na-
uczyłam się doceniać drobne, pro-
zaiczne rzeczy, które potrafią dać 
ogromną radość. Dojazd na nocleg, 
ciepły prysznic, kawa, niesamowi-
te widoki, wschody i zachody słoń-
ca – opowiada. – Każdego dnia je-
chałam z uśmiechem, czasami pła-
kałam, czasami się modliłam, albo 
krzyczałam ze szczęścia. Nieskazi-
telna radość z życia.

Na szlaku pielgrzymów

 Na francuskich drogach nie było 
bezpiecznie ze względu na brak ście-
żek rowerowych. – Deszcz, który 
złapał mnie w ciągu jednego dnia 
w Niemczech, miał ogromny wpływ 
na mój stan zdrowia, który do koń-
ca drogi nie był już najlepszy. Ze 
względna na pogodę i własne bez-
pieczeństwo dwa odcinki przeje-
chałam pociągiem (jeden w Niem-
czech, drugi we Francji) – przyznaje 
Martyna. – Bez wyrzutów sumienia. 
Obiecałam sobie, że zachowam roz-
sądek i nie położę na szali swojego 
zdrowia. Niestety choroby nie uda-
ło się uniknąć, przeziebienie dało się 
mocno we znaki. – Brałam leki i je-
chałam dalej, ale ze zdrowiem nie 
było już najlepiej – opowiada po-
dróżniczka.
 Od Saint-Jean Pied de Port było 
już łatwiej, mimo iż w Pirenejach po 
raz kolejny padał deszcz. 
 – Jechałam trasą, którą kiedyś 
szłam pieszo – opowiada Martyna. 

– Poczułam ducha pielgrzymowania, 
nie było też problemów z noclegami, 
bo na szlaku są schroniska dla piel-
grzymów. Spotkałam też dużo niesa-
mowitych osób, między innymi Dar-
ka, który szedł z Warszawy ze swoim 
pieskiem i zbierał środki finansowe 
na hospicjum.
 Można wesprzeć zbiórkę Darka 
na hospicjum poprzez stronę inter-
netową udostępnioną na Martyny 
fanpage’u- lifeisagift by marti.

Wszytko jest w głowie

 Martyna wyjechała z Piaseczna 
27 sierpnia. Do Santiago de Com-
postela dojechała 1 października. 
Polskę przejechała w 5 dni, Niem-
cy w 8, Szwajcarię w 4, Francję w 7, a 
Hiszpanię w 10 dni. Problemem oka-
zał się powrót, a ze względu na pracę 
czas okazał się na wagę złota. 
 – Rower musiałam oddać na 
przechowanie znajomym w Hiszpa-
nii– mówi Martyna. – Po powrocie od 
razu praca i szybki powrót do zdro-
wia, bo na chorowanie nie ma czasu 
– śmieje się podróżniczka i przyznaje, 
że już ma plany na kolejne wyprawy.
 – Takie doświadczenia bardzo 
wzmacniają – uważa nasza rozmów-
czyni. – Udowadniają, że wszyst-
ko jest w głowie i jak czegoś się bar-
dzo chce, to można tego dokonać, 
ponieważ cała siła tkwi w człowie-
ku. Warto pomagać innym, bo ni-
gdy nie wiemy kiedy sami będziemy 
potrzebować pomocy. Warto podró-
żować, bo dzięki temu otwieramy 
się na świat i poznajemy go od in-
nej strony. Warto przekraczać swoje 
możliwości, aby zawsze mierzyć wy-
żej – przekonuje Martyna.

Adam Braciszewski

LESZNOWOLA

Wyprawa do Kirgistanu
 W środę 6 listopada w fi lii GOK Lesznowola w Mysiadle (ul. Topolowa  
2) odbędzie się spotkanie Klubu Podróżnika „Kirgistan - konno i pieszo 
przez Niebiańskie Góry”.  - Zapraszam w podróż do Kirgistanu – zachęca 
Jakub Czajkowski. - Ten środkowoazjatycki górzysty kraj nie bez powodu 
staje się coraz popularniejszym kierunkiem podróżniczym. Odnajdzie-
my w nim zabytki Jedwabnego Szlaku, dziką przyrodę, gościnnych lu-
dzi oraz wspaniałą kuchnię. Ruszymy pieszo, a potem konno w Niebiań-
skie Góry, czyli Tien-szan. Z czterotysięcznych szczytów będziemy podzi-
wiać obłędne górskie krajobrazy. Dotrzemy nad malownicze jeziora, w 
tym drugie największe górskie jezioro świata. Wsiądziemy też na konie 
i pogalopujemy przez stepy, odwiedzając kirgiskich pasterzy w ich jur-
tach. Początek o godzinie 18.30.

Tyl.
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Pomogli Jankowi
PIASECZNO W Domu Kultury w Piasecznie zorganizowano w ostatnią niedzielę koncert 

charytatywny dedykowany czteroletniemu Jankowi Faliszewskiemu-Pułce. Na rzecz 

potrzebującego chłopca zebrano tego wieczoru ponad pięć tysięcy złotych

 Janek od urodzenia zmaga się 
artrogrypozą - wrodzoną sztywno-
ścią stawów uniemożliwiającą pra-
widłowe funkcjonowanie rąk. Kosz-
ty rehabilitacji i zakupu ortez, wy-
magających wymiany mniej więcej 
co rok, znacznie przekraczają moż-
liwości finansowe jego rodziny. Na 
szczęście także i w tym przypadku 
można było liczyć na pomoc ludzi 
dobrej woli. Pomysłodawczynią kon-
certu w Domu Kultury była Dorota 
Cichocka-Zawada z komendy Huf-
ca ZHP w Piasecznie. - Nie ukry-
wam, że znamy się z rodziną Janka 
właśnie z harcerstwa – mówi Doro-
ta Cichocka-Zawada. - Jego rodzice, 
Kasia i Sławek, byli komendantami 
hufca. Uznałam, że teraz jest dobry 
moment na organizację takiego wy-
darzenia, bo potrzeby Janka są co-
raz większe. To też w pewnym sen-
sie nasz ukłon dla jego rodziców za 
to wszystko co zrobili dla nas.
 Gwiazdą wieczoru był legendar-
ny zespół Wszyscy Byliśmy Harce-
rzami, który wystąpił w Piasecz-
nie po raz pierwszy. Od lat uświet-
nia on jednak niemalże każdą więk-
szą imprezę ZHP, wykonując zna-
ne wszystkim obecnym piosen-
ki harcerskie i turystyczne uzupeł-
nione przebojami Fasolek czy po-
chodzącymi z filmów o Panu Klek-
sie. Zespół postawił na pełne rocko-
wej energii aranżacje, a każdy chętny 
mógł zakupić cegiełkę, z których do-

chód przekazano rodzicom Janka.
- Potrzeba jest cały czas – nie kry-
je Katarzyna Faliszewska, mama 
Janka. - Koszt wyprodukowanych w 
Niemczech ortez wynosi około sied-
miu tysięcy euro. To nasze główne 
obciążenie finansowe.
Ci którzy nie mogli być w niedzielę 

na koncercie mogą wspomóc lecze-
nie chłopca poprzez wpłatę na sub-
konto Fundacji Avalon – bezpośred-
niej pomocy niepełnosprawnym (nr 
konta 62 1600 1286 0003 0031 8642 
6001), KRS 0000270809, tytuł: „Fa-
liszewski – Pułka 7711”.

Grzegorz Tylec

Janek i jego rodzice podziękowali wszystkim za wsparcie

R E K L A M A

Nieoczywiste malarstwo
Barbary Trojanowskiej
LESZNOWOLA W galerii OKNO w siedzibie GOK Lesznowola odbył się 

wernisaż wystawy obrazów Barbary Trojanowskiej. Oprócz wysokiego 

poziomu artystycznego charakterystyczną cechą artystki jest różno-

rodność podejmowanych przez nią tematów malarskich

 W trakcie wernisażu artystka, jak rzadko która, potrafi ła opowiedzieć o 
swoich dziełach. Jej prace są trudne do jednoznacznej interpretacji. Niektóre, 
z pozoru wesołe, kryją w sobie pewien - czasem nieco zawoalowany – pier-
wiastek demoniczny. Trudno się zresztą temu dziwić, bo prywatnie Barbara 
Trojanowska jest... miłośniczką horrorów. Podziwiać można więc z jednej stro-
ny zapomniane bóstwa inspirowane mitologią Cthulhu rodem z prozy Love-
crafta, a z drugiej... portrety kotów, których artystka także jest oddaną admira-
torką. Kolejnymi cyklami są malowidła naskalne inspirowane dawnymi malo-
widłami na ścianach jaskiń oraz tańczące kraby i inne morskie stworzenia.
 Barbara Trojanowska ukończyła Politechnikę Wrocławską, ale od 2010 roku 
mieszka i tworzy w Warszawie. W centrum jej zainteresowań pozostaje przy-
roda oraz formy geometryczne i ich wzajemne korelacje, co przedstawia przy 
użyciu technik malarstwa olejnego i akrylowego. Niekiedy tworzy prace z po-
granicza realizmu magicznego. W swoich pracach dąży do osiągnięcia harmo-
nii kształtów i nastroju. Wystawę będzie można oglądać do 20 listopada.

