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W NUMERZE

Psi problem rozwiązany
GÓRA KALWARIA Po tym jak burmistrz wydał decyzję o odebraniu 48 psów z jednej posesji w Solcu wolontariusze
z Animal Rescue niezwłocznie przystąpili do działania.
Jak się okazało, nie obyło się bez przeszkód
str. 6

Ruszyło kino
w plenerze
str. 2

Powstanie
straż sąsiedzka
PIASECZNO W niedzielę 20 czerwca w rejonie ulicy Pawiej zatrzymano dwóch awanturujących się Ukraińców, którzy byli pod wpływem alkoholu. Jak się okazuje problem pijackich wybryków i zakłócania ciszy
nocnej wciąż nie został rozwiązany. Mieszkańcy planują powołanie straży sąsiedzkiej
str. 4

50 lat w szczęściu
i zdrowiu
str. 5
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Zatrzymano amatora namiotu
W ubiegły czwartek, 1 lipca 44-letni mężczyzna wybrał się na zakupy do piaseczyńskiego sklepu Decathlon przy ul. Puławskiej. Klient
upodobał sobie namiot o wartości 849 złotych, ale „zapomniał” za
niego zapłacić. Na miejsce wezwano policję.

Kolizja była początkiem problemów
W niedzielę doszło do kolizji na ulicy Mickiewicza. 36-letnia kobieta
jadąca reanult uderzyła w bramę jednej z posesji. Jak się okazało kierująca była pod wpływem alkoholu. Gdy policja chciała przekazać kluczyki do samochodu jej partnerowi, okazało się, że jest on poszukiwany listem gończym.

Podrobiona recepta i zatrzymanie
Funkcjonariusze z wydziału kryminalnego realizujący sprawę dotyczącą podrobionej recepty na środki odurzające zatrzymali dwóch
mężczyzn w wieku 32 i 36 lat. Okazało się, że jeden z nich był poszukiwany listem gończym.

Pięć rozbitych aut i jedna osoba
zabrana do szpitala
Do wypadku z udziałem aż pięciu samochodów doszło na ul. Armii
Krajowej w sobotę 3 lipca. Kobieta jadąca citroenem w kierunku Góry
Kalwarii zjechała na przeciwległy pas ruchu i uderzyła w trzy samochody jadące z naprzeciwka: hondę, opla i mercedesa. Ostatnie z potrąconych aut zawadziło o samochód ciężarowy. Policja ustaliła, że wszyscy
kierowcy byli trzeźwi, jedną osobę zabrano do szpitala.

Kolizja w towarzystwie promili
W poniedziałek doszło do kolizji na ul. Wojska Polskiego. Mężczyzna
jadący volkswagenem uderzył w toyotę prius. Jak się okazało 77-letni kierowca golfa był pod wpływem alkoholu. Wydmuchał niemal 1,5 promila.

POWIAT

Nietrzeźwi na drogach
W sobotę, w Pęcławiu zatrzymano nietrzeźwego 27-latka, który
miał ponad 2,5 promila i prowadził samochód marki Opel. Policjanci ustalili, że mężczyzna miał już aktualny zakaz kierowania pojazdami. W Jeziorzanach zatrzymano nietrzeźwego kierowcę volkswagena, który miał ponad promil. W niedzielę z 2 promilami wsiadł za kierownicę obywatel Ukrainy. Zatrzymano go przy ul. Reja w Piasecznie. W poniedziałek zatrzymano nietrzeźwego 54-latka. Mężczyzna
jechał oplem astrą ulicą Mrokowską w Szczakach.

GÓRA KALWARIA

Nieletni z marihuaną
Na ulicy Dominikańskiej zatrzymano 15-letniego chłopca. Miał
przy sobie susz roślinny marihuany oraz szklaną fifkę.

