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Problemy przy 
budowie 
Puławskiej Bis?
LESZNOWOLA Od co najmniej kilku tygodni docierają do 
nas sygnały, że niewiele dzieje się na placu budowy od-
cinka „B” Puławskiej Bis. Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad potwierdza, że tempo robót nie jest 
takie, jakie być powinno

Fałszywe alarmy bombowe w szkołach
i przedszkolach
POWIAT W ostatnim tygodniu do kil-

kunastu placówek oświatowych na 

terenie powiatu piaseczyńskiego 

dotarły maile z informacją o ukry-

tych ładunkach wybuchowych z 

gazem bojowym. Okazuje się, że 

podobna plaga przeszła przez całą 

Polskę
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Ukradli lexusa i bmw

Rozbój przy użyciu gazu

W rowie znaleziono zwłoki mężczyzny

Bójka z użyciem noża

Zamknęli nielegalny salon gier

 W nocy z wtorku na środę sprzed posesji przy ulicy Okrzei w Piasecz-
nie zniknął szary lexus NX z 2019 roku o wartości 140 tys. zł. W tym sa-
mym czasie w rejonie ulicy Gazeli w Lesznowoli skradziono niebieskie 
bmw serii 5 z 2012 roku o wartości około 69 tys. zł. Policja poszukuje 
świadków tych zdarzeń.

 We wtorek po godz. 22.30 przy skrzyżowaniu ulic Modrzewiowej i 
Polskiego Państwa Podziemnego dokonano rozboju z użyciem gazu. 
Napadnięty stracił plecak z dokumentami i pieniędzmi. Na miejscu zda-
rzenia zjawili się policjanci, którzy po około 20 minutach, kilka ulic dalej, 
zauważyli podejrzanego o dokonanie rozboju mężczyznę. 27-latek zo-
stał zatrzymany. Policja informuje, że ma na koncie więcej podobnych 
przestępstw. Zatrzymanemu może grozić nawet do 15 lat pozbawienia 
wolności. Na razie na 3 miesiące trafi  do aresztu tymczasowego.

 W sobotę 19 września podczas czyszczenia rowu przebiegającego 
wzdłuż ul. Gruntowej w Marysinie natrafi ono na zwłoki mężczyzny. Cia-
ło znajdowało się w dość zaawansowanym rozkładzie, ponieważ długo 
przebywało w wodzie. Mimo to wstępnie wykluczono udział w spowo-
dowaniu śmierci mężczyzny osób trzecich. W tej chwili prowadzona jest 
drobiazgowa sekcja zwłok. Znaleziony mężczyzna do tej pory nie został 
zidentyfi kowany.

 Kilka dni temu policjanci otrzymali informację, że do jednego ze 
szpitali trafi ł mężczyzna z raną kłutą. Udało się ustalić, że obywatel 
Togo pracował w jednym zakładzie z 30-letnim Gruzinem. Między męż-
czyznami doszło do kłótni, która zakończyła się użyciem przez Gruzina 
noża. Mężczyzna został zatrzymany i na trzy miesiące trafi ł do aresztu 
tymczasowego. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. 

 Przy jednej z ulic na terenie Ursynowa policjanci namierzyli lokal z 
nielegalnymi grami hazardowymi. W budce z automatami zatrzymano 
52-letniego mężczyznę. Oprócz tego zarekwirowano cztery automaty 
do gier oraz klucze do kasowania wygranych. Na miejscu znaleziono 
także pieniądze. Okazało się, że mini kasyno działało bez wymaganych 
koncesji. Za nielegalne prowadzenie gier hazardowych grozi do 3 lat 
pozbawienia wolności. 

Wpadli z marihuaną

Skradziono kolejny ciągnik

 W jednym z budynków na terenie Józefosławia policjanci zatrzymali 
26-latka, podejrzanego o handel narkotykami. Mężczyzna ukrywał w zaj-
mowanym lokalu około 32 gramów marihuany. Narkotyki były przecho-
wywane w słoiku. Mężczyzna został zatrzymany i trafi ł do celi. O jego dal-
szym losie zdecyduje sąd. Do podobnego zdarzenia doszło w środę w 
Zalesiu Górnym. Tu przy zatrzymanym mężczyźnie znaleziono aż 66 gra-
mów marihuany.

 W ciągu ostatniego roku na terenie powiatu piaseczyńskiego zgi-
nęło kilka traktorów i koparek. Sprzętu do tej pory nie odnaleziono. W 
nocy z 27 na 28 września w rejonie ulicy Żytniej w Tarczynie doszło do 
kolejnego tego typu przestępstwa. Z pola zniknął czerwony ciągnik rol-
niczy Kubota z 2018 roku o wartości około 95 tys. zł. Policja prosi o kon-
takt wszystkie osoby, które widziały moment kradzieży lub mają na jej 
temat jakieś informacje. 
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Panattoni nie odpuszcza
LESZNOWOLA W czerwcu gmina wydała fi rmie Panattoni, która zamierzała pobudować 

hale magazynowe w Zgorzale, negatywną decyzję środowiskową. Koncern odwołał 

się od niej do SKO, sprawa jest w toku. Tymczasem wiele wskazuje na to, że Panatto-

ni rozważa budowę hal również w pobliskich Dawidach Bankowych. Co to oznacza dla 

mieszkańców Zgorzały i Zamienia?

 Mieszkańcy Zgorzały i Zamienia 
od początku sprzeciwiali się planom 
budowy gigantycznych magazynów 
uważając, że pogorszą one warunki 
ich życia i spowodują paraliż komu-
nikacyjny najbliższej okolicy. Gmina 
cały czas czeka na decyzję Samorzą-
dowego Kolegium Odwoławczego, 
które zdecyduje czy negatywna de-
cyzja środowiskowa miała uzasad-
nienie. Tymczasem kilka dni temu na 
stronie sołectwa Zamienie pojawiła 
się informacja, że kompleks Panat-
toni może powstać w pobliskich Da-

widach Bankowych. Chodzi o teren 
między ul. Starzyńskiego, a biegnącą 
nieopodal linią torów kolejowych. 
 Mieszkańców Zamienia nie sa-
tysfakcjonuje zaplanowany pod ką-
tem inwestycji układ komunikacyj-
ny. Uważają, że nie odciąża on ma-
jącego powstać na granicy Zamie-
nia ronda, przez które będą przejeż-
dżały ciężarówki. Boją się, że spo-
woduje to korki na wyjeździe z miej-
scowości. Teraz starają się zaintere-
sować problemem nie tylko gminę 
Lesznowola, ale także wójta Raszy-
na i GDDKiA. - Liczymy na wspar-

cie i zaangażowanie naszej gmi-
ny w problemy z komunikacją, któ-
re zaistnieją na granicy Zamienia w 
związku z budową hal magazyno-
wych w Dawidach Bankowych – in-
formuje rada sołecka miejscowo-
ści. Do sprawy odniósł się już wice-
wójt Marcin Kania, który zaintere-
sował problemem wójta sąsiednie-
go Raszyna. - Zależy nam, aby za-
dbać o komfort życia naszych miesz-
kańców, którzy w największym stop-

niu zostaną dotknięci konsekwen-
cjami planu miejscowego dla Dawid 
Bankowych – podkreśla wicewójt 
Kania. - Ze zdziwieniem obserwu-
jemy przygotowywanie przez gmi-
nę Raszyn terenów pod działalność 
gospodarczą bez zaprojektowania 
układu komunikacyjnego dla obsłu-
gi przedmiotowych terenów. Boimy 
się, że konsekwencje takich działań 
poniosą nasi mieszkańcy.

Tomasz Wojciuk

Jeśli Panattoni nie zdoła pobudować magazynów w Zgorzale, 
być może postawi je w pobliskich Dawidach Bankowych

Mieszkańcy Zamienia nie 

chcą hal magazynowych 

zarówno na własnym 

terenie, jak i po sąsiedzku

Zawalił się strop
GÓRA KALWARIA Podczas beto-
nowania, na placu budowy przy 
ul. Białka zawaliło się jedno pię-
tro budynku. Na szczęście nikt nie 
ucierpiał
 – Doszło do zawalenia się stropu 
pomiędzy pierwszym, a drugim pię-
trem podczas wylewania betonu – 
informuje mł. bryg. Łukasz Darmo-
falski z Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Piasecz-
nie. – Z informacji jakie uzyskaliśmy 
od kierownika budowy wynika, że 
wszyscy pracownicy opuścili plac. 
 O sprawie został zawiadomiony 
powiatowy inspektor nadzoru bu-
dowlanego. Żaden z pracowników, 
którzy przebywali na budowie, nie 
uskarżał się na urazy.

AB
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Akt wandalizmu 
na ulicach i chodnikach
KONSTANCIN-JEZIORNA Tydzień temu, w nocy z czwartku na piątek w różnych punktach 

uzdrowiska pojawiły się hasła „LGBT - mówimy nie”

 - Jest to kolejny akt wandalizmu 
i mowy nienawiści, z którym spoty-
kam się na ulicach Konstancina-Je-
ziorny. Pierwszy miał miejsce w sierp-
niu – mówi pani Krystyna, nasza czy-
telniczka. - Obraźliwe hasła, którymi 
wiele osób może czuć się dotkniętych, 
pojawiły się głównie w Mirkowie. Po-
mazane zostały m.in. znaki drogowe, 
chodniki, skrzynki gazowe i rozdziel-
nie. Większość tych miejsc jest w za-
sięgu miejskiego monitoringu. 

 - Wygląda na to, że raz w miesią-
cu mamy w mieście akcję dyskrymi-
nacyjną – kwituje pan Paweł, miesz-
kaniec pobliskiego Skolimowa. 
 Opinii tej przeczy komentarz 
straży miejskiej, która podkreśla że 
nigdy wcześniej nie zetknęła się z 
podobnymi napisami. - Oczywiście 
nakażemy wszystkim właścicielom 
pomazanych miejsc ich jak najszyb-
sze usunięcie – poinformował nas w 

ubiegły piątek jeden ze strażników. 
Niestety, jak się okazuje, sprawców 
aktu wandalizmu nie zarejestrowa-
ły kamery miejskiego monitorin-
gu. Jak to możliwe? - Dysponujemy 
kamerami obrotowymi, które były 
ustawione akurat na inne, bardziej 
niebezpieczne miejsca, jak skrzyżo-
wania, przejścia dla pieszych, pla-
ce zabaw – wyjaśnia Stanisław Gru-
dzień, komendant straży miejskiej. 
- Na konstrukcję mostu czy kostkę 

brukową w rejonie wejścia do szko-
ły kamery nie patrzyły, ponieważ w 
tych miejscach z reguły niewiele się 
dzieje. Postaramy się zwrócić bacz-
niejszą uwagę na okolice szkół. Tę 
akcję postrzegam bardziej jako de-
wastację mienia, choć oczywiście 
wymalowane hasła były bardzo 
nie na miejscu – dodaje komendant 
straży miejskiej.

Tomasz Wojciuk

Napisy i banery z obraźliwymi hasłami pojawiły się w czterech 
lokalizacjach

R E K L A M A

Upamiętniono 
wybitnego pedagoga
KONSTANCIN-JEZIORNA W sobotę w Słomczynie odbyły się uroczysto-
ści związane z 45. rocznicą śmierci Piotra Szczurowskiego, wybitne-
go społecznika i szanowanego pedagoga. Z tej okazji poświęcono jego 
nowy nagrobek i odsłonięto tablicę pamiątkową

 Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej. Po nabożeństwie wszyscy za-
proszeni goście, w tym absolwenci Technikum i Zasadniczej Szkoły Papier-
niczej w Jeziornie, której Piotr Szczurowski był przez wiele lat dyrektorem, 
przeszli na cmentarz, gdzie odbyło się poświęcenie nowego nagrobka Anny 
i Piotra Szczurowskich. Jego budowę zainicjowało stowarzyszenie Człowiek 
Przyjacielem Człowieka, które zorganizowało zbiórkę środków, uzyskując na 
ten cel 12,5 tys. zł. Tablicę pamiątkową ufundowaną przez lokalny samorząd 
odsłonili burmistrz Kazimierz Jańczuk, przewodnicząca rady miejskiej Agata 
Wilczek oraz radny Ignacy Gołębiowski, z którego inicjatywy wymieniono po-
mnik i upamiętniono Piotra Szczurowskiego. 
 Dalsza, mniej ofi cjalna część uroczystości odbyła się w Domu Ludowym 
w Słomczynie, gdzie burmistrz i przewodnicząca rady wręczyli Lucynie Grzy-
mek, bratanicy pedagoga, akt nadania byłemu dyrektorowi tytułu „Zasłużo-
ny dla gminy Konstancin-Jeziorna”. 

TW
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Tarczyńskie Drozdy zachwycają jesiennym pięknem
Piękna jesienna przyroda parku miejskiego w Tarczynie zachwyca feerią barw i kolorów.

 Place zabaw czekają na najmłodszych, a urzą-
dzenia sportowe na spragnionych sportu i rekre-
acji. Niezwykłą atrakcją jest nowa piramida lino-
wa, która doskonale sprawdza się jako źródło roz-
rywki dla dzieci i młodzieży. 
 Kolejną nowością jest workout, który wy-
wodzi się ze starożytnej Grecji, a stał się sportu 
w pewnym sensie „ekstremalno-siłowego”. Cha-
rakteryzują go ewolucje dynamiczne, polegające 
na wszelakich przeskokach i obrotach nad, obok 
i pod drążkiem, które wymagają nadludzkiej siły 
i sprawności.
 Dla miłośników spacerów czekają alejki w oto-
czeniu zachwycającej przyrody, a po skończonym 
treningu lub spacerze ławeczki przy tężni solanko-
wej zachęcają do odpoczynku. 

Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ

tel. 22 756 79 39
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Ruszyły prace na Urbanistów
PIASECZNO Dwa tygodnie temu pisaliśmy o problemach mieszkańców, którzy nie mogli 

przejechać ulicą Urbanistów od strony Julianowskiej, mimo że na placu budowy nic się 

nie działo. W poniedziałek prace zostały wznowione, ale wykonawca zamknął moder-

nizowany odcinek także dla pieszych

 Ulica Urbanistów od strony Ju-
lianowskiej została rozkopana na po-
czątku lipca. – Początkowo przebu-
dowywany odcinek był drożny, do-
piero potem zagrodzono go żelbeto-
wymi zaporami. Teraz ludzie miesz-
kający na wschód od Julianowskiej, 
czyli przy ul. Dzikiej Jabłoni czy 
Kwitnącej Gruszy muszą jeździć na-
około. A tymczasem na budowie nic 
się nie dzieje. Jak długo jeszcze po-
trwa taki stan rzeczy? – alarmował 
dosłownie kilkanaście dni temu Wa-
cław Kokot, jeden z mieszkańców.
 Jak udało nam się ustalić wstrzy-
manie prac było wynikiem nieure-
gulowanych kwestii własnościowych. 
Pod drogę trzeba było przejąć ka-
wałek prywatnego gruntu. Uzyska-
no ZRID, ale właściciel nieruchomo-
ści się od tej decyzji odwołał. W lu-
tym starosta wszczął procedurę egze-
kucyjną, która właśnie się zakończy-
ła, bo na początku tygodnia prace na 
budowie zostały wznowione. 
 - W poniedziałek rano zagrodzo-
no przejście dla pieszych i, przy asy-
ście policji oraz straży miejskiej, roz-
poczęło się wyburzanie ogrodzenia 
– opowiada pani Anna, nasza czy-
telniczka. - Żeby wrócić do domu z 
wózkiem musiałam, przy niepochleb-
nych komentarzach robotników, roze-

brać część prowizorycznej zapory. Od 
Julianowskiej do Urbanistów moż-
na było przedostać się tylko po nasy-
pie kolejowym, ale w przypadku mam 
z wózkami czy osób niepełnospraw-
nych takie rozwiązanie odpada – do-
dawała pani Anna zastanawiając się, 
jak długo potrwa jeszcze budowa.
 Gdy byliśmy w tym miejscu po 
południu spotkaliśmy więcej osób, 
próbujących przebić się przez plac 
budowy. Wśród nich były także wra-
cające ze szkoły dzieci, które beztro-
sko krążyły między koparkami i cięż-

kim sprzętem, usiłując uniknąć obec-
nego wszędzie błota. - Cały czas jeste-
śmy w kontakcie z wykonawcą oraz in-
spektorem nadzoru. Sprawdzamy, czy 
istnieje możliwość wytyczenia przez 
plac budowy bezpiecznego przejścia 
dla pieszych – zapewniał wówczas 
burmistrz Daniel Putkiewicz.
 W następnych dniach przejście 
przez teren budowy zostało wytyczo-
ne, choć jak alarmują nasi czytelnicy, 
wciąż nie jest dostępne dla osób poru-
szających się na wózkach.

Tomasz Wojciuk

Witold-K w Hugonówce
KONSTANCIN-JEZIORNA Dyplomaci, artyści oraz ludzie kultury wzię-
li udział w wernisażu wystawy Witold-K „Od człowieka do czarnej ot-
chłani”, którą od 27 września można oglądać w Hugonówce. Ekspozy-
cję poprzedził pokaz portretu Witolda-K, namalowany przez samego 
Pabla Picassa 

 - Twórczość Witolda-K jest wielowymiarowa - mówi Edyta Markiewicz-
Brzozowska, dyrektor Konstancińskiego Domu Kultury. - Jego dzieła uderzają 
pięknem syntetycznie ujętych form i klarownością kompozycji. Tematem wie-
lu z nich jest zanurzony w wyimaginowanej przestrzeni człowiek. 
Większość najnowszych płócien artysty powstała w pracowni w Konstanci-
nie-Jeziornie, a zestawienie ich z wybranymi pracami retrospektywicznymi 
z lat 50., 60. i 70. pozwala dostrzec ciekawą drogę twórczą artysty. Ale wśród 
dzieł prezentowanych na wystawie znajdują się również najnowsze prace, 
które Witold-K stworzył tuż przed jej otwarciem. Wernisaż poprzedził jedno-
dniowy pokaz portretu Witolda-K, namalowanego przez samego Pabla Picas-
sa w 1967 roku. Podczas Festiwalu Otwartych Ogrodów, który odbył się 13 
września, można było nie tylko obejrzeć portret, lecz także poznać historię 
jego powstania. Bohater obrazu opowiadał też o swojej znajomości ze słyn-
nym artystą. - Klucz do dobrego dzieła to kompozycja! Trzeba wiedzieć, kiedy 
się zatrzymać – uważa Witold-K. Jak podkreśla, z malarstwem jest jak z muzy-
ką. Wielu ludzi jej słucha, ale niewielu ją naprawdę słyszy. 
- Ja swoje obrazy malowałem z Mozartem, Brahmsem, Strawińskim, Pink Floy-
dami i Chopinem - dodaje. - To oni mi pomagali malować, bo potrafi li nastro-
ić mnie emocjonalnie.
 Wystawę „Od człowieka do czarnej otchani” można oglądać w Hugonów-
ce (ul. Mostowa 15) do 29 listopada, od wtorku do piątku od godz. 11-18, oraz 
w soboty i niedziele od 12 do 17. Wystawie towarzyszy cykl rozmów z artystą, 
które oglądać można na Facebooku Konstancińskiego Domu Kultury.

TW

TARCZYN

Kwartet zainauguruje festiwal
 W niedzielę rusza Festiwal im. Witolda Maliszewskiego. W GOK Tar-
czyn (ul. J. Stępkowskiego 17) wystąpi Kwartet Meccore z programem: 
W. Maliszewski - Kwartet smyczkowy nr. 1 F-dur, op. 2 i P. Czajkowski - 
Kwartet smyczkowy nr 1 D-dur op. 11. Początek koncertu o godzinie 19. 
Wstęp wolny.

Tyl.
KONSTANCIN-JEZIORNA

Klub Podróżnika: Nowa Zelandia
 W poniedziałek 5 października o godz. 19 Konstanciński Dom Kul-
tury zaprasza na swojego Facebooka na spotkanie na żywo ze znany-
mi podróżnikami Beatą i Witkiem Muchowskimi. Opowiedzą oni o swo-
jej wyprawie do Nowej Zelandii. Kiedy kupili bilety nazajutrz na pierw-
szej stronie jednej z ogólnopolskich gazet ukazał się tytuł: „A może by 
to wszystko rzucić i pojechać do Nowej Zelandii”. I taka po trosze była 
ta podróż. Daleko, na długo i bez planu… Autostopem, pieszo i w ca-
noe… Pod gołym niebem, pod namiotem, w prywatnych domach na-
potkanych Nowozelandczyków… Zaś przede wszystkim na tropie dzi-
kich ptaków kiwi, pingwinów, wielkich drzew kauri i drzewiastych pa-
proci. Beata i Witek pokażą zdjęcia i opowiedzą o swojej pełnej doznań 
i przygód podróży. 

TW

R E K L A M A

Na pomoc było już za późno
PIASECZNO W sobotę 26 września straż pożarna pomogła 

policji i pogotowiu ratunkowemu dostać się do mieszkania przy ul. Jarząbka

   – Mieszkanie znajdowało się na IV pię-
trze,   dlatego niezbędny okazał się podnośnik 
– mówi mł. bryg. Łukasz Darmofalski w Ko-
mendy Powiatowej Państwowej Straży Pożar-
nej w Piasecznie. – Strażacy weszli przez okno 
i od wewnątrz otworzyli mieszkanie.
 Okazało się, że przybywający w loka-
lu mężczyzna już nie żył. Jak się nieoficjal-
nie dowiedzieliśmy mógł umrzeć nawet kil-
ka tygodni temu. – W mieszkaniu znaleziono 
ciało – potwierdza nadkom. Jarosław Sawic-
ki z Komendy Powiatowej Policji w Piasecz-
nie. – W tej chwili nie wiemy jeszcze, co było 
przyczyną śmierci.

AB

R E K L A M A

Witold-K z portretem autorstwa Pabla Picassa
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Zadbaj o swoje zdrowie 
i wzmocnij odporność 

w komorze normobarycznej 
Normo Life!

 Dotlenianie komórek odpo-
wiedzialnych za układ immuno-
logiczny pozwala znacznie zwięk-
szyć odporność organizmu na 
różnego rodzaju choroby. Dobra 
kondycja organizmu jest szcze-
gólnie ważna w okresie jesienno-
zimowym. Dzięki niej mamy wię-
cej siły do zwalczania zakażeń, bo-
wiem komórki naszego ciała unie-
możliwiają rozwój wirusom i bak-
teriom. Terapia tlenowa w komorze normobarycznej Normo Life jest świetną 
profi laktyką, służącą wzmacnianiu naszej naturalnej odporności. 

Wysokie ciśnienie dla Twojego zdrowia

 Bez odpowiedniej ilości tlenu nie ma zdrowia. Tlen potrzebny jest każdej 
komórce naszego ciała, by jak najsprawniej się dzieliła. Również tlen potrzeb-
ny jest do namnażania się komórek macierzystych, które z kolei odpowie-
dzialne są za regenerację naszego organizmu. 
 Komórka macierzysta jest wyjątkowa dzięki zdolności przekształcania się 
w dowolne komórki. Wędrując po organizmie, rozpoznaje uszkodzone tkan-
ki, naprawia i leczy je. Terapia w komorze normobarycznej Normo Life przy-
spiesza wzrost komórek macierzystych nawet 8 krotnie co ma kluczową rolę 
w przyspieszeniu regeneracji.
 Normo Life jest najnowocześniejszą i bezpieczną komorą, do której moż-
na przyjść z całą rodziną lub przyjaciółmi i może być stosowana bez ograni-
czeń. Jesteśmy pierwszą w Polsce komorą posiadającą urządzenie do dekon-
taminacji powietrza, które usuwa i zabija wszystkie bakterie i wirusy. 
Dzień Senior w Normo Life!

8 października przyjdź, 

zrelaksuj się i dotleń swoje komórki

z przyjaciółmi. Zapraszamy wszystkich seniorów 

od 70 roku życia na sesję w cenie 30 zł. 

Rezerwację można dokonać telefonicznie 721 887 887

 lub mailowo recepcja@normolife.com

R E K L A M A

Opadające powieki, zmarszczki 
- mamy na to receptę

Lifting twarzy i opadających powiek bez skalpela? To już nie tylko hasło reklamowe! 

Istnieje zabieg, który uniesie opadającą powiekę, ujędrni skórę i da się wykonać w 

gabinecie kosmetycznym. Jest to zabieg peptydowego nano peelingu frakcyjnego, 

który oferuje Salon BB w Piasecznie

 Najbardziej charakterystycz-
ną oznaką starzenia się skóry są 
zmarszczki. - Niezależnie od rodza-
ju zmarszczek molekularny mecha-
nizm ich powstawania wiąże się z de-
gradacją struktury kolagenu, elasty-
ny i peptydów oraz zaburzeniami w 
lipidowej matrycy skóry. - opowiada 
kosmetolog z Salonu BBkosmetolog z Salonu BB w Piasecz-
nie. - Składniki przeciwzmarszczko-
we powinny więc skutecznie hamo-
wać wszystkie te procesy.
 Takie substancje znajdziemy w 
zabiegu peptydowego nano peelin-zabiegu peptydowego nano peelin-
gu frakcyjnegogu frakcyjnego. Dzięki wysokim stę-
żeniom neuropeptydów obserwuje-
my rozkurczanie mięśni i blokowa-
nie powstawania zmarszczek mi-
micznych. Do wtłaczania substancji 
aktywnych używa się derma pena z 
Nano kartridżem.
 - Frakcjonowanie skóry nano 
kartridżem z jednoczesnym wtła-
czaniem peelingu peptydowe-
go zwiększa efektywność działa-
nia liftującego skóry twarzy, okolicy 
oczu, szyi i dekoltu - potwierdza ko-
smetolog. – Zabieg stosuje się w se-
rii 3-4 razy zależnie od stanu skó-
ry w ostępach miesiąca. Efekty są 
spektakularne.
 Należy podkreślić, że dzięki swo-
jej formule zabieg daje efekt silnego 
wygładzenie zmarszczek wokół oczu 
i uniesienia opadającej powieki.