Grzegorz Tylec

PIASECZNO

Wokół Piaseczna
 W czwartek 7 listopada w Przystanku Kultura odbędzie się wernisaż 
wystawy „Wokół Piaseczna”. Autorami prac są: Teodora Kurek, Stanisław 
Kurek, Leokadia Nastały, Wiesława Nastały- Płaskocińska, Elżbieta Kwa-
pińska, Monika Pawłowska, Anna Marks (Kwiatkowska), Helena Kazana i 
Zofi a Matuszak-Czekierda. Początek o godzinie 19.

Tyl.
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Jedyna taka wieża
PIASECZNO Mówią sami o sobie, że sprzedają hałas i grają mieszaninę różnych gatunków, 

którą określają jako „PostNeoAltRock“. Wieża Bajzel to jedyny w swoim rodzaju pro-

jekt, który wykonuje „piosenki na śpiew, gitary, automaty i Windows XP”. Niedawno 

grupa wygrała prestiżowy Festiwal Piosenki Studenckiej w Krakowie

 Wieża Bajzel to zespół, o którego 
sile decydują przede wszystkim ko-
biece ręce, umysły i struny głosowe. 
Projekt narodził się w 2016 roku, kie-
dy to gitarzystki Aleksandra Siemie-
niuk i Katarzyna Garncerek nawią-
zały współpracę z wokalistką Miru-
ną Chypś. Następnie do pań dołą-
czył mieszkaniec Bobrowca Krzysz-
tof Konatowicz, który jest odpowie-
dzialny za komputerowe podkłady.
 - Dziewczyny znalazły mnie przez 
nie działający już portal „Szukam 
muzyka” - mówi Krzysztof Konato-
wicz. - Chciały wzbogacić swoje utwo-
ry o brzmienia elektroniczne i wpisały 
w wyszukiwarkę coś w stylu „bity ma-
schine ableton” i... ja się pojawiłem na 
pierwszym miejscu. Zdzwoniliśmy się 
i umówiliśmy na próbę, no i od tamtej 
pory działamy razem.

Skłaniają do zadumy i refleksji

 Istotą funkcjonowania zespo-
łu jest dbanie o odpowiednią rów-
nowagę między gitarami, wokalem 
i komputerowymi beatami. - Nasza 
muzyka jest nośnikiem opowieści i 
obserwacji z otaczającego nas świa-
ta, którymi chcielibyśmy skłonić słu-
chacza do zadumy i refleksji – pod-
kreślają członkowie Wieży Bajzel. 
- To wypadkowa naszych różnych 
muzycznych zainteresowań.
 Ważną częścią twórczości gru-
py są teksty piosenek, które stano-
wią najczęściej komentarz do – co-
raz bardziej skomplikowanego - ży-
cia we współczesnym świecie. - Są 
w naszym repertuarze utwory do-
tyczące konkretnych emocji - mówi 
Miruna Chypś. - Poruszamy, w dość 
czytelnej formie, tematykę spraw 
kobiecych i zagadnień dotyczących 
nas bezpośrednio. O ile moje teksty 
są bardziej dosadne, to Kasia pisze 
już rzeczy bardziej poetyckie. Moż-
na więc powiedzieć, że nasze tek-
sty są zróżnicowane. Jednak w każ-
dym - zwłaszcza w utworach z du-
żym ładunkiem energetycznym - za-
warty jest lekki nerw, bunt i komen-
tarz do tematu utworu. Aktualnie 
pracujemy nad tekstem, który pięt-
nuje grafomaństwo i pseudopoezję 
w polskich piosenkach. Gromadzi-

my materiał...Oj, jest tego dużo...
 Wieża Bajzel stawia, przede 
wszystkim, na żywy kontakt z pu-
blicznością i granie jak największej 
liczby koncertów. - To właśnie pod-
czas występów na żywo dzieje się 
najwięcej i spotyka się najfajniej-
szych ludzi – podkreśla Aleksandra 
Siemieniuk. - Na razie usłyszeć nas 
można głównie w Warszawie.
 Członkinie grupy występują też 
z akustycznym programem (dwie 
gitary i wokal) w stołecznych klu-
bach. Ostatnio nawiązały współpra-
cę z bardzo żywiołową perkusistką 
Igą Miecznikowską, która najpraw-
dopodobniej wkrótce dołączy do ze-
społu na scenie.

Docenieni w Krakowie

 Grupa ma już na swoim koncie 
pierwsze duże sukcesy. Na początku 
września muzycy wystąpili na Festiwa-
lu Piosenki Artystycznej „Poetycka Do-
lina” organizowanym przez Służewski 
Dom Kultury. - Zajęliśmy drugie miej-
sce – wspomina Krzysztof Konatowicz. 
- Nagrodą był tort, pieniądze i zaprosze-
nie do udziału w Studenckim Festiwalu 
Piosenki w Krakowie.
 Jak się okazało, był to dopiero 
początek wielkiej i pięknej przygo-
dy. Dziewczyny zdobyły bowiem w 
Krakowie aż trzy nagrody: pierw-
szą nagrodę jubileuszowej 55. edy-
cji Studenckiego Festiwalu Piosenki 

w Krakowie, Nagrodę specjalną im. 
Wojtka Bellona za teksty oraz Grand 
Prix Stowarzyszenia Artystów Wyko-
nawców SAWP! - Przede wszystkim 
Studencki Festiwal Piosenki dał nam 
ogromną motywację. Nie spodziewa-
łyśmy się, że nasza twórczość zosta-
nie doceniona aż trzema nagrodami. 
To dla nas wielkie zaskoczenie - dzię-
kujemy! - mówi Katarzyna Garnca-
rek. - Zawsze miałyśmy wrażenie, że 
nasza muzyka nie do końca wpisuje 
się w konwencję tego Festiwalu. Gra-
my przecież z punkowym zadziorem 
i wyczuwalnym nerwem... Cieszymy 
się, że jury i publiczność tak żywioło-
wo zareagowała na nas - dzięki nim 
wiemy, że to co robimy jest dobre. Sam 
Festiwal jest wspaniałym doświadcze-
niem, bo daje szansę konfrontacji z in-
nymi środowiskami muzycznymi, od 
których można czerpać inspiracje lub 
nawiązać współpracę. Zwłaszcza że 
poziom jaki reprezentują wykonawcy 
jest naprawdę bardzo wysoki. Dlate-
go jeszcze raz dziękujemy panu Jano-
wi Poprawie - pomysłodawcy SFP - za 
tak intensywne przeżycia. Nie da się 
szybko przejść do codzienności po ta-
kich wydarzeniach.
 W przyszłości planowane jest 
również wydanie płyty, bo cały czas 
powstają kolejne piosenki. Część z 
nich można usłyszeć na youtube na 
kanale pod nazwą „Wieża Bajzel”.

Grzegorz Tylec

Wieża Bajzel wystąpiła w tym roku także 

w piaseczyńskim Domu Kultury

Udane spotkanie z klasyką
PIASECZNO W ostatnią niedzielę w kościele Św. Anny w Piasecznie od-

był się czwarty koncert w ramach tegorocznej edycji Międzynarodo-

wego Festiwalu Musica Classica. Tym razem, w interesującym i niety-

powym połączeniu instrumentów oraz głosu, zaprezentowała się trój-

ka znakomitych wykonawców

 Sopranistka Iwona Bagniewska, trębacz Tomasz Marczak i organista An-
drzej Sochocki zaprezentowali licznie przybyłej publiczności bogaty i jedno-
cześnie zróżnicowany program artystyczny. Koncert rozpoczęło instrumen-
talne Preludium „Te Deum” M. A. Charpertiera, kompozytora epoki baroku, 
po czym przyszła pora na pieśni. Z początku pozostaliśmy jeszcze w XVII wie-
ku z uwagi na wykonanie „Veni, veni Consolator” ks. Damiana Stachowicza, by 
po chwili zagłębić się twórczość Stanisława Moniuszki, którego rok – z uwa-
gi na dwusetną rocznicę urodzin kompozytora - właśnie obchodzimy. Z epo-
ki romantyzmu przeskoczyliśmy do współczesności, wysłuchując niezwykle 
barwnego, pięcioczęściowego dzieła „Concerto i modo antico” Andrzeja Pa-
nufnika. Tego popołudnia nie zabrakło i muzyki fi lmowej – tematu „Ave Ma-
ria” Michała Lorenca, napisanego do fi lmu „Prowokator” z Bogusławem Lindą 
na sopran, trąbkę i organy. Na zakończenie Andrzej Sochocki, wykorzystując 
w pełni możliwości miejscowych organów, wykonał  z kolei „Fantazję” Toma-
sa Aberga - szwedzkiego współczesnego kompozytora. Na bis zabrzmiały z 
kolei znane chyba wszystkim dźwięki „Marszu triumfalnego” z opery Giusep-
pe Verdiego „Aida”. Wykonawców pożegnała burza braw.
 A już w najbliższą niedzielę 27 października w kościele pw. Św. Józefa 
Opiekuna Pracy w Józefosławiu odbędzie się koncert fi nałowy Festiwalu Mu-
sica Classica. Wystąpią Chór Con Fuoco i Festiwalowa Orkiestra Kameralna 
pod dyrekcją Andrzeja Sochockiego. W programie: W.A. Mozart, L. Delibes, S. 
Moniuszko. Początek o godzinie 19. Wstęp wolny.