Domowa awantura
Policjanci interweniowali w Lininie gdzie doszło do awantury. Nietrzeźwy 65-latek stosował przemoc wobec swojej rodziny. Jak się okazało mężczyzna złamał sądowy zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych.
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Ruszyło kino w plenerze
PIASECZNO W ostatni piątek zainaugurowano kolejną edycję Piaseczyńskiego Kina Plenerowego. Jako pierwszy na Skwerze Kisiela został pokazany film „Parasite” z 2019
roku, koreański zdobywca czterech Oscarów. Kolejna projekcja już dziś
Zgodnie z regulaminem w seansach może brać udział maksymalnie
150 osób, a przy wejściu dostępne są
również środki dezynfekujące. Przed
pierwszą projekcją uczestników imprezy powitali wspólnie zastępca burmistrza Hanna Kułakowska-Michalak
i Łukasz Wyleziński, dyrektor Biura
Promocji i Kultury Gminy Piaseczno.
- Przed nami dziewięć spotkań –
pięć w lipcu i cztery w sierpniu – zapowiedziała Hanna Kułakowska-Michalak. - Mamy nadzieję, że pogoda będzie taka jak dzisiaj albo jeszcze lepsza i będą mieli państwo przyjemność
oglądania filmów, które wybraliście.
W internetowej ankiecie ponad
800 mieszkańców zdecydowało, że
oprócz „Parasite” wyświetlone zostaną kolejno: 9 lipca - „Teraz albo nigdy” (amerykańska komedia romantyczna z 2018 roku w reżyserii Petera Segala. Główną rolę w filmie zagrała amerykańska piosenkarka Jennifer Lopez), 16 lipca - „(Nie)znajomi” (polski komediodramat z 2019
roku w reżyserii Tadeusza Śliwy. Remake włoskiego przeboju kinowego
„Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie” Paola Genovese), 23 lipca
- „Palm Springs” (amerykańska inteligentna komedia romantyczna w reżyserii Maxa Barbakowa ze scena-
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kański thriller akcji, dalsze losy agenta Secret Services i najwierniejszego człowieka prezydenta USA z Gerardem Butlerem w roli głównej), 20
sierpnia - „Bez litości 2” (amerykański film akcji, z Denzelem Washingtonem i Billem Pullmanem w rolach
głównych) oraz 27 sierpnia „I znowu
zgrzeszyliśmy dobry Boże!” (komedia francuska w reżyserii Philippe’a
de Chauveron, kontynuacja przeboju „Za jakie grzechy dobry Boże?”).
Lipcowe seanse odbywać się będą o
godzinie 21.30, a sierpniowe o 20.30.

Grzegorz Tylec

PIASECZNO Mimo iż w Piasecznie nie brakuje ścieżek rowerowych, niektórzy amatorzy jednośladów szczególnie upodobali sobie... lekkoatletyczną bieżnię na Stadionie Miejskim GOSiR'u
W ostatnim czasie cykliści często
przeszkadzają tam swoją jazdą trenującym biegaczom.
- Na zwracanie uwagi reagują agresywnie – mówi Wiesław Paradowski ze Stowarzyszenia Kondycja. Nie wszyscy chyba rozumieją, że bieżnia lekkoatletyczna to nie tor kolarski!
A co na to Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji?
- Ten problem występuje praktycznie
od samego początku – przyznaje Katarzyna Kondraciuk, Starszy Inspektor ds.
rekreacji w Gminnym Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Piasecznie. - Niektórym
wydaje się, że skoro jest to obiekt gminny, to mogą z niego korzystać jak chcą.
Zresztą nie tylko rowerzyści. Po bieżni
jeżdżą też rolki, hulajnogi, chodzą panie z kijkami od nordic walking, a nawet „testowane” są wózki inwalidzkie.
To wszystko jest niezgodne z regulaminem obiektu i przede wszystkim stwarza
niebezpieczeństwo dla osób prawidłowo
korzystających z bieżni. Jako GOSiR
walczymy z takimi zachowaniami.
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riuszem Andy’ego Siary na podstawie opowiadania Siary i Barbakowa),
30 lipca - „Bodyguard Zawodowiec”
(amerykański film akcji z 2017 roku
w reżyserii Patricka Hughesa, wyprodukowany przez wytwórnię Lionsgate Films. Główne role w filmie zagrali Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman i Salma Hayek),
6 sierpnia - „Siedem sióstr” (dystopijny thriller science-fiction z 2017
roku w reżyserii Tommy’ego Wirkoli, w którym występują Noomi Rapace, Glenn Close i Willem Dafoe), 13
sierpnia - „Świat w ogniu” (amery-

Rowerzyści zawłaszczają bieżnię

Tyl.