WSKAZANIA:
- opadająca powieka

- zmarszczki twarzy i okolice oczu 

- utrata jędrności i elastyczności

 skóry

-szara, wymagająca regeneracji

cera

-skóra z przebarwieniami

-cienie i obrzęki wokół oczu

EFEKTY :
-widoczne wypłycenie zmarszczek 

mimicznych

-rozjaśnienie i ujednolicenie 

kolorytu skóry

-uniesienie opadającej powieki

- ujędrnienie i zagęszczenie skóry

-odmłodzenie skóry okolicy oczu

Aby umówić się na wizytę lub bezpłatną konsultację 

wystarczy zadzwonić 

Tel. 22 401 1234, 

Zabieg poleca Salon fryzjerko-kosmetyczny BB z Piaseczna,

 ul. Młynarska 6 lok. 45, 05-500 Piaseczno, 

www.bbsalon.pl 
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Znamy wyniki głosowania 
mieszkańców
KONSTANCIN-JEZIORNA W przyszłym roku w ramach Budżetu Partycypacyjnego zostanie 

zrealizowanych 8 projektów o łącznej wartości prawie 400 tys. zł. W głosowaniu na nie 

wzięło udział ponad 5000 osób

 Zgodnie z zarządzeniem burmi-
strza na zadania inwestycyjno-re-
montowe zarezerwowano w budże-
cie 300 tys. zł, zaś na pozostałe z za-
kresu kultury, edukacji czy rekreacji 
– 100 tys. zł. Mieszkańcy mogli wy-
bierać spośród 28 projektów, które 
przeszły pozytywną weryfikację ko-
misji. I tak z projektów inwestycyj-
nych w przyszłym roku zrealizowa-
ne zostaną: zdrowy ratownik, czy-
li utworzenie specjalistycznego po-
mieszczenia dla jednostek p-poż. z 
terenu gminy, prace remontowe w 
OSP Skolimów, prace remontowe 
w budynku OSP Bielawa oraz po-
prawa bezpieczeństwa na Kołobrze-
skiej, pomiędzy Pułaskiego, a Chy-
licką. Łączna wartość tych projek-
tów to ponad 292 tys. zł. Co cieka-
we, czwarte miejsce w głosowaniu 
(401 głosów) zajął Park Trampolin 
w Mirkowie, który jednak nie docze-
ka się realizacji. Dlaczego? Po pro-
stu jego budżet nieco przekroczył 
zarezerwowane na inwestycje 300 
tys. zł. Dlatego, zgodnie z regula-
minem, wzięto kolejny, nieco tańszy 
projekt z listy.
 - To dziwne, że w ramach bu-
dżetu obywatelskiego wygrywają 
inwestycje w OSP, a ciekawe pro-
jekty społeczne przepadają – mówi 
pani Ewa, mieszkanka Mirkowa. 

- Wiem, że w wielu miastach jest 
tak, że ochotnicze straże pożarne 
nie mogą ubiegać się o środki z bu-
dżetu obywatelskiego. Za te pienią-
dze powinny być realizowane pro-
jekty mieszkańców. Może w przy-
szłym roku warto byłoby zmienić 
nieco regulamin... - zastanawia się 
nasza czytelniczka. 
 Jak się jednak dowiedzieliśmy, 
jest szansa, aby wprowadzić Park 
Trampolin do budżetu gminy na 

przyszły rok. Wystarczy, że któryś z 
mieszkańców złoży taki wniosek. 
 Co do innych projektów, które 
doczekają się w przyszłym roku re-
alizacji w ramach budżetu partycy-
pacyjnego, to będą to: działalność 
koncertowa Konstancińskiego Chó-
ru Kameralnego, zumba i stretching 
w Słomczynie, Hip-Hop Festiwal 
2021 oraz działalność klubu Wszy-
scy Razem Mirków.

TW
P R O M O C J A

Symfoniczna podróż 
przez dzieje
Zachwycający był niedzielny koncert symfoniczny „Nova Jerozolima 
350” w górskokalwaryjskiej hali sportowej. Ale nie mogło być inaczej, 
skoro odbył się z okazji okrągłych urodzin miasta.

 Gminne obchody 350. rocznicy zało-
żenia Góry Kalwarii (powstała pod nazwą 
Nowa Jerozolima) uświetniła warszawska 
Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerze-
go Semkowa. Wykonując wielkie dzieła naj-
wybitniejszych kompozytorów, znakomici 
muzycy zabrali publiczność (akurat 350-oso-
bową!) w podróż przez dzieje miasta.
 Pierwszym nawiązaniem do lokalnej hi-
storii był koncert „Jesień” z cyklu „Czte-
ry pory roku” Antonia Vivaldiego. Ów ar-
tysta urodził się bowiem zaledwie kilka lat 
po utworzeniu Góry Kalwarii. Do tego był 
rzymskokatolickim duchownym – a nasze 
miasto powstało przecież jako sanktuarium.
 Następnie rozbrzmiał „II koncert 
skrzypcowy d-moll op. 22” Henryka Wie-
niawskiego, kompozytora o żydowskich 
korzeniach – co było odniesieniem do ist-

nienia w Górze Kalwarii licznej społecz-
ności żydowskiej. Dodatkowo solistą był w 
tym przypadku mieszkaniec naszego mia-
sta – Wojciech Niedziółka. Gra 17-letniego 
skrzypka oczarowała słuchaczy, nagrodzili 
występ długą owacją na stojąco.
 Do umiejscowienia Góry Kalwarii na 
historycznym Nadwiślańskim Urzeczu, w 
krainie flisaków, nawiązywała „Orawa” 
Wojciecha Kilara, będąca hołdem dla jego 
ukochanego Podtatrza, gdzie tradycja fli-
sacka jest wciąż żywa. Z kolei o militarnej 
tradycji miasta przypomniał „Cwał Wal-
kirii” Richarda Wagnera. Muzyczną ucztę 
zwieńczyła „V symfonia c-moll op. 67” Lu-
dwiga van Beethovena.
 Organizatorem koncertu był Urząd Mia-
sta i Gminy Góra Kalwaria, który pozyskał 
na to wydarzenie unijne dofinansowanie.

Szybko się zapisz! I szybko
pobiegnij!
Wielkimi krokami zbliża się Bieg Niepodległości o Puchar Burmistrza Góry Kal-
warii. W poniedziałek ruszyły zapisy.
 Już dwudziesty ósmy raz 11 li-
stopada na ulicach naszego miasta 
będą się ścigać biegacze amatorzy. 
Oprócz rywalizacji na 5 kilometrów 
(kategoria open), która rozpocznie 
się o godzinie 11.30, zorganizujemy 
10 biegów dla dzieci i młodzieży na 
dystansach od 200 do 1000 metrów 
(godz. 9.15–10.15).
 Z powodu stanu epidemii licz-
ba uczestników jest ograniczona. W 
biegu głównym może wystartować 
maksymalnie 200 osób, a w pozo-
stałych – po 25. Zapisy drogą elek-
troniczną – linki są na stronie www.
osirgorakalwaria.pl (tam można się 
też zapoznać z regulaminami).
 Start w zmaganiach dzieci i mło-
dzieży jest bezpłatny, a udział w bie-
gu na 5 km kosztuje 30 zł (po 30 paź-
dziernika opłata będzie wynosić 40 
zł). Do wygrania puchary i nagrody. 
Oprócz tego wszyscy uczestnicy za-
wodów otrzymają pamiątkowy me-
dal, a startujący w biegu głównym 
– dodatkowo koszulkę.
 Start i meta – obok hali sportowej 
przy ul. por. Białka. Głównym orga-
nizatorem imprezy jest górskokalwa-
ryjski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

www.gorakalwaria.pl
www.instagram.com/gmina_gora_kalwaria 

www.facebook.com/gminagorakalwaria

Wojciech Niedziółka oczarował publiczność

Nie dokarmiajmy 
ptaków chlebem!
LESZNOWOLA Od wielu lat przy stawie w Mysiadle ludzie dokarmiają pta-
ki chlebem i resztkami jedzenia, które są dla nich szkodliwe. Pomimo ape-
lu lokalnych władz i wędkarzy, wciąż zdarzają się ludzie, którzy – działając 
zwykle w dobrej wierze – mogą nawet spowodować śmierć ptaków
 We wrześniu wędkarze po-
stawili przy stawie tablicę infor-
macyjną z prośbą o nie dokar-
mianie ptaków chlebem i inny-
mi pokarmami z solą lub przy-
prawami. Nie tylko zakwasza-
ją one bowiem ich organizmy, 
ale i szkodzą wzrostowi skrzy-
deł, powodują spadek odporno-
ści oraz skutkują utratą zdolno-
ści rozmnażania. - Niestety, lu-
dzie wciąż nie mogą zrozumieć, 
że popełniają błąd – mówi Karol 
Mańkowski z Klubu Wędkarskie-
go „Mysiadło”. - Tablica wpraw-
dzie bardzo pomogła w uświa-
domieniu wielu osób, ale wciąż 
trafi ają się wyjątki. W ostatnim czasie chlebem zatruły się, między innymi, miej-
scowe łabędzie. Jeden z nich został zabrany przez Służbę Ochrony i Ratownictwa 
Zwierząt Animal Rescue Poland.
 W odpowiedzi na problem, z inicjatywy wicewójta Lesznowoli Marcina Kani, 
przed stawem również stanął kaczkomat – urządzenie, dzięki któremu można bez-
piecznie karmić ptaki. - Pokarm, który wsypujemy do automatu jest specjalnie do-
braną mieszanką zbóż i witamin w postaci granulatu – informuje jego producent. 
- W skład pokarmu wchodzi między innymi: pszenica, kukurydza, pszenżyto, śruta 
sojowa, śruta rzepakowa, otręby pszenne oraz dodatki w postaci witamin A, E, D3 
i żelaza. Po wrzuceniu do automatu złotówki i przekręceniu pokrętła, z kaczkoma-
tu wysypuje się karma. Okoliczne ptaki już zresztą bardzo dobrze kojarzą jego lo-
kalizację i wiele z nich „kręci się” tuż obok – by w razie czego skorzystać z okazji na 
łatwy posiłek. Oprócz kaczek ochoczo korzystają z kaczkomatu także gołębie. Jak 
podkreśla Marcin Kania, w tym przypadku chodziło przede wszystkim o przekona-
nie ludzi, że ptaki można i powinno się karmić czymś innym niż chleb. - Kaczkomat 
cieszy się dużym powodzeniem wśród mieszkańców – mówi wicewójt. - W ciągu 
miesiąca po drugiej stronie stawu powinien stanąć kolejny. 

Grzegorz Tylec

W przyszłym roku w ramach budżetu obywatelskiego zostaną 
zrealizowane projekty w OSP Skolimów oraz OSP Bielawa
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Koniec sporu ZGK ze spółdzielnią
GÓRA KALWARIA Zakład Gospodarki Komunalnej w Górze Kalwarii po wielu latach preten-

sji i wzajemnych utarczek zażegnał spór z miejscową spółdzielnią mieszkaniową, zrze-

szającą około 2000 mieszkańców

 Konflikt między ZGK, a spół-
dzielnią ciągnął się przeszło 10 lat. 
Wiosną 2018 roku skumulowa-
ny dług spółdzielni wobec gmin-
nej spółki sięgnął 1,5 mln zł. Zarząd 
spółdzielni przekonywał, że wpływ 
na to mają przede wszystkim szybko 
wzrastające ceny ciepła dostarczane-
go z miejskiej kotłowni. – Zwraca-
liśmy się do poprzedniego prezesa 
ZGK, aby podał nam dokładne wy-
liczenia kosztów, które uzasadniały-
by tak wysoką cenę dostarczanego 
ciepła. Jednak nie doczekaliśmy się 
odpowiedzi – mówi Krzysztof Ry-
chlewski, prezes spółdzielni. Nie wi-
dząc szans na porozumienie z ZGK, 
władze spółdzielni podjęły decyzję o 
budowie w latach 2016 i 2017 dwóch 
własnych kotłowni gazowych – na 
osiedlach przy Skierniewickiej oraz 
przy Pijarskiej. 
 Jednak na tym spór się nie za-
kończył, bo jego głównym zarze-
wiem były tak naprawdę rozliczenia 
za wodę. Sześć lat temu spółdziel-
nia wymieniła w mieszkaniach wo-
domierze. Okazało się, że mieszkań-
cy zużywają o wiele mniej wody niż 
twierdził ZGK. Spółdzielnia zleci-
ła rzeczoznawcy wykonanie eksper-
tyzy wodomierzy głównych, będą-
cych pod jurysdykcją spółki. Biegły 
sądowy ustalił, że duża część urzą-
dzeń pomiarowych należących do 
ZGK przekłamywała wskazania na 
niekorzyść spółdzielni, niektórym 
brakowało też legalizacji. Pozosta-

ła jednak kwestia nadpłat wynikają-
cych z nierzetelnych wskazań. Spół-
dzielnia domagała się od spółki, aby 
anulowała nienależną – w jej oce-
nie – część opłat za wodę za kilka lat 
wstecz. ZGK pozostał jednak nie-
ugięty i zaczął kierować sprawy o za-
płatę do sądu. 
 Na zawarciu ugody i uregulowa-
niu ciągnących się od lat sporów 
od początku bardzo zależało bur-
mistrzowi Arkadiuszowi Strzyżew-
skiemu. Dzięki jego osobistemu za-

angażowaniu zarząd spółdzielni 
zobowiązał się uregulować wszyst-
kie zaległości do końca lipca, co też 
nastąpiło. 
 Ale to nie wszystko. W ramach 
wzajemnych rozliczeń ZGK przejął 
także wewnętrzną sieć wodociągo-
wo-kanalizacyjną na spółdzielczych 
osiedlach, co pozwoli na skutecz-
niejsze usuwanie awarii i dbanie o 
jakość wody.

TW

Szkolna droga 
do nowoczesności
PIASECZNO W ramach tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa 
Moja Droga na Placu Piłsudskiego w Piasecznie oglądać można wysta-
wę plenerową „Chyliczki – droga do nowoczesności”

 Ekspozycja łączy archiwalne zdjęcia z informacjami o działalności oświa-
towej i osobie Cecylii hr. Plater-Zyberkówny. Ukazuje początki Szkoły Gospo-
darczej w Chyliczkach oraz różne aspekty życia i nauki w niej. Wystawa, dzię-
ki której można pogłębić swoją wiedzę historyczną, będzie czynna do 11 paź-
dziernika.

Tyl.