Grzegorz Tylec

Iwona Bagniewska, Andrzej Sochocki i Tomasz Marczak 

wystąpili w kościele Św. Anny

PIASECZNO

Turniej wiedzy o Piasecznie
 Zbliża się 590. rocznica założenia miasta. Z tej okazji odbędzie się In-
teraktywny Turniej Wiedzy, w którym będą mogły wystartować 3-oso-
bowe zespoły. Zgłoszenia są przyjmowane do 25 października. Sam tur-
niej odbędzie się 5 listopada i będzie miał charakter multimedialnego 
widowiska. Uczestnicy będą odpowiadać na pytania za pomocą table-
tów w hali sportowej CEM-u przy ul. Jana Pawła II.

TW

R E K L A M A
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PIASECZNO

Retrospekcja w Zalesiu Górnym
 Już w najbliższy weekend 26 i 27 października w Klubie Kultury w Za-
lesiu Górnym przy ul. Białej Brzozy odbędzie się Retrospekcja, czyli im-
preza, która ma przybliżyć sprzęt komputerowy sprzed lat. Młodzież bę-
dzie mogła zobaczyć, jak obsługiwano kiedyś komputery i jak odbywało 
się pisanie programów. Na miejscu będzie można podziwiać także eks-
ponaty Apple Muzeum Polska oraz pograć w gry planszowe. Cena za 
wstęp – wedle własnego uznania.

TW

GÓRA KALWARIA

Noc grozy na zamku w Czersku
 W sobotę 26 października o godz. 17.30 na czerskim zamku rozpocz-
nie się noc grozy. To jedyna taka noc w roku, która zarezerwowana jest 
dla osób o mocnych nerwach. Gdy zapadnie zmrok, z trumien wyjdą 
wampiry, a łowcy ruszą na polowanie. Na zamku wystąpi  teatr Azisli-
ght, który zaprezentuje spektakl „Zakonnica”, przeznaczony dla widzów, 
którzy skończyli15 lat. Mile widziane przebrania i upiorne makijaże. Na 
zamkowym dziedzińcu nie zabraknie strawy, napitku i ciepła ogniska. Bi-
lety wstępu w cenie 30 zł. 

TW

KONSTANCIN-JEZIORNA

Spotkanie autorskie w Hugonówce
 W niedzielę 27 października o godz. 17.30 w Hugonówce odbędzie 
się wieczór autorski pisarki Doroty Ponińskiej. Opowie ona o swojej naj-
nowszej powieści „Sekrety pani pułkownikowej”. To historia o dwóch 
różnych kobietach, które spotkały się w pełnej kontrastów międzywo-
jennej Warszawie. Jaką rolę w ich historii odegra Tatiana Trubecka - uro-
dzona na Syberii wnuczka szamanki, która odziedziczyła po babce nad-
przyrodzone zdolności? Zapraszamy na rozmowę o książce, a także o Sy-
berii, którą autorka właśnie odwiedziła. Spotkaniu będą towarzyszyły 
pieśni Bułata Okudżawy, Włodzimierza Wysockiego i Jacka Kaczmarskie-
go w wykonaniu Krzysztofa Bratosiewicza. Wstęp wolny.

TW

KONSTANCIN-JEZIORNA

Przetwarzam nie wyrzucam
 Jak wykorzystać puszki po konserwach? Przerobić je na wazonik albo 
pojemnik na guziki. W sobotę 26 października o godz. 15 Hugonówka 
zaprasza na warsztaty rodzinne. Tym razem uczestnicy pod okiem in-
struktora będą ozdabiać i przerabiać niepotrzebne pudełka, słoiki oraz 
puszki. Organizator zapewnia materiały, ale zachęca do przyniesienia 
własnych przedmiotów do przetworzenia. Koszt: 5 zł/os., płatne w re-
cepcji KDK przed zajęciami.

TW

KONSTANCIN-JEZIORNA

Trening pamięci
 dla seniorów
 Pamięć lepsza i komputer nie-
straszny. Konstanciński Dom Kul-
tury przy ul. Mostowej 15 zapra-
sza na drugą edycję treningu pa-
mięci. Odbędzie się ona w ponie-
działek 28 października o godz. 
10.30. Warsztaty doskonalące 
procesy zapamiętywania i koja-
rzenia poprowadzi Beata Tarnow-
ska, trenerka z Akademii Umysłu. 
Podczas zajęć będą wykorzysta-
ne laptopy ze specjalnym opro-
gramowaniem. Zajęcia są bez-
płatne, ale liczba miejsc ograni-
czona. Liczy się kolejność zgło-
szeń. Informacje i zapisy pod tel. 
501 385 472. 

TW

R E K L A M A

Kto zapłaci za remont 
ul. Marii Świątkiewicz?
LESZNOWOLA/POWIAT Pod koniec sierpnia rozpoczęła się kompleksowa przebudowa ul. 

Marii Świątkiewicz w Wólce Kosowskiej, która miała zostać sfi nansowana przez powiat 

i gminę Lesznowola. Tymczasem gmina nie przekazała jeszcze prowadzącemu inwe-

stycję powiatowi obiecanych środków. - Jak nie otrzymamy tych pieniędzy, będzie po-

ważny problem – zapowiada starosta Ksawery Gut

 W najgorszym wypadku wkrótce 
może dojść do sytuacji, że zlecający 
inwestycję samorząd nie będzie miał 
czym za nią zapłacić. Przymiarki do 
przebudowy ul. Marii Świątkiewicz, 
która ma zakończyć się jeszcze w 
tym roku, trwały od dawna. Inwesty-
cja ma kosztować w sumie około 9,5 
mln zł. 3 mln zł miał stanowić wkład 
gminy Lesznowola. - Jakiś czas temu 
gmina zadeklarowała nam pomoc fi-
nansową, a rada gminy podjęła w tej 
kwestii stosowną uchwałę – mówi 
starosta Ksawery Gut. - 2 październi-
ka przekazaliśmy gminie Lesznowola 
podpisaną przez nas umowę na dofi-
nansowanie. Do tej pory nie wróciła z 
podpisem, a zgodnie z zawartymi w 
niej zapisami gmina powinna przeka-
zać powiatowi pieniądze w ciągu 14 
dni od podpisania umowy. 
 Z naszych informacji wynika, że 
gmina zapytała powiat, czy ze wzglę-
du na trudności finansowe może 
przesunąć zadeklarowaną płatność 
na przyszły rok. - Niestety, nie jest to 

możliwe, ponieważ umowa z wyko-
nawcą kończy się w tym roku, a nie 
mamy w budżecie środków na sfi-
nansowanie całej inwestycji – mówi 
Ksawery Gut. - Jeśli nie otrzymamy 

od Lesznowoli obiecanych pieniędzy, 
naprawdę znajdziemy się w bardzo 
trudnej sytuacji...

Tomasz Wojciuk

Czy gmina Lesznowola wpłaci powiatowi obiecane pieniądze 

przeznaczone na remont ul. Marii Świątkiewicz? 

Złote Puchary na 
każdą rękę
PIASECZNO Marek Majak to utytułowany piaseczyński armwrestler. 