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do ich skracania
i redagowania. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych zarówno w formie elektronicznej,
jak i papierowej bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione

Na pierwszym seansie tegorocznego
Piaseczyńskiego Kina Plenerowego był komplet widzów
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Prażmowskie zielone płuca

PRAŻMÓW Radni udzielili wójtowi Janowi Dąbkowi absolutorium za wykonanie budżetu. Wójt jest zadowolony ze współpracy z radą, ale pod względem wykonaniu budżetu czuje niedosyt. - To co udało się zrobić
jest odzwierciedleniem sytuacji w kraju podczas epidemii – mówi Jan Adam Dąbek. - Chcieliśmy zrobić więcej, ale musieliśmy zadowolić się tym, co było możliwe do wykonania
- Wynik głosowania określa moją
współpracę z radą – komentuje wójt
wynik głosowania radnych o udzielenie absolutorium, w którym tylko
dwóch radnych było przeciwnych.
- Współpraca z radnymi układa się
doskonale, choć mam też malutką,
choć „totalną opozycję”, która z założenia jest mi przeciwna. Na szczęście naszej rady nie zdominowała
polityka. Poprawiamy jakość życia
mieszkańców, ale nie spieramy się w
kwestiach polityczno-światopoglądowych, nie dzielimy się ze względu
na polityczne przekonania. W Prażmowie wciąż istnieje prawdziwy samorząd i mam nadzieję, że „polityka” za szybko do nas nie zawita.
Plany inwestycyjne
- Dbamy o finanse gminy, dysponujemy nimi racjonalnie, tak by mieć
wkład własny, niezbędny przy ubieganiu się o kredyty, pożyczki i zewnętrzne dotacje – podkreśla wójt
Jan Adam Dąbek. - Jesteśmy w trakcie realizowania sześciu dużych projektów dróg wraz z chodnikami i
ścieżkami rowerowymi. Przygotowujemy dokumentację niezbędną do
budowy żłobka i przedszkola w Jaroszowej Woli. Zakończyliśmy wykonanie koncepcji na rozbudowę ośrodka zdrowia w Prażmowie. Pragniemy
by stał się obiektem zapewniającym
rehabilitację z prawdziwego zdarzenia oraz leczenie specjalistyczne.

W tym roku gmina chce także
uzyskać pozwolenie na rewitalizację
dworku Ryxa oraz zlecić dokumentację na zagospodarowanie terenu
po dawnym urzędzie gminy w Woli
Prażmowskiej. - Chcemy zrobić porządek z tzw. „zajdlówką” (rozpoczęta, ale nigdy nie dokończona siedziba
urzędu), zlokalizować na tym terenie
bibliotekę oraz siedzibę naszej spółki komunalnej – zapowiada wójt Dąbek. - Planujemy ten obiekt uzupełnić
funkcjami komercyjnymi, np. wynajmem na potrzeby gastronomiczne.
Wykorzystana zostanie także stara
siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, który został przeniesiony
bliżej urzędu. - Obiekt zostanie wyremontowany i przeznaczony na mieszkania komunalne – zapowiada wójt.
Największy projekt
kanalizacyjny w historii gminy
Ruszyła już budowa sieci kanalizacyjnej, na którą gmina pozyskała
środki w ramach niskooprocentowanej, częściowo umarzalnej pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
- Budowę kanalizacji wspieramy
też własnymi środkami, tak by mogła
ona zostać jak najszybciej zrealizowana – dodaje wójt Dąbek. - Inwestujemy nie tylko w kanalizację, ale także
w stację uzdatniania wody. Remontujemy je, ale także budujemy nowe.
Już rozstrzygnęliśmy przetarg na bu-