PIASECZNO

Kolejna wystawa w Ośrodku Sztuki Lescer
 Ośrodek Sztuki Lescer w Zalesiu Górnym zaprasza na wystawę in-
dywidualną Darii Koltsovej. Pochodząca z Charkowa, a pracująca w Ki-
jowie artystka znana jest z projektów, w których ważną rolę odgrywa 
miejsce ich realizacji. Bohaterem wystawy będzie las, wraz z licznymi 
symbolami i metaforami, które się z nim wiążą. Ekspozycja zatytułowa-
na „Wejście do lasu” będzie czynna od 10 października do 28 listopada 
w soboty, w godz. 14-18.

TW

Emocje zaklęte w lalkach
PIASECZNO Na ostatnim spotkaniu w Przystanku Kultura z niezwykłymi kobietami w ra-

mach cyklu „Kobiece Piaseczno” gościem Magdaleny Knitter była Renata Gołaszew-

ska-Adamczyk, której wielką pasją jest tworzenie unikatowych kolekcjonerskich lalek

 Renata Gołaszewska-Adam-
czyk ukończyła studia pedagogicz-
no-plastyczne i szkołę charakteryza-
cji teatralno-filmowej. Przez wiele lat 
zajmowała się dziećmi z niepełno-
sprawnością intelektualną jako peda-
gog-wychowawca i terapeuta zajęcio-
wy, a lalkarstwem artystycznym zaj-
muje się od 2013 roku. Jak sama jed-
nak przyznaje, lalki zawsze znaczyły 
dla niej bardzo wiele - były zarówno 
lekiem na samotność, jak i sposobem 
na radość. Kiedy była małą dziew-
czynką, bardzo lubiła się nimi bawić i 
jednocześnie już od najmłodszych lat 
doszukiwała się w nich duszy. Na co 
dzień pani Renata lubi przyglądać się 
ludziom, w których poszukuje prawdy 
i piękna, co zresztą skłoniło ją do wy-
boru właśnie tego rodzaj sztuki.

Lalki pełne ekspresji

 Artystkę zainteresowały szcze-
gólnie lalki waldorfskie. Szyje się 
je ręcznie z użyciem surowców na-
turalnych, a każda z nich jest inna, 
niepowtarzalna i wykonana w jed-
nym egzemplarzu. Na kursie, na 
który się zapisała, nauczyła się je 
tworzyć, po czym wykonała pierw-
szą laleczkę dla swojej córki Hani, 
a dzięki macierzyństwu ożyły w niej 
wspomnienia sprzed lat. Okazało się 
również, że jest spore zainteresowa-
nie jej twórczością i zaczęły się poja-
wiać pierwsze zamówienia na stwo-
rzenie konkretnych lalek. Dość szyb-
ko pani Renacie zaczęło jednak prze-
szkadzać to, że wykonywane przez 
nią dzieła miały być z założenia po-
zbawione emocji, bo to dopiero dzie-

ci, jako odbiorcy lalek, powinny im 
je nadawać. - Zaczęło mnie fascyno-
wać to, by tworzyć ekspresyjne lalki z 
tkanin – mówi artystka. - Nie widzia-
łam takich, więc miałam też nadzie-
ję, że stworzę coś nowego. Potem by-

łam trochę samoukiem i sama wy-
myślałam dla siebie różne techniki.
 Pierwsze lalki były nieśmiałe pod 
względem emocjonalnym, potem 
pani Renata zrobiła przełomowego 
Józia – „zasmarkanego, rozkrzycza-
nego i z zamkniętymi oczami”. Opi-
nie odbiorców co do nowej, kontro-
wersyjnej drogi artystycznej były po-
dzielone, ale na wystawie lalek z ca-
łego świata artystka przekonała się, 
że warto nią podążać. Sukces przy-
szedł zresztą szybko – w 2015 roku 
zdobyła bowiem pierwszą nagro-
dę na konkursie w Pradze, a po-
tem wystawiała już swoje prace ra-
zem z profesjonalistami. - Najwięk-

szą nagrodą dla mnie było zawsze 
to, że moje lalki wywoływały emocje 
– wzruszenia czy przypominania so-
bie różnych zdarzeń z życia – wspo-
mina Renata Gołaszewska-Adam-
czyk. - Ich celem nie była dekoracja. 
W trakcie kolejnych wystaw, ogląda-
jąc wspaniałe dzieła z całego świata, 
nabierałam sił, że to co robię ma sens.

Oryginalne i tworzone z sercem

 Lalki pani Renaty przedstawiają 
najczęściej dzieci albo osoby starsze 
– każda ma swoją własną historię i 
imię. Artystka podkreśla ponadto, 
że emocje najmłodszych, jak rów-
nież ludzi z niepełnosprawnością in-
telektualną są zawsze szczere, dla-
tego piękne. Właśnie poprzez swoje 
lalki, które trafiają do kolekcjonerów 
na całym świecie, stara się pokazać, 
że zewnętrzne piękno człowieka wy-
nika z jego piękna wewnętrznego. 
 A jak długo powstaje lalka? Oka-
zuje się, że jest to proces trudny i 
czasochłonny – niekiedy skończenie 
jednej trwa dwa miesiące.
 - Nauczyłam się filcować by móc 
zrobić to co wymyślę i bym nie czuła 
się ograniczona – przyznaje lalkarka. 
- To, że zrobię coś sama daje mi wol-
ność. Zauważam pewne trendy wśród 
twórców i kolekcjonerów lalek. Patrzę 
jednak na to z dużym dystansem. Ro-
bię to, co mi serce podpowiada. Moja 
twórczość jest bardzo osobista. Myślę, 
że takie podejście do tematu jest po-
nadczasowe, bo prawdziwe. Uleganie 
trendom grozi utratą oryginalności.

Grzegorz Tylec

Renata Gołaszewska-Adamczyk 
od siedmiu lat tworzy lalki z duszą

PIASECZNO

Grażyna Łobaszewska zaśpiewa w Józefosławiu
 W sobotę w Klubie Kultury w Józefosławiu (ul. Julianowska 67A) z 
koncertem „Największe przeboje” wystąpi Grażyna Łobaszewska. To 
wyjątkowy przegląd wszystkich artystycznych dokonań Artystki w od-
świeżonych, zaskakujących i porywających aranżacjach muzyków gru-
py Ajagore. W programie koncertu nie zabraknie ponadczasowych 
utworów takich jak: „Brzydcy”, „Gdybyś”, czy „Czas nas uczy pogody”. Po-
jawią się też, niezwykle dawno nie wykonywane na żywo, m. in. „Zakład 
dla normalnych”, „Ołów”, „Rycerz przegranych spraw” i …niespodzian-
ki. Warto zauważyć, iż utwory te pomimo upływu lat są wciąż aktualne, 
a ich wymowa w dzisiejszych, niespokojnych czasach wydaje się jesz-
cze mocniejsza. Z racji wyjątkowego charakteru tych wydarzeń artystka 
postanowiła również oddać hołd niezapomnianemu Czesławowi Nie-
menowi, pamiętając o przypadającej w 2019 roku 80-tej rocznicy jego 
urodzin. Koncert zwieńczą utwory z ostatnich płyt Grażyny Łobaszew-
skiej „Przepływamy” i jubileuszowego, wydanego w 2017 krążka „Skle-
jam się”. Początek o godzinie 18. Wstęp wolny.

Tyl.

Przez lata ZGK stosował liczniki 
zawyżające ilość zużytej wody
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Nowy przebieg drogi
721 zagrożony
LESZNOWOLA Coraz więcej osób zadaje sobie pytanie, czy obwodnica 
Lesznowoli w ogóle powstanie? Dziś wydaje się to mocno wątpliwe

 W czerwcu opisaliśmy pokrótce status planowanej drogi. Wówczas Gene-
ralny Dyrektor Ochrony Środowiska po raz kolejny przedłużył swoje postępo-
wanie w sprawie odwołań (złożyło je 8 podmiotów) wniesionych do decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez RDOŚ 2,5 roku temu. Ko-
lejny termin został wyznaczony na 29 maja, ale potem i ten został przesunię-
ty na koniec lipca.
 Tymczasem mamy prawie październik, a decyzja rozstrzygająca wniesio-
ne odwołania nie została jeszcze wydana. - Tym samym decyzja środowisko-
wa nie jest ostateczna – precyzuje Rafał Sieczka z Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich. A bez niej nie można prowadzić dalszych prac projekto-
wych oraz kompletować dokumentów niezbędnych do wydania decyzji ze-
zwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID). 
 Zwróciliśmy się do GDOŚ z pytaniem, kiedy można spodziewać się osta-
tecznego zakończenia tej sprawy. 
 - Postępowanie odwoławcze jest na ukończeniu - informuje Piotr Otrębski, 
rzecznik GDOŚ. - 23 czerwca Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska poinfor-
mował strony postępowania o możliwości zapoznania się z materiałem dowo-
dowym oraz wypowiedzenia się co do jego treści przed wydaniem decyzji.
 Gdy decyzja środowiskowa stanie się ostateczna, potrzeba przynajmniej 
1,5 roku na dokończenie prac projektowych i złożenie wniosku o wydanie 
ZRID-u do wojewody mazowieckiego. 
 A co jeśli nowy przebieg 721 jednak nie powstanie? Wówczas może oka-
zać się, że liczba dojazdów do węzła Lesznowola na powstającej właśnie Pu-
ławskiej Bis będzie niewystarczająca. Będzie to skutkować zakorkowaniem 
pozostałych dróg od Piaseczna, poprzez Nową Iwiczną, Starą Iwiczną, Jazga-
rzewszczyznę, Łoziska, Bobrowiec, aż do Lesznowoli.

TW

Koszty ewentualnej budowy nowej drogi 721 cały czas rosną. 
Może być tak, że za kilka lat inwestycja okaże się nieopłacalna

Samorząd pogrąża się w chaosie
GÓRA KALWARIA Lokalny samorząd od kilku miesięcy tkwi w poważnym kryzysie. Przewod-

niczący rady miejskiej wymyślił sposób, jak nie dać się odwołać. Większość radnych, w ra-

mach protestu, postanowiła bojkotować zdalne sesje i nie podejmować ważnych uchwał. 

W końcu o zażegnanie sporu zaapelował burmistrz Arkadiusz Strzyżewski, którego – żeby 

tego było mało – grupa mieszkańców chce odwołać ze stanowiska w drodze referendum. 

Istnieje obawa, że spory wewnątrz rady mogą odbić się na mieszkańcach

 Waśnie i niesnaski tlące się od 
jakiegoś czasu w górokalwaryj-
skim samorządzie wyszły na światło 
dzienne podczas czerwcowej sesji 
absolutoryjnej, na której burmistrz 
Arkadiusz Strzyżewski nie otrzy-
mał wotum zaufania. Kilka dni póź-
niej burmistrz zdecydował o odwo-
łaniu ze stanowiska swojej zastęp-
czyni – Danuty Rechni, wysuwa-
jąc pod jej adresem naprawdę moc-
ne zarzuty (m.in. chaotyczne zarzą-
dzanie podległymi jej referatami). 
Ale na tym nie koniec. Podczas se-
sji rady miejskiej, która odbywała się 
pod koniec sierpnia przewodniczący 
rady Jan Rokita zaskoczył wszyst-
kich oświadczając, że od najbliższej 
sesji obrady rady miejskiej przecho-
dzą w tryb zdalny. Wkrótce potem 
grupa 11 radnych (większość) złoży-
ła w biurze rady wniosek o odwoła-
nie przewodniczącego. Wygląda na 
to, że Jan Rokita się tego ruchu spo-
dziewał. Wiedział bowiem, że pod-
czas sesji zdalnej nie jest możliwe 
zachowanie tajności głosowania, co 
jest warunkiem ewentualnego od-
wołania przewodniczącego. Pojawi-
ły się komentarze, że przewodniczą-
cy przechytrzył radnych. 

Dwie sesje nadzwyczajne i nic

 7 września została zwołana se-
sja nadzwyczajna, podczas któ-
rej przewodniczący Rokita odczytał 
oświadczenie. Oznajmił, że do mo-
mentu odwołania przez rząd sta-
nu epidemii żadna sesja nie odbę-
dzie się w trybie stacjonarnym i... 
zamknął obrady. Niezadowoleni z 
jego „rządów” radni jednak nie za-
mierzali się poddać. 14 września 
zwołano kolejną sesję nadzwyczaj-
ną, jednak scenariusz obrad był po-

dobny – Jan Rokita nie dopuścił rad-
nych do głosu i zamknął obrady. W 
środę 29 września odbyła się kolej-
na, trzecia już w tym miesiącu sesja. 
11 radnych optujących za odwoła-
niem Jana Rokity zdecydowało, że w 
ramach protestu... zdejmą z porząd-
ku obrad część projektów uchwał. W 

sumie było ich aż 8, spośród których 
kilka dotyczyło naprawdę ważnych 
kwestii, jak choćby unijnego pro-
jektu (budowa oczyszczalni) reali-
zowanego przez ZGK. Jeśli gminna 
spółka nie zmieści się w określonych 
terminach, być może gmina bę-
dzie musiała zwrócić 23 mln zł do-
finansowania. Ponadto niezadowo-
leni radni oświadczyli, że nie będą 

brać udziału w zdalnych sesjach 
rady miejskiej. Czemu mają służyć 
te działania ? Pojawiają się głosy, że 
radni, bojkotując pracę rady, chcą 
wywrzeć nacisk na burmistrza i wy-
móc na nim, aby nakłonił Jana Ro-
kitę do ustąpienia ze stanowiska. 