Niedawno wystartował w Pucharze Polski i nie miał sobie równych, 

ani na prawą ani na lewą rękę. Marzy mu się, by swoją pasją zarażać 

młodych ludzi. - Chciałbym zorganizować międzyszkolne zawody w si-

łowaniu się na rękę – dzieli się swoimi planami

 Marek Majak to skromny 30-latek. Choć słusznej postury, można by o nim 
powiedzieć, że niepozorny. Dopóki nie wyciągnie dłoni na przywitanie. Jego 
ręce są jak imadła, ale uścisk ma pewny i bezbolesny. Przekonaliśmy się o 
tym kilka dni temu, gdy odwiedził naszą redakcję prezentując ostatnie tro-
fea sportowe. Złote Puchary Polski wywalczone w Redzie w kategorii +105 kg. 
Marek Majak wygrał zarówno na prawą jak i na lewą rękę. W kategorii open 
był drugi na lewą rękę. W zmaganiach na prawą nie startował. - Byłem już 
obolały po wcześniejszych pojedynkach – przyznaje. 
 Armwrestling w Piasecznie rozwija się już od lat. Z daleka od błysków fl e-
szy, trochę zapomniany i niedoceniany przez nasze władze. Mimo to sukce-
sów nie brakuje – zarówno na arenie ogólnopolskiej, jak i europejskiej. Brak 
wsparcia, sponsorów i większego zaangażowania samorządu skazuje ten 
sport na niszę.  - To nasze hobby - mówi Marek Majak. - Wyjeżdżając na zawo-
dy z dumą promujemy nasze miasto, ale wszystkie koszty ponosimy sami. 
 W Pucharze Polski z klubu Armfi ght Piaseczno wystartowało 10 osób, dru-
żynowo zajęli 4 miejsce, a wygrali w kategorii mastersów (zawodników po 40. 
roku życia). - Mało osób w Piasecznie interesuje się armwrestligiem – przy-
znaje Marek Majak. - Ale myślę, że przy zaangażowaniu sponsorów i życzli-
wym wsparciu władz miasta i gminy moglibyśmy ten sport rozwinąć. Pojawiły 
się kategorie junior 14 i junior 16 – można by zacząć od zorganizowania mię-
dzyszkolnych amatorskich zawodów w siłowaniu się na rękę. Kto wie? Może 
ktoś ze startujących połknąłby bakcyla i zechciał dołączyć do naszego klubu?
 Marek Majak do zawodów przygotowuje się zwykle 10-12 tygodni. - Ćwi-
czę jednocześnie siłę, wytrzymałość i technikę przy stole, bo te wszystkie ele-
menty są niezwykle ważne i przesądzają o zwycięstwach – mówi piaseczyń-
ski armwrestler. Na pierwszych zawodach wystartował w 2011 roku, pierwsze 
sukcesy przyszły kilka lat później.  - W tym roku wystartuję jeszcze w grudniu 
na Pucharze Świata – planuje piaseczyński sportowiec. - Mam nadzieję, że w 
przyszłym roku uda mi się zorganizować pierwsze piaseczyńskie zawody mię-
dzyszkolne. Oczywiście jeśli będzie zainteresowanie – dodaje z uśmiechem.  
Zainteresowani armwrestlingiem mogą się kontaktować przez fanpage Arm-
fi ght Piaseczno Armwrestling na Facebooku.

Adam Braciszewski
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IV liga

Kolejka 11 - 19-20 października

Znicz II Pruszków 1-1 Radomiak II Radom 
KS Raszyn 1-3 KS Warka  
Oskar Przysucha 4-5 Victoria Sulejówek 
Żyrardowianka Żyrardów 0-2 Proch Pionki 
Błonianka Błonie 1-4 MKS Piaseczno  
Unia Warszawa 1-0 Józefovia Józefów  
Mszczonowianka Mszczonów 4-1 Wilga Garwolin  
Mazur Karczew 1-2 Pilica Białobrzegi  

Tabela grupy południowej IV ligi

1.  Radomiak II Radom 11 24 7 3 1 22-11
2.  MKS Piaseczno 11 24 7 3 1 34-14
3.  Błonianka Błonie 11 23 7 2 2 34-10
4.  Victoria Sulejówek 11 22 7 1 3 31-18
5.  Pilica Białobrzegi 11 21 6 3 2 28-19
6.  Wilga Garwolin 11 17 5 2 4 26-26
7.  Mszczonowianka Mszczonów
  11 16 4 4 3 18-15
8.  Oskar Przysucha 11 16 4 4 3 25-25
9.  KS Warka 11 14 3 5 3 16-26
10.  Proch Pionki 11 14 4 2 5 13-16
11.  Znicz II Pruszków 11 12 3 3 5 14-19
12.  Mazur Karczew 11 10 3 1 7 14-19
13.  KS Raszyn 11 10 3 1 7 14-23
14.  Żyrardowianka Żyrardów
  11 9 2 3 6 16-27
15.  Józefovia Józefów 11 6 1 3 7 7-21
16.  Unia Warszawa 11 5 1 2 8 5-28

Liga okręgowa

Kolejka 11 - 19-20 października

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

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  Laura Chylice 11 26 8 2 1 39-23
2.  Sparta Jazgarzew 11 26 8 2 1 24-11
3.  Ursus II Warszawa 11 25 8 1 2 26-17
4.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
  11 24 7 3 1 29-16
5.  Okęcie Warszawa 11 22 7 1 3 26-11
6.  Milan Milanówek 11 21 6 3 2 31-16
7.  Ryś Laski 11 21 6 3 2 19-13
8.  Grom Warszawa 11 18 6 0 5 26-26
9.  LKS Chlebnia 11 16 5 1 5 16-11
10.  KS Teresin 11 14 4 2 5 27-22
11.  Przyszłość Włochy 11 10 3 1 7 18-26
12.  GLKS Nadarzyn 11 10 3 1 7 17-18
13.  SEMP Ursynów 11 7 2 1 8 16-25
14.  Perła Złotokłos 11 7 1 4 6 11-23
15.  Piast Piastów 11 4 1 1 9 7-35
16.  Błonianka II Błonie 11 0 0 0 11 13-52

A klasa

Kolejka 10 - 19-20 października

Pauza: Walka Kosów.
 FC Lesznowola 1-1 Świt Warszawa  
Naprzód Stare Babice 8-0 Anprel Nowa Wieś  
UKS Tarczyn 5-3 Nadstal Krzaki Czaplinkowskie  
UKS Siekierki (Warszawa) 0-3 Orzeł Baniocha  

Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki 1-1 Jedność Żabieniec  
MKS II Piaseczno 0-1 Korona Góra Kalwaria 

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy

1.  Naprzód Stare Babice 9 27 9 0 0 40-9
2.  Orzeł Baniocha 9 24 8 0 1 31-8
3.  Korona Góra Kalwaria 9 22 7 1 1 38-14
4.  MKS II Piaseczno 9 15 5 0 4 23-10
5.  Jedność Żabieniec 9 13 4 1 4 17-23
6.  Ożarowianka II Ożarów Mazowieck
 i 10 13 3 4 3 25-24
7.  UKS Siekierki  10 12 4 0 6 19-24
8.  Walka Kosów 9 12 4 0 5 25-25
9.  FC Lesznowola 9 11 3 2 4 15-22
10.  Anprel Nowa Wieś 9 11 3 2 4 20-27
11.  UKS Tarczyn 10 6 2 0 8 9-31
12.  Świt Warszawa 9 5 1 2 6 14-35
13. Nadstal Krzaki Czaplinkowskie
  9 3 1 0 8 1 2 - 3 6

III liga kobiet

Kolejka 9 - 19-20 października

Pauza: GOSiR Piaseczno, Ostrovia Ostrów Mazowiecka.
Królewscy Płock 4-1 Vulcan Wólka Mlądzka  
Husarki Mochowo 3-5 Żbik Nasielsk  
Orlęta Baboszewo 1-1 WAP Warszawa 
Fuks Pułtusk 0-1 Zły Warszawa  
Jantar Ostrołęka 2-2 DAF Płońsk a 

Tabela grupy mazowieckiej trzeciej ligi

1.  Królewscy Płock 8 21 7 0 1 37-10
2.  WAP Warszawa 7 19 6 1 0 26-5
3.  DAF Płońsk 9 19 6 1 2 26-13
4.  Zły Warszawa 8 18 6 0 2 25-14
5.  Fuks Pułtusk 8 13 4 1 3 22-13
6.  Jantar Ostrołęka 7 13 4 1 2 29-10
7.  Ostrovia Ostrów Mazowiecka
  7 12 4 0 3 24-18
8.  Orlęta Baboszewo 6 4 1 1 4 9-26
9.  Vulcan Wólka Mlądzka 7 3 1 0 6 9-32
10.  Żbik Nasielsk 7 3 1 0 6 8-33
11.  Husarki Mochowo 8 3 1 0 7 12-40
12.  GOSiR Piaseczno 6 1 0 1 5 1-14

Ligowe zapowiedzi
IV liga

Kolejka 12 - 26-27 października

Radomiak II Radom - Pilica Białobrzegi  
Wilga Garwolin - Mazur Karczew  
Józefovia Józefów - Mszczonowianka Mszczonów  
MKS Piaseczno - Unia Warszawa 26 października, g.15
Proch Pionki - Błonianka Błonie  
Victoria Sulejówek - Żyrardowianka Żyrardów  
KS Warka - Oskar Przysucha  
Znicz II Pruszków - KS Raszyn  

Kolejka 13 - 2-3 listopada

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

LIga okręgowa

Kolejka 12 - 26-27 października

Pogoń II Grodzisk Mazowiecki - Perła Złotokłos 
27 października, g.11
Przyszłość Włochy (Warszawa) - Grom Warszawa  
SEMP Ursynów (Warszawa) - Laura Chylice 
26 października, g.19:30
Okęcie Warszawa - Milan Milanówek  
GLKS Nadarzyn - Piast Piastów 
Sparta Jazgarzew - KS Teresin 26 października, g.11
Ryś Laski - Ursus II Warszawa  
Błonianka II Błonie - LKS Chlebnia  

Kolejka 13 - 2-3 listopada

LKS Chlebnia - Pogoń II Grodzisk Mazowiecki  
Ursus II Warszawa - Błonianka II Błonie  
KS Teresin - Ryś Laski  
Piast Piastów - Sparta Jazgarzew  
Milan Milanówek - GLKS Nadarzyn  
Laura Chylice - Okęcie Warszawa 2 listopada, g.11 
Grom Warszawa - SEMP Ursynów (Warszawa)  
Perła Złotokłos - Przyszłość Włochy (Warszawa)
2 listopada, g.11