Burmistrz zabrał głos

 W czwartek Arkadiusz Strzy-
żewski wystosował do radnych list 
otwarty, w którym zaznaczył, że 
brak uchwał rady miejskiej ozna-
cza w dłuższej perspektywie para-
liż działalności gminy. - Ile jeszcze 
będzie nieprzyjętych uchwał? - pyta 
w liście burmistrz. - Zbliża się ter-
min uchwalania przyszłoroczne-
go budżetu. W zaistniałej sytuacji, 
w trosce o przyszłość naszej lokal-
nej wspólnoty apeluję do radnych o 
wygaszenie wyniszczającego spo-
ru, porozumienie ponad podziała-
mi i powrót do pracy na rzecz dobra 
gminy i jej mieszkańców.

Tomasz Wojciuk

Burmistrz Arkadiusz Strzyżewski postanowił 
przerwać impas i wystosował do radnych list otwarty

Pojawia się pytanie czy radni 

powinni pobierać diety, 

odmawiając udziału 

w zdalnych sesjach rady 

miejskiej

R E K L A M A

Fałszywe alarmy bombowe 
w szkołach i przedszkolach
POWIAT W ostatnim tygodniu do kilkunastu placówek oświatowych na terenie powia-

tu piaseczyńskiego dotarły maile z informacją o ukrytych ładunkach wybuchowych 

z gazem bojowym. Okazuje się, że podobna plaga przeszła przez całą Polskę

 Na temat rzekomych ładunków 
wybuchowych w szkołach nie chce 
wypowiadać się policja. Wiadomo 
że maile idą przez Polskę kaska-
dowo, wpadając do szkolnej pocz-
ty elektronicznej zawsze około po-
łudnia. Na naszym terenie alarmy 
bombowe (wszystkie okazały się fał-
szywe) ogłaszano w kilkunastu pla-
cówkach, m.in. w piaseczyńskim 
CEM-ie, szkole przy ul. Okrężnej 
w Jazgarzewszczyźnie, przedszko-
lu przy Przesmyckiego w Piasecznie, 
podstawówce przy Wojewódzkiej w 
Konstancinie-Jeziornie, szkole przy 
ul. Postępu w Nowej Woli, a także 
w szkołach w Chylicach i Leszno-
woli (ta ostatnia została ewakuowa-
na). Zawsze na miejscu była policja, 
a czasami także straż pożarna. Żad-
nego zagrożenia w żadnej ze szkół 
nie stwierdzono. 
 W całej Polsce „akcja bombo-
wa”, zainicjowana prawdopodob-
nie przez grupę hakerów, przebiega 
podobnie. Placówki w różny sposób 
reagują ma maile. Jedne zachowują 

spokój i wzywają policję, inne zarzą-
dzają ewakuację. Służby podkreśla-
ją, że informacja o ładunku z gazem 
jest „bardzo niskiej wiarygodności”. 
Wygląda na to, że fałszywych bomb 
może być w najbliższym czasie wię-
cej. Gdy oddawaliśmy do druku ten 
numer Kuriera Południowego alarm 

bombowy ogłoszono w szkołach 
przy ul. Świętojańskiej i Szkolnej 
w Piasecznie, a także w szkołach w 
Głoskowie i Kamionce. Policja przy-
pomina, że za wywołanie fałszywe-
go alarmu bombowego grozi do 8 lat 
pozbawienia wolności.

TW



11nr 35 (828)/2020 AKTUALNOŚCI
KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Problemy przy budowie Puławskiej Bis?
LESZNOWOLA Od co najmniej kilku tygodni docierają do nas sygnały, że niewiele dzieje 

się na placu budowy odcinka „B” Puławskiej Bis. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 

Autostrad potwierdza, że tempo robót nie jest takie, jakie być powinno

 Za wybudowanie odcinka „B” 
( jest to środkowy odcinek tra-
sy między Lesznowolą, a węzłem 
Tarczyn Północ o długości 14,8 
km) odpowiada firma IDS-Bud. 
Odcinek ten miał być pierwotnie 
gotowy w marcu przyszłego roku, 
ale biorąc pod uwagę tempo prac 
oraz ich zaawansowanie, termin 

ten jest niemożliwy do dotrzyma-
nia. Już w kwietniu pisaliśmy, że 
IDS-Bud wystąpił o wydłużenie 
czasu realizacji robót i aneksowa-
nie umowy zawartej z GDDKiA, 
jednak żadne decyzje w tej kwe-
stii do tej pory nie zapadły. Mimo 
że na terenie budowy niewiele się 
dzieje, Generalna Dyrekcja infor-

muje, że w tej chwili wykonawca 
robi tam wykopy, nasypy, usuwa 
kolejne warstwy humusu, wzmac-
nia nawierzchnię, likwiduje koli-
zje z infrastrukturą podziemną i 
naziemną. Czy należy przez to ro-
zumieć, że prace idą zgodnie z 
planem?
 - Zaawansowanie robót nie jest 
zadowalające – informuje Małgo-
rzata Tarnowska, rzeczniczka war-
szawskiego oddziału GDDKiA. 
- Mobilizujemy wykonawcę do 
zintensyfikowania prac. Jesteśmy 
z nim w stałym kontakcie – doda-
je rzeczniczka. 

TW Chyba już nikt nie wierzy, że odcinek „B” Puławskiej Bis 
uda się wybudować do wiosny przyszłego roku

PIASECZNO

Wtorek Jazzowy
 W najbliższy wtorek w Domu Kultury w Piasecznie wystąpi Przemek 
Strączek/Chiao Hue Quartet. Początek koncertu o godzinie 20. Bilety: 
20 zł (dostępne od 23 września tylko w przedsprzedaży).

Tyl.
R E K L A M A
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Walczyli młodzi kickboxerzy
LESZNOWOLA W trakcie Mistrzostw Polski w Kickboxingu Kadetów Młodszych i Starszych, 

imprezie zorganizowanej wspólnie przez Stowarzyszenie Wiśniewski Kickboxing i Pol-

ski Związek Kickboxingu, z dobrej strony zaprezentowali się miejscowi zawodnicy. Pa-

tronem medialnym zawodów był Kurier Południowy

 Dwudniowa rywalizacja 251 naj-
lepszych kadetów z całej Polski do-
starczyła wielu sportowych emocji. 
W hali Centrum Sportu i Edukacji w 
Mysiadle walki toczyły się symulta-
nicznie na dwóch matach. Pomimo 
młodego wieku kickboxerów (od 10 
do 15 lat), wielu z nich imponowa-
ło świetnym przygotowaniem i nie-
samowitą wolą walki. 
 Nie zawiedli gospodarze - kick-
boxerzy reprezentujący Wiśniew-
ski Kickboxing. Jak burza przeszła 
przez swoje walki 12-letnia miesz-
kanka Łozisk, Hanna Wilczek. W 
półfinale potrzebowała zaledwie 14 
sekund żeby znokautować swoją ry-
walkę, a w finale uporała się z prze-
ciwniczką w niecałą rundę. Srebro 
wywalczył z kolei 15-letni Wiktor 
Dudziński, ale niestety mógł tego 
dnia mówić o sporym pechu.
 - W półfinale zaatakowałem low 
kickiem i nadziałem się na kolano 
rywala, co skutkowało kontuzją nogi 
– mówi trenujący z klubie od dwóch 
lat zawodnik. - Niestety, nie mogłem 

przystąpić do walki finałowej, w któ-
rej miałbym duże szanse na zwycię-
stwo.
 Trzecie miejsce na podium przy-
padło w udziale 14-letniej Roksa-
nie Rzeźnickiej, która przegrała mi-
nimalnie na punkty walkę o finał. 
- Od zawsze interesowały mnie spor-
ty walki, których znajomość przydaje 

się we współczesnym świecie – pod-
kreśla medalistka Wiśniewski Kick-
boxing. - Nasz klub jest nieduży i pa-
nuje w nim rodzinna atmosfera. 
 W klasyfikacji drużynowej najlep-
szą ekipą w Mysiadle okazała się być 
reprezentacja AZS AWF Warszawa.

Grzegorz Tylec

Zawsze na podium
Z Hanną Wilczek, Mistrzynią Polski Kadetów Młodszych, rozmawia Grzegorz Tylec
Jak zaczęłaś swoją przygodę 

z kickboxingiem?

 Do sportu namówił mnie mój 
tata, który jest wielkim miłośnikiem 
sportów walki. Pewnego dnia zoba-
czyłam plakat Wiśniewski kickbo-
xing i zdecydowałam się przyjść na 
zajęcia.

Jak wyglądają twoje treningi pod 

okiem trenera Mieczysława Wi-

śniewskiego?

 Trenuję już od dwóch lat – trzy 
razy w tygodniu po półtorej godzi-
ny przy ulicy Mleczarskiej 1, a w wa-
kacje – nawet pięć razy. Trener Wi-
śniewski jest bardzo wymagający, 
ale też potrafi zażartować i zmoty-
wować. Jest dla mnie trochę jak dru-
gi ojciec.

Czy w trakcie pandemii również

trenowałaś?

 Ćwiczyłam w domu razem z tatą 
i bratem ciotecznym. Jeden z pokoi 
mamy przerobiony na salę treningo-
wą. Mam tam, między innymi, wo-
rek treningowy.

Cz te treningi przydają się również 

w życiu codziennym?

 Tak. W szkole chłopaki boją się 
mnie zaczepiać, bo wiedzą na co 
mnie stać. Moimi mocnymi strona-
mi są szybkość i kopanie.

Czy poza sukcesem w Mysiadle 

masz na swoim koncie inne osią-

gnięcia sportowe?

 Jak dotąd poniosłam tylko jed-
ną porażkę i zawsze byłam w zawo-
dach na podium. Zdobyłam pierw-
sze miejsce na Grand Prix Polski w 
Mińsku Mazowieckim i dwukrotnie 
wygrałam Mazowiecką Ligę Kick-
boxingu. Chciałabym wziąć również 

udział w zawodach międzynarodo-
wych i zdobyć kiedyś Mistrzostwo 
Świata.

GÓRA KALWARIA

Ruszyła budowa kanalizacji
 Na ul. Leśnej i Towarowej rozpoczęła się kilka dni temu budowa kana-
lizacji. To jedna z największych tegorocznych inwestycji w gminie Góra 
Kalwaria – obejmuje wykonanie niemal 2-kilometrowego kolektora ście-
kowego, 1,5 km rury tłocznej oraz 4 przepompowni nieczystości. Robo-
ty, które pochłoną 2,8 mln zł, mają potrwać do początku grudnia. 

TW
O G Ł O S Z E N I E

W tym roku kwesty na
cmentarzach nie będzie
PIASECZNO Od lat, w pierwszy dzień listopada, na cmentarzach para-
fi alnym i komunalnym w Piasecznie odbywała się kwesta na rzecz ra-
towania niszczejących zabytków. Tym razem pieniądze na ten cel bę-
dzie można wpłacać na specjalne konto bankowe

 O odwołaniu kwesty zdecydował zarząd Społecznego Komitetu Renowacji 
Cmentarza Parafi alnego w Piasecznie, który od września ubiegłego roku działa 
w formule stowarzyszenia. Chodzi o to, aby nie narażać zarówno kwestujących 
jak i darczyńców na zarażenie koronawirusem. Zamiast tego renowację zabyt-
kowych pomników i nie tyko można wesprzeć, wpłacając pieniądze na konto 
Społecznego Komitetu o numerze PKO BP 56 1020 1169 0000 88 012 0300 1898. 
 Mimo obostrzeń związanych z pandemią i koniecznością zmiany trybu 
pracy, komitet renowacji cmentarza cały czas jest aktywny, z uporem remon-
tując kolejne zabytkowe nagrobki. - Pracownia Grzegorza Świerczyńskiego 
wkrótce zakończy renowację pomników Aleksandra Żaboklickiego (sektor VI) 
oraz pomnika Przyjaciół – Feliksa Matulewicza i Karola Smorczewskiego (sek-
tor IV) – zapowiada Danuta Samek, przewodnicząca zarządu stowarzyszenia. 
- W połowie października nastąpi ustawienie ich i umocowanie. Słupki sekto-
rowe – jeszcze w październiku – zostaną otoczone granitową kostką, aby nie 
ulegały zbyt szybkiemu zabrudzeniu z powodu niesprzyjającej pogody…
 Ale to nie wszystko. Wkrótce rozpocznie się także kompleksowa odbudo-
wa grobowca rodziny Sołtysiaków (sektor V), który jest w fatalnym stanie. 
- Ksiądz proboszcz Andrzej Krynicki na bieżąco informuje nas, czy dany po-
mnik ma swoich prawnych opiekunów. Mówimy tu o grobach najstarszych, 
tych sprzed I wojny światowej – dodaje Danuta Samek. - Jeśli ma opiekunów, 
parafi a stara się nawiązać kontakt z rodziną zmarłego, a komitet nie może za-
jąć się konserwacją pomnika. W przypadku grobu Sołtysiaków, nikt nie rości 
sobie do niego praw. Prace przy tym grobowcu prowadzić będzie pracownia 
konserwacji kamienia pana Tadeusza Nowaka. Do końca tego roku powstanie 
dokumentacja i pełen projekt odbudowy grobowca. W dalszej kolejności zaj-
miemy się grobami przy głównej alei.

TW
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IV liga

Kolejka 9 - 26-27 września

Mazur Karczew 3-0 MKS Piaseczno  
Unia Warszawa 1-0 Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 
Sparta Jazgarzew 2-0 Escola Varsovia Warszawa  
Józefovia Józefów 1-0 Okęcie Warszawa  
Ząbkovia Ząbki 11-0 AP Marcovia Marki 
Victoria Sulejówek 2-1 Znicz II Pruszków  
KS Raszyn 3-3 Drukarz Warszawa

Tabela grupy mazowieckiej IV ligi

1.  Victoria Sulejówek 9 22 7 1 1 27-11
2.  Ząbkovia Ząbki 9 22 7 1 1 31-9
3.  Drukarz Warszawa 9 17 5 2 2 21-10
4.  Mazur Karczew 9 17 5 2 2 14-10
5.  MKS Piaseczno 9 16 5 1 3 20-16
6.  Escola Varsovia Warszawa
  9 16 5 1 3 24-10
7.  Znicz II Pruszków 9 13 4 1 4 15-9
8.  AP Marcovia Marki 9 11 3 2 4 12-25
9.  Unia Warszawa 9 10 3 1 5 9-17
10.  KS Raszyn 9 10 3 1 5 13-21
11.  Sparta Jazgarzew 9 9 3 0 6 12-20
12.  Józefovia Józefów 9 8 2 2 5 8-18
13.  Okęcie Warszawa 9 6 2 0 7 10-21
14.  Ożarowianka Ożarów Mazowiecki
  9 4 1 1 7 8-27

Liga okręgowa

Kolejka 10 - 26-27 września

Ursus II Warszawa 1-2 Laura Chylice  
Grom Warszawa 1-0 Milan Milanówek  
GLKS Nadarzyn 1-6 Perła Złotokłos  
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 2-0 Ryś Laski  
Orzeł Baniocha 0-5 KS Teresin  
SEMP Ursynów (Warszawa) 6-0 Naprzód Brwinów  
Piast Piastów 0-0 Passovia Pass  
Korona Góra Kalwaria 5-1 Przyszłość Włochy 

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  Orzeł Baniocha 10 27 9 0 1 45-9
2.  Grom Warszawa 10 24 8 0 2 30-6
3.  Laura Chylice 10 23 7 2 1 26-12
4.  Milan Milanówek 10 22 7 1 2 30-8
5.  KS Teresin 10 20 6 2 2 26-16
6.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki     
  10 19 6 1 3 25-11
7.  LKS Chlebnia 9 18 6 0 3 26-15
8.  Korona Góra Kalwaria 10 18 6 0 4 27-20
9.  GLKS Nadarzyn 10 13 4 1 5 23-27
10.  Ursus II Warszawa 10 11 3 2 5 25-22
11.  Ryś Laski 10 11 3 2 5 19-27
12.  Piast Piastów 10 11 3 2 5 16-34
13.  Perła Złotokłos 10 10 3 1 6 22-21

14.  SEMP Ursynów  10 8 2 2 6 19-34
15.  Sarmata Warszawa 9 7 2 1 6 12-22
16.  Naprzód Brwinów 10 5 1 2 7 11-37
17.  Przyszłość Włochy 10 5 1 2 7 14-41
18.  Passovia Pass 10 4 1 1 8 6 - 4 0

A klasa

Kolejka 7 - 26-27 września

MKS Polonia Warszawa 4-1 UKS Tarczyn  
MKS II Piaseczno 6-0 Progres Warszawa  
Perła II Złotokłos 1-1 City Wilanów (Warszawa)  
GKS Podolszyn 8-0 Walka Kosów  
Świt Warszawa 2-2 FC Lesznowola  
Drukarz II Warszawa 3-0 Ożarowianka II Ożarów 
Mazowiecki  
Anprel Nowa Wieś 0-5 Jedność Żabieniec 

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy

1.  MKS Polonia Warszawa 6 16 5 1 0 28-2
2.  MKS II Piaseczno 7 16 5 1 1 30-7
3.  Drukarz II Warszawa 7 16 5 1 1 22-10
4.  GKS Podolszyn 7 14 4 2 1 27-5
5.  Perła II Złotokłos 7 14 4 2 1 13-5
6.  City Wilanów 7 11 3 2 2 10-10
7.  FC Lesznowola 6 10 2 4 0 9-7
8.  Jedność Żabieniec 7 8 2 2 3 15-16
9.  Progres Warszawa 7 7 2 1 4 16-24
10.  UKS Tarczyn 7 7 2 1 4 15-21
11.  Świt Warszawa 7 6 1 3 3 10-16
12.  Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki
  7 4 1 1 5 4-17
13.  Anprel Nowa Wieś 7 3 1 0 6 7-32
14.  Walka Kosów 7 1 0 1 6 7-41

IV Liga kobiet

Kolejka 5 - 26-27 września

Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock) 0-0 Fuks Pułtusk 
KS II Raszyn 4-3 KS Wilanów (Warszawa)  
Ostrovia Ostrów Mazowiecka 3-3 Żbik Nasielsk  
Pogoń Siedlce 0-6 Legia Soccer Schools Warszawa  
Jantar Ostrołęka 2-0 GOSiR Piaseczno

Tabela IV ligi kobiet

1.  Legia Soccer Schools Warszawa
  5 12 4 0 1 16-10
2.  KS II Raszyn 4 10 3 1 0 16-9
3.  Jantar Ostrołęka 4 8 2 2 0 22-5
4.  Fuks Pułtusk 4 8 2 2 0 9-3
5.  Żbik Nasielsk 5 5 1 2 2 10-14
6.  Ostrovia Ostrów Mazowiecka
  4 5 1 2 1 7-7
7.  Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock)
  4 4 1 1 2 7-8
8.  GOSiR Piaseczno 4 3 1 0 3 12-5

9.  KS Wilanów (Warszawa) 5 3 1 0 4 4-9
10.  Pogoń Siedlce 3 0 0 0 3 0-33

Ligowe zapowiedzi

IV liga

Kolejka 10 - 3-4 października

MKS Piaseczno - Drukarz Warszawa 3 października, g.11
Znicz II Pruszków - KS Raszyn  
AP Marcovia Marki - Victoria Sulejówek  
Okęcie Warszawa - Ząbkovia Ząbki  
Escola Varsovia Warszawa - Józefovia Józefów  
Ożarowianka Ożarów Mazowiecki - Sparta Jazgarzew 
3 października, g.15:30
Mazur Karczew - Unia Warszawa 

Liga okręgowa

Kolejka 11 - 3-4 października

Przyszłość Włochy (Warszawa) - Ursus II Warszawa  
LKS Chlebnia - Piast Piastów  
Naprzód Brwinów - Sarmata Warszawa  
KS Teresin - SEMP Ursynów (Warszawa)  
Ryś Laski - Orzeł Baniocha 4 października, g.15:30
Perła Złotokłos - Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
3 października, g.15:30
Milan Milanówek - GLKS Nadarzyn  
Laura Chylice - Grom Warszawa 3 października, g.11
Korona Góra Kalwaria - Passovia Pass 3 października, g.16

A klasa

Kolejka 8 - 3-4 października

UKS Tarczyn - Jedność Żabieniec 4 października, g.11
Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki - Anprel Nowa Wieś 
4 października, g.15:30
FC Lesznowola - Drukarz II Warszawa 3 października, g.11
Walka Kosów - Świt Warszawa 4 października, g.14
City Wilanów (Warszawa) - GKS Podolszyn 
Progres Warszawa - Perła II Złotokłos 4 października, g.15
MKS Polonia Warszawa - MKS II Piaseczno 
3 października, g.10:15

IV liga kobiet

Kolejka 6 - 3-4 października

Pauza: Legia Soccer Schools Warszawa, Jantar 

Ostrołęka.

 Fuks Pułtusk - GOSiR Piaseczno  
Żbik Nasielsk - Pogoń Siedlce  
KS Wilanów (Warszawa) - Ostrovia Ostrów Mazowiecka  
Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock) - KS II Raszyn 

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

Wyniki naszych zespołów ligowych

Piaseczno z czterema medalami
TENIS STOŁOWY Turnieje rangi Mistrzostw Mazowsza wróciły do Piaseczna. W ostatni 

weekend żaki rywalizowały ze sobą w hali CEM

 W zawodach bardzo dobrze spi-
sali się zawodnicy UKS Return, któ-
rzy szykują się właśnie do zbliżają-
cych się Mistrzostw Polski. Awans 
uzyskała Wiktoria Wiencek. Po zwy-
cięstwie w turnieju eliminacyjnym 
dołożyła do tego srebrny medal w 
deblu z Kasią Rajkowska z Jeżewa. 
Dwa medale zdobył Konrad Bura-
kowski, który indywidualnie stanął 
na najniższym stopniu podium, a 
w grze podwójnej (w parze z bratem 
Patrykiem) sięgnął po srebro. Złoty 
medal Mistrzostw Mazowsza powę-
drował z kolei do Patryka Dubinia-
ka w grze podwójnej. Jego partne-
rem był Fabian Sprzaczak z MUKS 
START Nadarzyn.
 Kolejną dobrą informacją jest 
pierwsze zwycięstwo ligowe UKS 
Return w drugiej lidze. Na inaugu-
rację, po bardzo zaciętym i emocjo-
nującym meczu z MUKS START 
Nadarzyn, nasi pingpongiści wy-
grali ostatecznie 6:4. Po dwa 

punkty zdobyli Maciej Chojnic-
ki i debiutujący na tym szczeblu 
rozgrywek Jan Należyty, a po jed-
nym punkcie dołożyli Robert Naj-
wer i Bartek Szołkowski. Kolejnym 

rywalem UKS Return będzie KS 
Spójnia Warszawa. Spotkanie w 
hali GOSIR-u odbędzie się 11 paź-
dziernika o godzinie 17.

Tyl.

Wracają koszykarze!
KOSZYKÓWKA, III LIGA Już w najbliższy weekend star-
tuje sezon 2020/2021 koszykarskiej trzeciej ligi. Do 
rozgrywek zgłosiło się w tym roku 14 drużyn, które 
zostały podzielone na dwie grupy
 Nasi zawodnicy zagra-
ją w grupie A, gdzie zmie-
rzą się z zespołami: GLKS 
Nadarzyn Sekcja Koszyków-
ki, AZS PW, Hutnik Warsza-
wa, Kolejarz Basket Radom, 
WGR TEAM Grójec i Sto-
warzyszenia HoopLife Ba-
sketball Lublin. W sobotę 3 
października podopieczni 
Cezarego Dąbrowskiego po-

dejmą na własnym parkiecie 
Hutnik Warszawa. Począ-
tek spotkania w hali SP nr 5 
w Piasecznie o godzinie 18. 
Drużyna przystąpi do se-
zonu w podobnym składzie 
co w poprzednim sezonie. 
Swoją szansę na grę dosta-
ną również najprawdopo-
dobniej kolejni juniorzy.

Tyl.

Jeden mecz, dwa 
hat-tricki!
PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA, GLKS NADARZYN – PERŁA ZŁOTOKŁOS 
1:6 Do wyjazdowego meczu z Nadarzynem Perła przystąpiła po czte-
rech porażkach z rzędu

 Zawodnicy ze Złotokłosu kompletnie zaskoczyli gospodarzy. Na uwagę 
zasługują zwłaszcza dwa hat-tricki w wykonaniu Pawła Szawro i Wojciecha 
Kokoszewskiego.
 - Wiedzieliśmy, że ostatnie mecze toczone były z rywalami z czołówki, 
dlatego każdy z nich traktowaliśmy jako cenną lekcję i materiał do analizy 
na dalszą część rundy – mówi Marcin Kurant, trener Perły Złotokłos. - Zmo-
tywowani, świadomi swoich umiejętności, dobrze weszliśmy w mecz, szyb-
ko dokumentując przewagę trzema bramkami. Cieszy wysoki wynik, skład-
na gra drużyny, realizowane założenia nakładane na zespół oraz kolektyw 
jaki tworzymy na boisku. Do poprawy jest na pewno skuteczność, która nie 
pozwoliła nam punktować w poprzednich spotkaniach. Cieszymy się z wy-
granej, ale myślami jesteśmy już przy sobotnim meczu z rezerwami Pogoni.

Tyl

Perła, po dobrym meczu, przełamała się na wyjeździe

ZAPASY

Brąz naszego zapaśnika
 Po prawie rocznej przerwie 
miał miejsce pierwszy start za-
paśników z Piaseczna na ogólno-
polskich zawodach. Antoni Tret-
ter zajął trzecie miejsce w Ogól-
nopolskim Turnieju Zapaśniczym 
im. Wacława i Piotra Rydzewskich 
w kategorii do 57 kg. Był to dla 
niego bardzo ważny sprawdzian 
przed Mistrzostwami Polski.

Tyl.

SIATKÓWKA, II LIGA

Bez punktów w Węgrowie

 W inauguracyjnym meczu z Nike Węgrów siatkarki MUKS Krótkiej 
Mysiadło musiały uznać wyższość przeciwniczek - zarówno punktową, 
jak i fi zyczną. Porażka 0:3 miała jednak miejsce w niepełnym, bardzo 
młodym składzie. Debiut w Krótkiej Mysiadło zaliczyły Gosia Żmijew-
ska, Kasia Żmijewska i Aleksandra Lubedkin. W najbliższą sobotę o go-
dzinie 16 nasze siatkarki zmierzą się z AZS LSW Warszawa.