A klasa

Kolejka 11 - 26-27 października

Pauza: UKS Tarczyn.
Korona Góra Kalwaria - FC Lesznowola 27 października, g.15
Jedność Żabieniec - MKS II Piaseczno 26 października, g.11
Orzeł Baniocha - Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki 
26 października, g.11
Nadstal Krzaki Czaplinkowskie - UKS Siekierki 
26 października, g.13:30
Anprel Nowa Wieś - Walka Kosów 26 października, g.15:15
Świt Warszawa - Naprzód Stare Babice 26 października, g.11

Kolejka 12 - 2-3 listopada

Pauza: UKS Siekierki (Warszawa).
FC Lesznowola - Naprzód Stare Babice 
2 listopada, g.13.30 
Walka Kosów - Świt Warszawa 3 listopada, g.14 
UKS Tarczyn - Anprel Nowa Wieś  
Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki - Nadstal 
Krzaki Czaplinkowskie 3 listopada, g.13.30 
MKS II Piaseczno - Orzeł Baniocha  3 listopada, g.11
Korona Góra Kalwaria - Jedność Żabieniec 3 listopada, g.14

III liga kobiet

Kolejka 10 - 26-27 października

Pauza: DAF Płońsk, Orlęta Baboszewo.
 Zły Warszawa - Jantar Ostrołęka  
WAP Warszawa - Fuks Pułtusk 
Żbik Nasielsk - GOSiR Piaseczno 27 października, g.14
Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock) - Husarki Mochowo  

Ostrovia Ostrów Mazowiecka - Królewscy Płock  

Kolejka 11 - 2-3 listopada

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

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

Wyniki naszych zespołów ligowych

Ruszyła XXII edycja
Grand Prix Piaseczna
TENIS STOŁOWY Po wakacyjnej przerwie rozgrywki wznowili tenisiści stołowi biorący 

udział w Grand Prix Piaseczna. Impreza, która rozgrywana jest nieprzerwanie od 22 

lat, przyciągnęła do sali GOSiR aż 140 uczestników

 Formuła turnieju umożliwia 
udział niemalże wszystkim, którzy 
czerpią przyjemność z rywalizacji 
przy pingpongowych stołach. Za-
wody rozgrywane są w ośmiu kate-
goriach z podziałem na wiek, płeć 
oraz poziom zaawansowania. Naj-
bardziej liczne okazały się katego-
rie dzieci oraz amatorów, w któ-
rych łącznie zagrało 70 zawodni-
ków. Wśród najmłodszych zwycię-
żył Igor Twarowski, a w amatorach 
złoty medal powędrował do Jarosła-
wa Okrucha. W juniorach najlepsza 
była Julia Balcerzak, triumfatorka 
zeszłorocznej klasyfikacji general-
nej w kategorii dzieci. Wśród zawo-
dowców obyło się z kolei bez niespo-
dzianki, bo na najwyższym stopniu 
podium uplasował się Jacek Szach-
nowski – zawodnik posiadający eks-
traklasową przeszłość. 
 Podczas wrześniowych zawodów 
uczestnicy mieli możliwość spotka-
nia z Marcinem Kusińskim – dwu-
krotnym Mistrzem Polski w teni-
sie stołowym. Zawodnik ten w la-
tach 90-tych zdobywał z zespołem 
KS Piaseczno złote medale Druży-
nowych Mistrzostw Polski. Była to 
więc znakomita okazja, żeby przy-
pomnieć sobie lata świetności piase-
czyńskiego tenisa stołowego. Dzieci 

i dorośli mieli możliwość zagrania 
z Marcinem Kusińskim, który prze-
prowadził losowanie w comiesięcz-
nej loterii. Do kilku szczęśliwców 
powędrowały nagrody, między in-
nymi Voucher do restauracji „Szara 
Eminencja”, sprzęt sportowy ufun-
dowany przez Decathlon Piaseczno 
oraz koszulka z autografem Marci-
na Kusińskiego. 

 Kolejny turniej zostanie roze-
grany już w najbliższą niedzielę 27 
października w sali GOSiR przy uli-
cy Sikorskiego 20. Dzieci i Amato-
rzy - start turnieju godzina 10 (zgło-
szenia do godziny 9:30), Kobiety, 
Open, Deble - start turnieju godzi-
na 13 (zgłoszenia do godziny 12:30).

Grzegorz Tylec

Piaseczno ograło lidera!
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, BŁONIANKA BŁONIE – MKS PIASECZNO 1:4 Biało-

niebiescy stanęli w ostatni weekend na wysokości zadania i pokonali na 

wyjeździe jednego ze swoich głównych rywali na drodze do trzeciej ligi. 

Bohaterem Piaseczna był Bartosz Orłowski – strzelec trzech bramek

 Po odpadnięciu z Okrę-
gowego Pucharu Polski (po-
rażka w Sulejówku 0:5 z miej-
scową Victorią) w Błoniach 
– w odróżnieniu od grającej 
w pucharze młodzieży – za-
meldowali się wszyscy naj-
lepsi zawodnicy, którzy są 
aktualnie zdolni do gry.
 Pierwsza bramka dla 
gości padła w 25. minucie 
gry. Orłowski wykorzystał dobre dośrodkowanie Kamila Ziemnickiego i pew-
nym strzałem posłał piłkę do siatki przy lewym słupku. W 34. minucie zrobiło 
się jeszcze ciekawiej. Tym razem Zbigniew Obłuski wypatrzył wbiegającego w 
pole karne Kamila Matulę, który z zimną krwią podwyższył wynik i było już 0:2. 
 Po zmianie stron znów przypomniał o sobie Orłowski, który wykorzystał 
niezbyt pewną interwencję obrońcy Błonianki i po raz kolejny pokonał bram-
karza rywali. W 64. minucie odżyły nadzieje gospodarzy na korzystny wynik 
po strzale Marcina Gregorowicza, ale to było tego dnia duża za mało na roz-
pędzone Piaseczno. W 81. minucie Orłowski skompletował bowiem swój hat-
trick, wykańczając głową dobre dogranie od Matulki. Po tym efektownym 
zwycięstwie biało-niebiescy zrównali się punktami z prowadzącą w rozgryw-
kach drugą drużyną Radomiaka Radom.

Grzegorz Tylec

Trening z Karolem Weslingiem

Brąz dla Antoniny!

PIASECZNO Na stadionie miejskim w ramach zajęć klubu X Fight Pia-

seczno odbyło się seminarium z Karolem Weslingiem - trenerem i za-

wodnikiem Muay Thai, K1 i MMA
 Karol Wesling ze sportami 
walki związany jest od dzie-
więciu lat. Jego bazą i stylem 
przewodnim jest wprawdzie 
Muay thai, ale swoją karierę za-
wodniczą skupia na miesza-
nych sztukach walki. Na swo-
im koncie ma, między innymi, 
tytuły Mistrza Polski w kickbo-
xingu WKSF/UFR -90kg (3-0) 
kick-light, Mistrza Polski MMA 
„Time of Masters” -84kg (3-0, 
2KO)oraz Rekord MMA Semi 
pro 1-0 (1KO). Obecnie jest 
również jednym z dwunastu wojowników nowo powstałego programu na TVP 
SPORT „Best of the best”.
 W trakcie otwartego treningu Karol Wesling najpierw poprowadził roz-
grzewkę, a potem pokazywał i objaśniał specyfi kę używanych przez siebie 
technik. Nie był to pierwszy ze znanych zawodników goszczących w Piasecz-
nie. Michał Jabłoński, trener w X Fight Piaseczno, co jakiś czas zaprasza na se-
minaria uznanych mistrzów sztuk walki, których obecność jest z pewnością 
dodatkową motywacją dla miejscowych zawodników i jednocześnie znako-
mitą okazją, aby przyjrzeć się im z bliska.

Grzegorz Tylec

 Żeby stanąć na podium nasza 
zawodniczka musiała stoczyć pięć 
walk. Wygrała kolejno z Dunką, Sło-
waczką, Norweżką i Polką, a uległa 
tylko późniejszej fi nalistce z Malty.
- Bardzo się cieszę ze zdobytego me-
dalu - tym bardziej, że był to mój 
pierwszy start w imprezie tej rangi w 
kategorii kadetów (14-15 lat) – mówi 
Antonina Żurawska. -  Kończę 14 lat 
dopiero w listopadzie, ale chciałam 
się przetrzeć i zdobyć doświadczenie 
przed zawodami K1 Karate Youth Le-
ague, tj. Pucharem Świata, który od-
będzie się w grudniu w Wenecji. Cały 
rok ciężko trenowałam i zrobiłam 
wszystko co w mojej mocy, aby na 
tych zawodach wypaść jak najlepiej. 
Sukcesu się nie spodziewałam, ale to 
było bardzo miłe uczucie stać obok 
najlepszych zawodniczek na świecie.