Tyl.
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Mroczne książki z poczuciem humoru
PIASECZNO W Bibliotece Głównej w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym odbyło się 

pierwsze spotkanie autorskie od czasu wybuchu pandemii koronawirusa. Z czytelni-

kami spotkał się Jakub Żulczyk - polski pisarz młodego pokolenia

 Jakub Żulczyk nazywa sam sie-
bie „pisarzem, niezależnym publicy-
stą, recenzentem, felietonistą, blo-
gerem, konsumentem śmieci i wzo-
rowym odbiorcą kultury masowej”. 
Jest autorem powieści „Instytut”, 
„Zmorojewo” i „Ślepnąc od świa-
teł”, na podstawie której powstał se-
rial HBO z Janem Fryczem i Kami-
lem Nożyńskim w rolach głównych. 
 Rozmowę z zaproszonym go-
ściem poprowadził Kacper An-
druszczak, który rozpoczął od pyta-
nia o Warszawę – miejsca, które (w 
dość mrocznym, ale i często nie po-
zbawionym specyficznego poczucia 
humoru wydaniu) przewija się noto-
rycznie w jego literackiej twórczości. 
- Lubię swoje życie i to miasto, choć 
przestaje mi się podobać to, co się 
dzieje w Polsce pod względem poli-
tycznym i społecznym - przyznał Ja-
kub Żulczyk. - Uważam jednak, że 
moim obowiązkiem jest dalej tu być. 
Język polski to ja i moja osobowość, 
moje narzędzie pracy. 
Autor, którego interesują, między 
innymi kwestie granic ludzkiej mo-
ralności podkreślił również, że w 
dużych miastach jest więcej zła, bo... 
jest tam po prostu więcej ludzi. - Pi-
szę książki mroczne i momentami 
drastyczne – podkreślił gość. - Moja 

nowa powieść, nad którą teraz pra-
cuję, też trochę taka będzie. I będzie 
o Warszawie. Chcę, by to co piszę, 
coś ludziom dawało – nawet jeśli im 
się nie spodoba.
 W drugiej części spotkania Ja-
kub Żulczyk cierpliwie odpowiadał 
na pytania publiczności. Na miejscu 
można też było kupić jego książki i 
uzyskać od pisarza autograf.
 A kolejne spotkanie autorskie w 
CEM odbędzie się już 8 paździer-
nika o godzinie 18. Gościem w sali 

widowiskowej będzie Anna Se-
niuk - jedna z popularniejszych pol-
skich aktorek, szerszej publiczności 
znana z roli Magdy Karwowskiej w 
„Czterdziestolatku”. Z aktorką po-
rozmawia jej córka, współautorka 
książki „Anna Seniuk. Nietypowa 
baba jestem” – Magdalena Małec-
ka. Wstęp: 5 złotych. Bilety dostępne 
w Bibliotece Głównej w CEM i po-
przez stronę: KLIK.

Grzegorz Tylec

Jakub Żulczyk opowiedział w Piasecznie 
o swoim życiu i literackiej twórczości

Wystartował Uniwersytet 
Trzeciego Wieku
PIASECZNO W ostatnim dniu września w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym w Piasecznie odbyła się uro-
czysta inauguracja nowego roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 Studentów powitała wicebur-
mistrz Hanna Kułakowska-Michalak.
- Naprawdę stęskniłam się za se-
niorami – przyznała wiceburmistrz. 
- Mieliśmy ostatnio dużo dylema-
tów, bo wasze zdrowie jest dla nas 
najważniejsze. Ale wasze samopo-
czucie też jest ważne, dlatego podję-
liśmy decyzję, że Uniwersytet Trzecie-
go Wieku powinien wystartować. Ro-
zumiemy, że ta współpraca musi od-
bywać się na nieco innych warunkach, 
do których wszyscy musimy się przy-
zwyczaić. Życzę wam żeby ten rok był 
tak samo udany jak poprzedni.
 W programie, podzielonej na 
dwie tury inauguracji, nie zabrakło in-
formacji organizacyjnych. W tym roku, 
z uwagi na pandemię koronawirusa, 
piaseczyński UTW ma niższy limit 
uczestników – maksymalnie 120 osób. 
Każdy z nich musi również podpisać 
oświadczenie o stanie zdrowia oraz o 
akceptacji warunków korzystania z za-
jęć w stanie pandemii. Te będą się od-
bywać w CEM w środy o godzinie 11 
w dwóch salach (z co drugim krzesłem 
wolnym), które będą zmieniane po wy-
wietrzeniu i dezynfekcji. Studentów 
UTW, zgodnie z regulaminem, obo-
wiązuje również noszenie maseczek i w 
tym roku nie będą oni mogli korzystać 
z szatni. Wpłaty za zajęcia pozosta-
ły na poziomie 80 złotych za rok aka-
demicki. Nie mogą w nich brać udzia-
łu osoby z gorączką powyżej 37,3 °C i 
objawami infekcji, będące na kwaran-
tannie oraz wszystkie te, które w ciągu 
ostatnich 14 dni przebywały w miejscu, 
gdzie występuje koronawirus lub miały 
kontakt z osobą zakażoną.
 A na jakie zajęcia mogą w tym 
semestrze liczyć seniorzy? Te będą 
bardzo różnorodne. Dr Jacek Pniew-

ski, opowie – przykładowo – o fak-
tach i mitach dotyczących zmian kli-
matycznych, Barbara Borucka zdra-
dzi „jak być mądrą babcią”, a prof. 
Bogdan Zagórski przedstawi histo-
ryczne ujęcie islamu. Oprócz wykła-
dów Centrum Kultury w Piasecz-
nie proponuje również zajęcia sta-
łe dedykowane seniorom: cerami-
kę, chór Lira, grupę rozwojową dla 
kobiet, teatr tańca trzeciego wieku, 
różne rodzaje jogi i tai chi, krawiec-
two oraz zajęcia plastyczne.
 W trakcie inauguracji wyświetlo-
no film o działalności miejscowych 
wolontariuszek UTW, które za swo-

je zaangażowanie na rzecz lokalnej 
społeczności otrzymały dyplomy.
- Dla nas jesteście taką wisienką na 
torcie – podkreśliła Joanna Samoj-
lik, koordynator UTW. - Cieszę się, 
że was widać i pokazujecie wszyst-
kim, że można działać dla innych.
Następnie Jolanta Radecka za-
prezentowała wszystkim obecnym 
wiersz o wolontariuszkach z Pia-
seczna („Nic nas nie boli, nie łamie, 
nie strzyka – a w głowie świetny hu-
mor i dobra muzyka”), a z koncer-
tem poezji śpiewanej wystąpił Piotr 
Dąbrówka.

Grzegorz Tylec

KONSTANCIN-JEZIORNA

Bajkowa Hugonówka
 W niedzielę 11 października o godzinie 16 w Hugonówce odbędzie 
się przedstawienie Jana Brzechwy pt. ,,Dobre Rady Lisa Witalisa”. Jest to 
opowieść o szelmie, jakich mało. Sprytny zwierz obieca wiele, by zdo-
być to, na co przyjdzie mu ochota. Lisiemu rozrabiace przyjdzie jednak 
w końcu zapłacić za swoje niecne czyny. Przedstawienie przeznaczone 
jest dla dzieci w wieku od 5 lat. Bilety: 20 zł - dzieci, 25 zł – dorośli do 
kupienia w kasie KDK oraz poprzez internet. Podczas spektaklu będzie 
obowiązywał reżim sanitarny.

TW
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DAM PRACĘ

Poszukuje Pracowników do Elewacji domków jednoro-
dzinnych Tel. 785 199 183

Zatrudnię ekspedientkę z doświadczeniem do sklepu 
spożywczego w Piasecznie 600 803 611 lub 60274343

Elektryka zatrudni Norwa Plants Sp. z o.o. w Piasecz-
nie. Umowa o pracę, pełny etet, zmiana 7.00-15.00. 
Obowiązki: konserwacja, naprawa i nadzór urządzeń 
elektrycznych. Wymagane uprawnienia: SEP min. 1 
KW, Tel. 22 756 20 65, kadry@norwa.eu

Firma Norwa Plants Sp. z o.o. w Piasecznie zatrudni 
pracowników fizycznych na stanowiska:1/ pracownice 
produkcji-rozmnażania roślin,2/pracownik obsługi pro-
dukcji,3/pomoc \"złota rączka\" do prac gospodarczych, 
4/sprzątaczka, Tel. 22 756 20 65, kadry@norwa.eu

Firma Hal Sp. z o.o. w Baniosze zatrudni Pomocnika do 
Działu Utrzymania Ruchu z wykształceniem elektrycz-
nym, tel. 662 132 875

Do budowlanki, przyjmę od zaraz. Okolice Piaseczna, 
tel. 721 880 282

Przyjmę instruktorów jazdy konnej, tel. 506 030 150

Firma Dawidczyk sp. j. zatrudni stolarzy i pomocników 
stolarzy w Kolonii Mrokowskiej, tel. 501 86 86 57

Ogrodnika - mile widziane doświadczenie, atrakcyjne 
wynagrodzenie tel. 781 544 058

Przyjmę do pracy panią bądź pana w delikatesach 
w Nowej Iwicznej, tel. 501 105 411

Grafik, Operator DTP. 
Prosimy o wysłanie cv na adres: praca@galia.net.pl

Zatrudnię hydraulika – pomocnika hydraulika, 
tel. 501 083 795

Zatrudnimy: brukarzy, pomocników, ekipę brukarzy 
tel. 602 114 307

Krawcową do pracowni krawieckiej, Chyliczki, 
tel. 605 081 740

Zatrudnię pielęgniarkę do domu opieki w Baniosze z 
możliwością zamieszkania i wyżywienia, tel. 501 182 362

PRZYJMĘ STAJENNEGO. Z ZAMIESZKANIEM, 
tel. 506 030 150

Zatrudnię kierowcę kat C, jazda po kraju od poniedziałku do 
piątku , samochód Iveco z kabiną sypialną, ważne dokumen-
ty i karta kierowcy może być obcokrajowiec, samochód moż-
na zabierać pod dom 509 089 736 cartruck33@gmail.com

Zatrudnię ślusarzy, handlowców do firmy w Tomicach. 
maz.kadry@wp.pl, Tel. (22) 460 56 48

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

Agentów ochrony do 55 lat. Tel. 506 158 658

Zatrudnimy na stałe magazyniera, wymagane doświad-
czenie w budowlance, skład budowlany Piaseczno, kon-
takt: tel. 503 150 599

Zatrudnię elektryka/mechanika na konserwację 
w zakładzie w Piasecznie - pełny etat, tel. 609 077 030

Ekspedientkę, Piaseczno Pomorska, tel. 508 288 773

Piekarnia Wiedeńska w Prażmowie zatrudni: piekarzy, 
cukierników oraz osoby do przyuczenia – kobiety i męż-
czyzn, możliwość zakwaterowania, tel. 22 727 05 80

Piekarnia Łazy gm. Lesznowola zatrudni piekarza,
tel. 506 59 55 55

Klinika dentystyczna zatrudni asystentkę stomatologicz-
ną, Piaseczno, tel. 509 920 838

Zlecę wykonanie sufitów podwieszanych, tel. 500 274 350

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łazach 
k./Magdalenki zatrudni pracownika na stanowisku inten-
denta. PILNE. Kontakt 22 757 73 61

Pracownik myjni samochodowej - autodetailing - praca w 
miejscowości Dębówka (Konstancin-Jeziorna). atrakcyj-
ne wynagrodzenie. Tel. 504 555 159

Piekarnia zatrudni piekarza, cukiernika, osoby do krojenia 
i pakowania pieczywa, tel. 663 044 036

Praca dla hydraulika, obcokrajowcom dziękuję, 
tel. 693 785 277

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego.
Jeziórko, przy stacji „PKP Ustanówek”, tel. 602 512 677

Kierowca C+E kraj z doświadczeniem tel.798 524 147 
do godz.16

SZUKAM PRACY 

Posprzątam, tel. 513 449 171

KUPIĘ

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

Sp. z o.o. – Każda opcja, tel.502 222 555

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

SPRZEDAM

Drewno kominkowe, opałowe, każda ilość, tanio, 
tel. 502 544 959

AUTO - MOTO KUPIĘ

Skup pojazdów, złomowanie, transport gotówka 
tel. 604 868 998

Skup aut, tel. 515 018 430

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Tarczyn 4h. Tel. 668 714 858

Działki budowlane Prażmów, tel. 602 770 361

Dom z działką 144/500 m kw., + budynek gospodarczy/
garaż, Dawidy, tel. 516 915 033

Działka rolna 2 000 m kw. Pilawa Orzeszyn, cena 
do uzgodnienia, tel. 515 311 573

66,40 m kw., II piętro, Piaseczno, ul. Jarząbka 22, 
tel. 506 143 473

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

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

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

3-pokojowe, 85 m kw., duża kuchnia, wyposażone, 
Bobrowiec, tel. 506 030 150

Mieszkanie 45 m kw., umeblowane, Piaseczno, 
tel.722 111 438

Lokal biurowy 20 m kw., 1p, Piaseczno, ul. Jana Pawła II, 
tel. 505 82 82 14

Trzypokojowe, Piaseczno, tel. 735 037 247

Pawilon 28 m. kw., Piaseczno, ul. Szkolna 13c 
„Pod Kopułą”, tel. 509 86 72 38

Mieszkanie 45 m kw., pokój, kuchnia, łazienka w Łoziskach, 
tel. 697 327 449

Wynajmę pokój, Konstancin, tel. 503 690 260

Pokój dla pana, 700 zł, Chylice, tel. 513 626 068

USŁUGI

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

CIĘCIE NA CNC MDF,SKLEJKA,PLEXA,
TEL.723 533 233

KUCHNIE ,SZAFY, GARDEROBY, PANELE, MEBLE NA 
WYMIAR Tel. 723 533 233

AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIAJĄCE, ZA-
KŁADANIE TRAWNIKÓW, www.ogrodybrukarstwo.pl, 
tel. 698 698 839