Grzegorz Tylec

KARATE Antonina Żurawska otworzyła historyczny etap UKS 5 Funado 

Piaseczno. 13-letnia mieszkanka Piaseczna zdobyła trzecie miejsce w ka-

detach w największej międzynarodowej polskiej imprezie Karate WKF



 Oczekiwania kandydatów szcze-
gółowo omawia raport „Candidate 
Experience w Polsce”, przygotowa-
ny przez eRecruitera. Wynika z nie-
go, że osoby ubiegające się o daną 
posadę też mają ściśle sprecyzowa-
ne oczekiwania dotyczące poten-
cjalnego pracodawcy. Chcą wie-
dzieć w jakich warunkach będą pra-
cować i jaki będzie zakres ich obo-
wiązków. Coraz więcej osób ubie-
gających się o dane stanowisko, aby 
na darmo nie tracić czasu, chce wie-
dzieć na jaką pensję może liczyć. Co 
druga osoba chce mieć kontakt z re-
kruterem. Interesujące jest także to, 
że coraz częściej również pracodaw-
ca i jego marka są poddawani ocenie 

podczas procesu rekrutacji.
 - Z raportu wynika, że kandydaci 
mają konkretne wyobrażenia doty-
czące sposobu, w jaki firmy powin-
ny prowadzić procesy rekrutacyjne – 
komentuje Julia Urbańska z eRecru-
itera. Jest to spowodowane w dużej 
mierze tym, że w dobie niskiego bez-
robocia nie tylko firma wybiera pra-
cownika, ale także kandydat praco-
dawcę. - Dziś wszyscy jesteśmy kan-
dydatami – dodaje Julia Urbańska. 

Przyjazna rekrutacja

 Z raportu wynika, że firmy co-
raz lepiej radzą sobie z budowaniem 
dobrych relacji z kandydatami. Po-
zytywnie swoje kontakty z poten-

cjalnymi pracodawcami oceniło 
51 proc. specjalistów, podczas gdy 
dwa lata wcześniej było to tylko 30 
proc. Tak więc można powiedzieć, 
że działania rekruterów w stosunku 

do pracowników są coraz bardziej 
przyjazne i mają zbudować w ich 
oczach pozytywny wizerunek firmy, 
o pracę w której się starają. 
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Szukasz 
pracownika?

Zadzwoń:

 22 756 79 39
Już za tydzień  kolejny 

dodatek Kariera

To miejsce czeka na

 Twoje ogłoszenie

Czego oczekujemy 
od potencjalnego pracodawcy?
Ubiegając się o pracę, 9 na 10 kandydatów oczekuje szczerego i uczciwego przedsta-

wienia warunków pracy, a 7 na 10 przekazania informacji zwrotnej o powodach odrzu-

cenia aplikacji. Osoby ubiegające się o dane stanowisko oczekują również podawania 

w ogłoszeniu informacji o oferowanym wynagrodzeniu

W dobie niskiego 

bezrobocia nie tylko firma 

wybiera pracownika, 

ale także kandydat 

pracodawcę

Jesteśmy

 również na: 

www.facebook.com/kurierpoludniowy

Czytaj on-line!

www.kurierpoludniowy.pl

R E K L A M A
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Czego oczekują osoby ubiegające 

się o pracę?

 Okazuje się, że osoby szukające 
pracy mają ściśle określone oczekiwa-
nie w stosunku do potencjalnego pra-
codawcy. 88 proc. specjalistów ocze-
kuje podczas rozmowy rekrutacyjnej 
szczerego i rzetelnego przedstawienia 
warunków pracy, 72 proc. chce poznać 
powody odrzucenia,  70 proc. oczeku-
je zamieszczenia w ogłoszeniu infor-
macji o wynagrodzeniu, zaś 63 proc. 
chce wiedzieć, kiedy proces rekruta-
cji został zakończony. A czy oczekiwa-
nia te pokrywają się z rzeczywistością? 

Okazuje się, że niekoniecznie. Tylko 40 
proc. specjalistów deklaruje, że zetknę-
ło się ze szczerym i rzetelnym przedsta-
wieniem warunków pracy, a tylko w co 
czwartym ogłoszeniu podawane jest 
wynagrodzenie. Jedynie 17 proc. pra-
cowników dowiaduje się też o powo-
dach odrzucenia ich aplikacji.
 Jak się okazuje przyjazna rekruta-
cja to bardzo złożony proces, któ-
ry w dalszym ciągu wymaga wielu 
usprawnień. Idealnym modelem wy-
daje się jego standaryzacja, jednak 
do tego jeszcze daleka droga. 

TW
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Pijana kobieta leżała na ulicy
PIASECZNO – Powiadomiliśmy straż miejską o tym, że przy drodze leży pijana kobieta, czekamy już godzinę 

i nikt nie przyjeżdża – zaalarmował nas Pan Henryk. – Po co ci strażnicy, skoro nie reagują na podobne we-

zwania?  – pyta retorycznie mężczyzna. – Mamy niedobór pracowników w straży miejskiej – tłumaczy bur-

mistrz Daniel Putkiewicz
Pijana kobieta leżała na poboczu 
przy ul. Lipowej w Zalesiu Dolnym. 
Przechodnie nie pozostali obojętni.

Policja szybsza niż straż miejska

 – Nogi wystają jej na ulicę, trzeba 
ją zabrać zanim dojdzie do jakiegoś 
nieszczęścia – zareagował pan Hen-
ryk. Sprawę zgłosił do piaseczyń-
skiej straży miejskiej, ale to nie przy-
niosło spodziewanego efektu.
 – Kręcą się koło bazarku i wypisu-
ją mandaty, ale tu gdzie są naprawdę 
potrzebni ich nie ma – denerwuje się 
nasz Czytelnik. – Może warto by zro-
bić jakieś referendum i rozwiązać służ-
bę, która nie spełnia swojej roli? Pie-
niądze, które na nich są przeznacza-
ne można by przekazać policjantom 
– uważa mężczyzna.
 Gdy przyjechaliśmy na ulicę Lipo-
wą zdążył już tam dotrzeć radiowóz.
 – Strasznie długo to trwało – 
rzucił pod nosem jeden z przechod-
niów. Trudno się dziwić – liczba po-
licyjnych patroli na terenie powia-
tu piaseczyńskiego jest ograniczo-
na. Załoga, która przyjechała do 
Zalesia to policjanci z Lesznowoli. 
Gdy otrzymali wezwanie, byli aku-
rat w Wólce Kosowskiej. – Taki-
mi rzeczami powinna zajmować się 
straż miejska – uważają mieszkań-
cy. – Może gdyby zgłoszenie doty-
czyło źle zaparkowanego samocho-
du, albo otrzymaliby informację, że 
kobieta nie leży pijana tylko handlu-
je pietruszką, to by zareagowali?

Z braku izby, na „dołek”

 Stan trzeźwości kobiety wykluczał 
swobodną komunikację. Policjanci 
wielokrotnie pytali gdzie mieszka, ale 
nie otrzymali wiarygodnej odpowie-
dzi. Pierwszym adresem, który został 
podany był adres… cmentarza para-
fialnego w Piasecznie. Funkcjonariu-
sze próbowali skontaktować się z ro-
dziną kobiety, ale bez rezultatu.
 – Możemy pozostawić panią tyl-
ko pod czyjąś opieką – pouczała po-
licjantka. – Teraz to my odpowiada-
my za pani bezpieczeństwo.
 Po kilku próbach kontaktu na 
numery, które kobieta miała w swo-
im telefonie policjanci ostatecznie 
skapitulowali i podjęli decyzję, że 

zawiozą ją na komendę w 
Piasecznie, by tam mogła 
wytrzeźwieć. Niestety w po-
wiecie piaseczyńskim nie ma 
izby wytrzeźwień.

Zbyt mało strażników

 – Strażnik przyjął zgło-
szenie i od razu skontakto-
wał się z patrolem, który nie-
stety w tym czasie prowadził 
interwencję w Józefosławiu, 
czyli na drugim końcu mia-
sta – wyjaśnia komendant 
straży miejskiej Mariusz Ło-
dyga. – W związku z tym za-
dzwonił na 112 i przekazał 
temat dyspozytorowi, któ-
ry miał uruchomić inne służ-
by. Niezwłocznie po zakoń-
czeniu interwencji w Józefo-
sławiu patrol straży pojechał 
do Zalesia Dolnego, podjąć 
działanie i przyjechał chwilę 
po interwencji policji.
 – To kolejny dowód na to, 
że potrzebujemy wzmacniać 
stan osobowy Straży Miej-
skiej, która niestety do ob-
sługi ma wielki obszar gmi-
ny, a w swoich obowiązkach 
wiele różnych zadań – komentuje 
burmistrz Piaseczna Daniel Putkie-
wicz. – Prowadzimy cały czas nabory 
do straży i zachęcamy do wstępowa-
nia do służby, niestety jest to trudna 
praca, często narażona na krytykę, a 
wysiłki czy dokonania strażników 
nie są przez media eksponowane – 
uważa burmistrz Putkiewicz. – Dla-
tego mamy niedobór pracowników, 
ale staramy się wzmacniać tę for-
mację i ułatwiać im pracę. Ostatnio 
przenieśliśmy siedzibę do nowego 
obiektu, rozwijamy system monito-
ringu, doposażamy straż w potrzeb-

ny sprzęt – podkreśla burmistrz Da-
niel Putkiewicz.
 Aktualnie rozległy teren całej 
gminy Piaseczno obsługuje zaled-
wie 18 strażników, z czego 3 to oso-
by świeżo zatrudnione, które dopie-
ro są szkolone i nabywają uprawnie-
nia. Strażnicy pracują na zmiany, w 
weekendy oraz obsługują całonoc-
ne dyżury w obiektach. W efekcie ich 
liczba na zmianie jest mocno ogra-
niczona i gdy napływają równolegle 
dwa zgłoszenia z różnych, często od-
ległych od siebie części gminy, czas 
interwencji znacznie się wydłuża.
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Adam Braciszewski