Tynki gipsowe, elewacje, wylewki Tel.502 788 561

Pomoc dla seniorów: zakupy, drobne sprawunki, do-
trzymywanie towarzystwa, Piaseczno, tel. 571 373 118

Tynki gipsowe, tel. 502 788 561

Pranie-czyszczenie dywanów, tapicerki meblowej 
i samochodowej, tel. 508 65 20 30

Tynki tradycyjne i gipsowe, Tel. 604 415 352

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

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

Hydraulik tel. 886 576 148

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

Wycinka drzew i gałęzi w terenie zabudowanym, 
tel. 889 105 476

Złota rączka + ogrodnik, tel. 669 686 350

Posadzki epoksydowe (żywiczne), tel. 504 241 950

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych i spali-
nowych, tel. 503 471 422

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

SPAWACZ, ŚLUSARZ, MONTAŻYSTA. PRACA. OKOLICE 
PIASECZNO.TEL. 601 449 898

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

PODDASZA OCIEPLENIE K/G, TEL. 728 890 101

ROZBIÓRKI, TEL. 539 653 047

REMONTY KOMPLESOWO TEL. 728 890 101

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

Dachy-naprawa tel. 792 354 779 

Naprawy, krycie dachów, tel. 511 928 895

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

Docieplanie budynków, szybko, tanio, solidnie, 
tel. 502 053 214

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Cyklinowanie, tel. 510 128 912

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

Malowanie, remonty, tel. 510 128 912

Budowa domów, rozbudowy, tel. 730 358 998

Pokrycia dachowe, tel. 730 358 998

Dekarskie, dachy, rynny, papa termozgrzewalna, 
tel. 579 25 30 60

Renowacja mebli, tel. 510 266 143

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

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

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Ocieplanie budynków, tel. 609 828 998

Malowanie, gładź, remonty, tel. 513 986 439

Malarskie, tel. 696 120 208

Hydraulik, tel. 535 872 455

 RÓŻNE 

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

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

NAUKA 

STUDIO ROZWOJU TWÓRCZEGO I OSOBOWOŚCI dla 
dzieci i dorosłych. Spotkania twórcze. Spotkania z roz-
woju osobowości. Grupa wsparcia rozmowy o wszech-
świecie, życiu i człowieku. Pomoc w lekcjach. Opieka 
nad dziećmi. Zadania kreatywne. Okulary VR. Piasecz-
no, z dojazdem, tel. 571 373 118

Matematyka, przyroda, biologia, klasy 0-5, doświadcze-
nie i skuteczność, Piaseczno i okolice, 20 -30zł/h, też zdal-
nie – ON LINE, tel. 571 373 118

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

MATRYMONIALNE

Poznam wysoką panią 55 – 65 lat, tel. 797 061 827

Zatrudnię POMOC KUCHENNĄ w PIASECZNIE. 
Umowa zlecenie, 2500 zł netto lub 15 zł netto/h
(niepełny wymiar). Tel. 538 967 828

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

Salon w Piasecznie poszukuję fryzjera damsko-mę-
skiego z doświadczeniem , Tel. 692 488 278

Sprzedam lub wynajmę lokal użytkowy 53 m kw. (kli-
matyzacja, węzeł sanitarny) Piaseczno ul. gen. Sikor-
skiego, tel. 506 124 486

Pokój na Ursynowie, blisko metra, tel. 696 958 208

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

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

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

DACHY, PAPA TERMOZGRZEWALNA, IZOLACJE, 
OBSŁUGA SPÓŁDZIELNI, TEL. 535 490 417

Oferuję prace pielęgnacyjne i sadzenie roślin, 
tel. 501 775 440

Indywidualna opieka nad dziećmi (gry edukacyjne, 
zadania rozwojowe, łamigłówki, okulary VR i inne 
atrakcje), Piaseczno . Kwalifikacje, tel. 571 373 118

SEZAM, sklep zielarsko medyczny i zdrowa żyw-
ność, ul. Czajewicza 1, róg Nadarzyńskiej, Piasecz-
no, tel. 506 76 74 74

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

Budowa ogrodzeń, tel. 667 446 914

Hydraulik – instalacje, wod-kan, przyłącza, 
tel. 608 030 808

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

Malowanie, panele, remonty, tel. 664 632 405

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Pracownika fizycznego "złotej rączki" do obsługi obiek-
tu biurowo-magazynowego. Praca w Starej Iwicznej, ul. 
Nowa 23. Wymagane prawo jazdy. Tel: 728 518 788

Hurtownia piwa Bajka w Gołkowie, Aleja Lipowa 65,
zatrudni kierowców z kat. B, ela@bajwid.pl,
tel. 603 807 472

Lakiernika samochodowego i pomocnika, kwatera, 
tel. 501 311 130

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

Szukasz pracownika?

Zamieść ogłoszenie
w Kurierze Południowym!

tel. 22 756 79 39
reklama@kurierpoludniowy.pl

NAJWIĘKSZY NAKŁAD 
NAJWIĘKSZA SKUTECZNOŚĆ



R E K L A M A

Posprzątali Piaseczno
PIASECZNO Grupa Alarm dla Klimatu Piaseczno zorganizowała w Piasecznie otwartą akcję sprzątania. W 
porządkowanie terenów zielonych, począwszy od polany przy ul. Wrzosowej za Szkołą Podstawową nr 1 
przy Al. Kalin, a skończywszy przy Górkach Szymona, zaangażowało się około 30 osób
 Akcja odbyła się w ramach ogól-
noświatowego wydarzenia „Sprzą-
tania świata”, którego finał miał 
miejsce w zeszły weekend. Idea zo-
stała zapoczątkowana w 1989 roku 
przez Ina Kiernana, australijskiego 
biznesmena i żeglarza. Od tego cza-
su miliony społeczników i wolonta-
riuszy angażują się na całym świe-
cie w usuwanie dzikich wysypisk i 
promocję segregacji odpadów oraz 
zmniejszania konsumpcji i posza-
nowanie środowiska naturalnego. 
Alarm dla Klimatu Piaseczno po-
stanowił dołożyć swoją cegiełkę do 
akcji, wierząc, że ta wspólna „lekcja” 
ochrony środowiska nagłośni po-
trzebę edukowania w zakresie odpo-
wiedzialnego pozbywania się śmie-
ci, segregacji odpadów i troski o te-
reny zielone wokół nas.
 Uczestnicy akcji, wyposażeni w 
rękawiczki i worki, podzielili się na 
kilka grup. Oprócz ścieżki spacero-
wej wzdłuż rzeki Jeziorki porządko-
wano również tereny zalesione ulo-
kowane w pobliżu ulic: Wiązowej, al. 
Kasztanów, Jarzębinowej i Cisowej w 
Zalesiu Dolnym. Zebrane odpady gro-
madzone były z kolei we wskazanych 
punktach, z których zabrała je później 
do utylizacji gmina Piaseczno, partner 
wydarzenia. Warto podkreślić, że w 
akcję zaangażowali się także czynnie 
przedstawiciele lokalnych władz - bur-
mistrz Daniel Putkiewicz wraz z ro-
dziną i gminna radna Izabela Górzyń-
ska. Ostatecznie zebrano tego dnia 43 
worki (120 litrów) śmieci, do których 
dołączyły też duże gabaryty (takie jak 
materac, gaśnica czy opony). 
 - Wśród odpadów dominowało 
szkło, również to potłuczone – mówi 
Małgorzata Idaczek, organizator-
ka akcji. - Były puszki, plastikowe 
butelki, foliówki i różnej maści fo-
lie, morze kapsli i korki od butelek, 
opakowania po jogurtach, chipsach 

i batonach oraz złom i gruz.
 Wolontariusze napotkali też 
doły, w których zasypywane były 
gwoździe, potłuczone szkło i gruz. 
Niestety, niektóre miejsca były do-
słownie usłane śmieciami. Sprząta-
jący natknęli się, między innymi, na 
nielegalne wysypiska śmieci, co zo-
stało zgłoszone do gminy. 
 Generalnie niedzielna akcja spo-
tkała się z miłym przyjęciem oko-
licznych mieszkańców. Zdarzało się, 
że przypadkowi przechodnie spon-
tanicznie dołączali do sprzątania, 
a inni - jak kajakarze - dziękowa-
li uczestnikom za ich pracę. - Dzięki 

wszystkim wolontariuszom, w tym 
dzieciom, laski pomiędzy ul. Ciso-
wą, Al. Kasztanów oraz Al. Kalin i 
szlak wzdłuż rzeki Jeziorki od po-
lany przy ul. Wrzosowej do Górek 
Szymona są po wczorajszym sprzą-
taniu lżejsze o kilkadziesiąt worków 
śmieci – nie kryje satysfakcji Anna 
Kolińska z Grupy Alarm dla Kli-
matu Piaseczno. - Dzięki wam spa-
cerować po tej okolicy będzie przy-
jemniej. Oby świadomość społeczna 
w temacie śmieci rosła i takich akcji 
potrzeba było coraz mniej! 

Grzegorz Tylec

Podczas akcji sprzątania Piaseczna 
wolontariusze zebrali 43 worki śmieci

GÓRA KALWARIA

Powitano nowego proboszcza
 Kilka dni temu mieszkańcy i przedstawiciele władz samorządo-
wych powitali uroczyście nowego proboszcza parafi i w Górze Kalwa-
rii – księdza Waldemara Kowalskiego. – Życzymy księdzu, aby realizował 
się duszpastersko. Deklarujemy współpracę dla dobra parafi an – mówił 
burmistrz Arkadiusz Strzyżewski. 

TW

Jesteśmy
 również na: 

www.facebook.com
/kurierpoludniowy

Czytaj on-line!

www.kurierpoludniowy.pl

Błyszczące włosy po lecie
Dla tych pań, które mają problem z włosami zniszczonymi, przesuszonymi, łam-
liwymi i zmęczonymi zabiegami chemiczni mamy świetny zabieg, który trwale 
podniesie jakość włosów 

Włosy nawilżone pełne blasku

Dla włosów przesuszonych, które utraci-

ły blask, są zmęczone codziennym mo-

delowaniem, prostowaniem, utrwala-

niem polecamy Magic Efect Botox fir-

my Tahe. Podstawowym celem zabie-

gu jest wyrównanie gospodarki wodnej 

wewnątrz włosa. Składnikami aktywny-

mi są naturalny kolagen, kwas hialuro-

nowy, keratyna oraz olej arganowy.

Naturalny kolagen nawilża i odżywia 

włosy oraz przywraca je do stanu daw-

nej świetności. 

Kwas hialuronowy, który głęboko na-

wilża, posiada zdolność do utrzyma-

nia wody w ilości odpowiadającej tysiąc 

razy większej niż jego masa własna. 

Keratyna to składnik budulcowy – na-

prawia strukturę i ochronna warstwę 

włókien uszkodzonych chemicznie oraz 

przez czynniki fizyczne. 

Olej arganowy walczy z negatywnymi 

skutkami upływu czasu, wzmacnia i na-

błyszcza 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, 

zupełnie inaczej niż wcześniej. Ma to ogromny wpływ na wszelkie czynności, które wyko-

nujemy na włosach. Wszystkie zabiegi takie jak codzienna stylizacja suszarką, domowa pie-

lęgnacja, farbowanie włosów czy zabiegi regeneracyjne będą przynosić dużo lepsze rezul-

taty niż wcześniej.

Salon Fryzjersko-kosmetyczny BB, 
ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej); Tel. 692 70 90 40, www.bbsalon.pl
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Ruszyły prace na
moście w ciągu drogi 79
PIASECZNO Od poniedziałku 28 września rozpoczął się remont mostu w cią-
gu DK79 nad rzeką Jeziorką na wyjeździe z Piaseczna w stronę Żabieńca

 Prace będą polegały na remoncie konstrukcji betonowej obiektu. Ruch 
odbywa się wahadłowo, pojawiła się sygnalizacja świetlna oraz wprowadzo-
no ograniczenie prędkości do 40 km/h.
 Wykonawcą inwestycji jest fi rma A-Z BUD, jej łączna wartość to ok. 1,4 mln 
zł. Planowany termin zakończenia tego etapu robót to 20 października.

AB

PIASECZNO

Koncert przebojów Krzysztofa Klenczona
 W sobotę 3 października w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym przy 
ul. Jana Pawła II 55 odbędzie się koncert akustyczny z cyklu „Szanujmy 
wspomnienia” poświęcony piosenkom Krzysztofa Klenczona w wykonaniu 
lokalnych artystów - Matyldy Pastwy, Norberta Satory, duetu Let’s Play, Pio-
tra Czaplickiego, Sławomira Kosińskiego i Pawła Górskiego. Bilety w cenie 
15 zł dostępne są w przedsprzedaży. Początek koncertu o godz. 19.

TW
Żeglarski Koncert Życzeń
 Już dziś w sali restauracji Quchnia (Klub Kultury w Józefosławiu, ul. 
Julianowska 67A) wystąpią Łysy i Jasiek w Żeglarskim Koncercie Życzeń. 
Ile razy chcieliśmy, żeby zespół na scenie zagrał naszą ulubioną piosen-
kę? To marzenie może się ziścić przy pomocy dwóch Gentelmanów: Łysy 
- wokalista, lider legendarnej już na polskiej scenie szantowej grupy „Sta-
ra Kuźnia” (obdarzony mocnym głosem i nieprawdopodobną wręcz pa-
mięcią do tekstów) oraz Jasiek – gitarzysta i wokalista, od 13 lat związany 
z polską sceną piosenki żeglarskiej (jego pamięć do akordów idzie w pa-
rze z pamięcią Łysego do tekstów). Początek o godzinie 20. Wstęp wolny.

Tyl.
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