DAM PRACĘ

Pracownik na plac w składzie budowlanym, 
z obsługą wózka widłowego, Chyliczki, tel. 600 284 250

Poszukuję starszej pani do opieki nad starszą panią w Zie-
lonej Górze, zamieszkanie i wyżywienie, tel. 661 854 476

Pani na kuchnię w wieku do 45 l, miejsce pracy blisko 
Expo Ptak, dobre warunki płacy i pracy, 4700 zł brutto,
tel. 500 366 001

Zatrudnię kelnerkę do restauracji w Zalesiu Dolnym,
tel. 606 492 420

Zatrudnię hydraulika, tel. 501 083 795

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

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

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

Zatrudnię mężczyznę - magazynier/kierowca. Wyma-
gane prawo jazdy, mile widziane uprawnienia na wózek 
widłowy, Piaseczno, tel. 506 948 308 

Na etat do prac  porządkowych na osiedlu w Konstan-
cinie. Tel.22 702 04 10 w godz.10-13.

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

Samodzielna fryzjerka do zakładu w Górze Kalwarii 
tel. 512 449 345

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

Poszukujemy kobiet do pracy na maszynach pakują-
cych - bez nałogów.Miejsce pracy Piaseczno, jedna 
zmiana. tel. 602 692 964, 607 230 418

POTRZEBNA SZWACZKA NA OVERLOK, LEKKIE 
SZYCIE, TEL. 601 259 681

Firma Probet zatrudni sprzątaczki i pracowników gospo-
darczych z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. 
Praca na terenie Błonia, Piaseczna, Mszczonowa, Toma-
szowa Mazowieckiego. Oferujemy dojazd i  umowę o pra-
cę. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tele-
fonu 798 912 400

Praca dla hydraulika, tel. 693 785 277

Firma gastronomiczna zatrudni kierownika do kantyny 
pracowniczej. Praca w Konstancinie, tel. 787 096 990

Blacharzo-lakiernika z doświadczeniem, Góra Kalwaria, 
tel. 887 181 182

Pielęgniarkę i opiekunkę w stacjonarnym ośrodku 
opiekuńczym, Zalesie Dolne, tel. 607 081 930

Florysta do kwiaciarni w Konstancinie, tel.  606 10 59 22

Pomoc do kuchni i sprzątania w szkole. Praca na cały etat. 
Tel. 787 315 656

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

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

Do sprzątania w Nowej Woli, tel. 505 044 521

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

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

Dekarza zatrudnię, tel. 601 372 385

Kierowca do cukierni, tel. 535 577 330

Sklep spożywczy Żabka w Piasecznie zatrudni sprzedaw-
ców, tel. 505 493 018

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

Zatrudnię stolarza z doświadczeniem lub do przyuczenia. 
Janki, tel. 601 897 727 www.formup.pl

Zatrudnię mechanika samochodowego, baza Piaseczno, 
tel. 509 089 736

Kasjer/ka na stację paliw PKN ORLEN Tel.536 193 442

Dom opieki w Konstancinie zatrudni opiekunów osób star-
szych (420zł/dyżur), praca od zaraz, 608 321 675, 602 795 596

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

Delikatesy spożywcze w Głoskowie zatrudnią: ekspe-
dientki, kasjerów oraz osoby do wykładania towaru, wa-
runki bardzo dobre, wolne niedziele, tel. 500 125 790

Zatrudnię do sprzątania klatek schodowych w Piasecznie, 
tel. 504 804 378

Kierowca kat. C, godziny pracy: 8:00-14:00, tel. 501 762 633

SZUKAM PRACY 

Kierowca, emeryt, uprawnienia A,B,C,E, koparko-łado-
warka, tel. 662 849 208

Sprzątanie, prasowanie, tel. 570 488 593

KUPIĘ

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

Domek drewniany całoroczny, tel.509 447 601

ODDAM

Łóżko drewniane niebieskie 180 na 80 cm, na stelażu, 
szuflada na pościel, Stan ogólnie dobry, do odmalowania 
tel. 692 488 278

SPRZEDAM

Krzewy ozdobne, tel. 880 479 679

Drewno kominkowe, tel. 730 767 493

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

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 
wypadku. Nie na chodzie. Skorodowane. W stanie obo-
jętnym. Krajowe, sprowadzone, angliki. Płatne gotówką. 
Odbiór własną lawetą, tel. 515 472 081

Kupię każde auto, tel. 603 903 405

Skup aut na kasację, tel. 508 206 738

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Sprzedam działkę w Łosiu, 1200 m kw,  95 tys zł, 
tel. 603 545 686, 501 828 859

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

Działka w miejscowości Słomczyn, ul. Wiosenna,obok 
Konstancina. Wymiar 22mx73m,1600 m kw..Z warunka-
mi zabudowy na dom jednorodzinny. Prąd, woda, gaz. 
Tel. 602 523 609

SPRZEDAM SIEDLISKO Tel. 606 506 106

Działka rolna, uzbrojona, 2,5 ha + budynki, Sokule, gmina 
Wiskitki, tel. 600 254 705

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

Lokal użytkowy 53 m kw., Sikorskiego 1A, Piaseczno, 
tel. 506 124 486

Garaż dwustanowiskowy na ul. Mleczarskiej 
w Piasecznie, tel. 506 124 486

Ładny dom parterowy w Ustanowie 75 m kw., plus garaż 
24 m kw., z 2017 roku na działce 1000 m kw., z powodu 
choroby, tel. 666 115 707

Działki budowlane, Jaroszowa Wola, ładnie usytuowane, 
tel. 501 077 559

Działka budowlana 1000 m kw., Krupia Wólka, ładna 
lokalizacja, bezpośrednio, tel. 501 077 559

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

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

Sprzedam działki Wola Chynowska tel. 667 120 665

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

Sprzedam tanie działki w Łazach, tel. 602 340 549

Sprzedam tanio dom z działką w Słomczynie gm. 
Konstancin Jeziorna, tel. 501 610 072

Sprzedam najtańszy dom w Konstancinie, tel. 501 610 072

Do sprzedania działka w Słomczynie k/Konstancina, 
tel. 604 624 875

Ładna, budowlana, w pełni uzbrojona działka w Siedli-
skach, tel. 602 340 549

Sprzedam działki budowlane Chynów tel. 667 120 665

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Mieszkanie 2-pokojowe, centrum Piaseczna,
tel. 506 947 416

Pokój dla jednej lub dwóch osób, Konstancin, 
tel. 503 690 260

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

Pawilon 28 m kw., Piaseczno, ul. Szkolna 13C, pawilon 18A 
„Pod Kopułą”, tel. 509 86 72 38

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

Lokale 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

USŁUGI

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
Tel. 504 008 309 

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

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

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Automatyczne systemy nawadniania ogrodów, 
www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839

Glazurnictwo, tel. 505 970 480

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, dwuskrzydło-
wych, garażowych –  sprzedaż, montaż, serwis,
tel. 790 331 339

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

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

Dachy papą termozgrzewalną, obróbki, tel. 502 473 605

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

Ogrodnictwo, kompleksowo, tel. 781 694 389

Remonty, tel. 721 982 013

NAPRAWA DACHÓW I KOMINÓW, tel. 728 890 101

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

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU 
TEL. 501 129 679

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

Rozbiórki, wyburzenia z wywozem, tel. 728 890 101

Transportowe i przeprowadzki, tel. 665 887 115

Ogrodnicze i sprzątanie, tel. 536 043 434

Hydraulika, tel. 505 970 480

Malowanie, 607 838 619

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

Wykończenia, remonty, tel. 692 194 998

Dachy, podbitka, sprzedaż, tel. 692 194 998

Dachy, podbitki, naprawy, tel. 798 836 860

Remonty, tel. 601 310 413

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

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

Usługi dekarskie, wolne terminy. Dachy - blacha, dachów-
ki, trapezy, rynny, akcesoria, naprawy, tel. 696 828 339

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

Tynki maszynowe tel. 533 125 444

Remonty, wykończenia, łazienki, kuchnie, ocieplenia i 
inne, tel. 601 304 250

 RÓŻNE 

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

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

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

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

Hebrajski, tel. 501 284 751
 
Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

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
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www.kurierpoludniowy.pl/ogloszenia

Zamieść ogłoszenie drobne przez internet

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

Zatrudnię kucharki do domów opieki w Baniosze 
i Jazgarzewie, tel. 501 182 362

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

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

Gazeta Kurier Południowy poszukuje specjalisty ds. 
sprzedaży powierzchni reklamowej. Wymagania: umie-
jętność negocjacji, dobry kontakt z klientem. Oferujemy 
wynagrodzenie stałe plus prowizja, pakiet medyczny. 
Cv i list motywacyjny prosimy wysyłać na e-mail: 
a.staniszek@kurierpoludniowy.pl 

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

Firma w Konstancinie-Jeziornie zatrudni osoby
do prostych prac na produkcji. Tel. 22 711 71 58

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

Trzypokojowe, 50 m kw., Piaseczno, ul. Powstańców 
Warszawy, tel. 602 520 450

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

Grabów 1239 m kw, zabudowa jednorodzinna 
tel.607 973 915

Mieszkanie jednopokojowe z kuchnią, Czersk, 
tel. 22 727 41 53, 780 060 388

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

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

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

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, 
TEL. 600 604 547

GLAZURA, TERAKOTA, REMONTY, 
TEL. 600 604 547

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Usługi koparko-ładowarką, tel. 604 189 011

Malowanie, tapetowanie, układanie glazury, 
tel. 600 254 705

Instalacje hydrauliczno – gazowe, kompleksowo,
tel. 784 363 960

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

PODDASZA, OCIEPLENIA K/G,TEL. 728 890 101

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

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

Remonty budowlane, ogrodzenia, tel. 513 137 581 

Usługi stolarskie, cyklinowanie, układanie podłóg, 
schody, tel. 608 779 681

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

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

Hydraulik tel. 886 576 148

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

Poszukujemy kobiet do pracy na maszynach pakują-
cych - bez nałogów. Miejsce pracy Piaseczno, jedna 
zmiana. tel. 602 692 964, 607 230 418



 Centrum Aktywności Seniora ma 
powstać w centrum miasta, w miej-
scu Przedszkola nr 5 (zostanie wybu-
rzone) przy ul. Szkolnej 18. W mar-
cu zmieniono plan zagospodarowa-
nia przestrzennego dla działki, na 
której w przyszłości powstanie CAS, 
a w sierpniu ogłoszono przetarg na 
wykonanie inwestycji w formule „za-
projektuj i wybuduj”. 
 Niestety, okazało się że do urzę-
du wpłynęła tylko jedna oferta opie-
wająca na kwotę ponad 10 mln zł. 
Przetarg unieważniono i rozpisa-
no kolejny. Tym razem chęć budo-
wy Centrum wyraziło aż 5 firm, któ-
re również zaproponowały kwoty od 
10 do nawet 14 mln zł. Tym razem 
gmina nie zdecydowała się unieważ-
nić postępowania. - Trudno liczyć, że 
cena będzie niższa – przyznaje bur-
mistrz Daniel Putkiewicz. Podczas 
sesji okazało się, że radni mają po-
dobne zdanie. Dlatego zdecydowali 

się dołożyć środki na budowę Cen-
trum, co umożliwi podpisanie umo-
wy z wykonawcą. Budowa CAS roz-

pocznie się pewnie w połowie przy-
szłego roku, a zakończy w roku 2021.

TW
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Bieszczadzkie klimaty

Brązowy chór 
z Zalesia

LESZNOWOLA Do połowy listopada w fi lii GOK Lesznowola w Mysiadle 

można oglądać artystyczne owoce tegorocznego pleneru malarskie-

go, który odbył się w Bieszczadach

 Tradycyjnie we wrześniu Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli zorgani-
zował plener malarski dla uczestników zajęć malarskich, w którym udział mo-
gły wziąć również i osoby spoza grup prowadzonych przez GOK Lesznowo-
la, pasjonujące się rysowaniem i malowaniem. Tym razem udano się w Biesz-
czady, a pobyt w Myczkowcach, ze względu na walory krajobrazowe, unikal-
ną fl orę i faunę oraz wielokulturowość tej części Polski, zainspirował uczestni-
ków do stworzenia wielu wyjątkowych prac. W trakcie wyjazdu twórcy mogli 
również liczyć na pomoc instruktorów. 
 Na trwającej właśnie wystawie oglądać można obrazy aż 46 malarzy. 
Uwiecznione zostały głównie miejscowe krajobrazy, ale nie zabrakło również 
portretów, jak i elementów miejscowej architektury.

Grzegorz Tylec

 Międzynarodowy Konkurs Chóralny „Cantu Gaudeamus” (Śpiewem - ra-
dujmy się!) odbywa się rokrocznie w trzeci weekend października. Przesłu-
chania i koncert towarzyszący mają miejsce w Auli Magna barokowego Pała-
cu Branickich w Białymstoku - przestrzeni nie tylko pięknej, ale zapewniającej 
również wspaniałe warunki akustyczne dla muzyki chóralnej.
 Chór z Zalesia Dolnego pod dyrekcją Pawła Gindy wziął udział zarówno w 
koncercie inauguracyjnym, jak i – następnego dnia – w części konkursowej. 
Nasi śpiewacy, znajdując uznanie jury, wykonali, między innymi, utwory „O 
wszechmogący Boże” Józefa Świdera, starocerkiewną pieśń „Bohorodice dje-
vo” i drugą część z Mszy Polskiej Maklakiewicza „Gloria”.

Grzegorz Tylec

Przypomnieli twórczość Johna Lennona
PIASECZNO W piaseczyńskim Domu Kultury odbył się kolejny koncert z cyklu „Szanujmy 

wspomnienia”. Tym razem głównym tematem były piosenki Johna Lennona – zarów-

no z okresu jego działalności w zespole The Beatles, jak i późniejszej kariery solowej

 Z pewnością musi cieszyć fakt, 
że miejscowa publiczność nadal chce 
oglądać na scenie lokalnych wyko-
nawców. W dniu imprezy nie można 
było już kupić biletów, bo wszystkie 
zostały wcześniej sprzedane. Koncert 
otworzyła Magdalena Gawrych, dy-
rektor Centrum Kultury w Piasecz-
nie, która podkreśliła, że jest to już 
dziesiąte wydarzenie z tego cyklu. 
Następnie głos zabrał inicjator wyda-
rzenia Grzegorz Rowiński.
 - John Lennon to postać, któ-
rej przedstawiać nie trzeba – powie-
dział prowadzący. - W przyszłym 
roku będzie 80. rocznica jego uro-
dzin oraz 40. śmierci i robimy chy-
ba pierwszy koncert na świecie, któ-
ry do tych rocznic nawiązuje.
 Wykonawcy zaprezentowali róż-
norodne podejście do piosenek Len-
nona. Wokalistka Anna Grzejsz-
czyk w towarzystwie Sławomira Ko-
sińskiego (gitara), Norberta Sato-
ry (fortepian) i Marcina Molskiego 
(skrzypce) zaśpiewała, między in-
nymi, słynny „Imagine”, a Aleksan-
dra Ceregra (śpiew) i Mikołaj Zwierz 
(gitara) wykonali „Strawberry Fields 
Forever”. Piątkowy koncert był rów-
nież okazją do debiutu dla zaledwie 

16-letniej mieszkanki Konstancina 
Mai Stawiarskiej, która – akompa-
niując sobie na gitarze - postawiła na 
piosenki kolegów Lennona - „Yester-
day” Paula McCartneya i „Here co-
mes the sun” Georga Harrisona.
 - Pomijając wszystkie moje kry-
tyczne oczekiwania wobec siebie, to 
wydaję mi się, że poszło mi dobrze – 
mówi Maja Stawiarska. - Jestem za-
skoczona tym, jak wiele osób przy-
szło i że im się podobało. Jako ostat-
ni na nieco bardziej rockowe wcie-

lenie artysty postawili z kolei Mar-
cin Skoczylas (śpiew), Janusz Wa-
śniewski (gitara) i Mariusz Sibilski 
(gitara basowa), którzy zaprezento-
wali pełną energii wersję „Give pe-
ace a chance”. W finale wszyscy wy-
konawcy, razem z  basistą Karolem 
Łukasikiem, wykonali wspólnie pio-
senkę „Stand by me”.
 Kolejny koncert z cyklu „Szanuj-
my wspomnienia” ma być poświęcony 
piosenkom z polskich filmów i seriali.

Grzegorz Tylec

Maja Stawiarska zaśpiewała, między innymi, 

piosenkę „Yesterday“

Radni dołożyli pieniędzy 
do Centrum Aktywności Seniora
PIASECZNO Podczas ostatniej sesji rady miejskiej powrócił temat budowy domu dzien-

nego pobytu dla seniorów. Na inwestycję zarezerwowano w budżecie 6 mln zł, jednak 

budowa centrum będzie kosztować przynajmniej 4 mln zł więcej

W Centrum Aktywności Seniora ma znaleźć się m.in. dom dzien-

nego pobytu dla seniorów wymagających wsparcia i Klub Senio-

ra, przeznaczony dla aktywnych seniorów

R E K L A M A
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