dowę stacji uzdatniania wody w Prażmowie. W ramach pożyczki z WFOŚ
gmina uzyskała około 15 mln zł, z
czego jedna trzecia zostanie umorzona. Realizacja tego etapu kanalizacyjnego wyniesie około 20 mln złotych,
natomiast całość kosztować będzie
ponad 30 mln zł. Sieć powstanie na
odcinku od Uwielin do Zalesia Górnego w gminie Piaseczno oraz od Kędzierówki do ulicy Granicznej, na styku Ustanowa, Krupiej Wólki i Jeziórka. W następnym etapie przewiduje
się kanalizowanie bocznych uliczek
Dbając o komfort życia
- Myślimy nie tylko o funkcjonalności i komforcie życia mieszkańców,
ale także o estetyce i planowaniu przestrzeni publicznej – mówi wójt Jan
Adam Dąbek. - Chciałbym, żeby w
Prażmowie powstało mocno zarysowane centrum, przestrzeń dla integracji mieszkańców, rekreacji oraz działań kulturalnych. Do końca wakacji
ogłosimy przetarg na zagospodarowanie terenu między drogą 683, ulicami Ryxa, Puszczyka, Radosną, Ostapowicza, Al. Kasztanów i Jeziorką.
Gmina pracuje także nad planami zagospodarowania przestrzennego.
- Niektóre z nich nie są najlepsze –
ocenia wójt. - Chcemy je zoptymalizować, tak by spełniały nasze oczekiwania, ale jednocześnie by te zmiany
nie naraziły gminy na roszczenie odszkodowawcze ze strony inwestorów.
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W tej kadencji władze gminy zadbały o lepszą komunikację. Mieszkańcy mają do dyspozycji bilet prażmowski, który jest zintegrowany z
biletem Metropolitalnym „Warszawa+2”, jeżdżą także za darmo autobusami liniami „L” na terenie gminy Prażmów i Piaseczna - podkreśla wójt. - Jest lepiej, ale wiem, że to
wciąż za mało. Pracujemy nad uruchomieniem linii „L” przez Krępe
oraz od strony Grójca, poprawiamy
komunikację dla Nowego Prażmowa
i Łosia, przez Bogatki aż do Piaseczna. Chcemy także zwiększyć komfort
korzystania z linii kolejowej. Kilka dni
temu podpisałem akt notarialny na
zakup gruntu pod parking w Jeziórku,
myślę, że jeszcze w tym roku uda się
go utwardzić. Drugi parking powstanie w ramach projektu budowy nowego odcinka ul. Granicznej w Ustanowie. Planowany jest również parking
w Gabryelinie i Bronisławowie.
Wizja przyszłości
Wójt ma jasno sprecyzowane plany
rozwoju gminy.
- Prażmów to zielone płuca powiatu piaseczyńskiego – mówi.

- Chcę utrzymać charakter gminy, tak
by zabudowa mieszkaniowa nie była
zbyt intensywna, postawić na zabudowę jednorodzinną, maksymalnie
bliźniaczą, jednolokalową, z dużą powierzchnią biologicznie czynną. Chcę
by Prażmów był numerem 1 w powiecie piaseczyńskim – nie kryje Jan
Adam Dąbek. - To piękna gmina z
ogromnym potencjałem, jeśli dziś ją
dobrze zagospodarujemy to w przyszłości może stać się jednym z najbardziej atrakcyjnych i pożądanych miejsc
do zamieszkania w regionie podwarszawskim. Ceny gruntów z pewnością
będą rosły, dlatego już dziś staramy się
zabezpieczyć tereny na potrzeby gminy. Kupiliśmy działkę z przeznaczeniem na oczyszczalnię ścieków w Ustanowie, pod budynki komunalne, place
zabaw dla Ławek i Bronisławowa. Pozyskaliśmy działkę dla Ustanowa pod
plac zabaw. Została także zakupiona działka pod budowę OSP w Jeziórku. Z kolei dzięki zakupowi terenu przy
boisku w Prażmowie poszerzymy bazę
sportową, tak by boisko stało się pełnowymiarowe z bieżnią i trybunami.

Adam Braciszewski
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Na ptasim osiedlu powstanie straż sąsiedzka
PIASECZNO W niedzielę 20 czerwca w rejonie ulicy Pawiej zatrzymano dwóch awanturujących się Ukraińców, którzy byli pod wpływem alkoholu. Jak się okazuje problem pijackich wybryków i zakłócania ciszy nocnej wciąż nie został rozwiązany. Mieszkańcy
planują powołanie straży sąsiedzkiej
W niedzielę dwóch Ukraińców
zaparkowało samochód pod restauracją Różaną. - Byli pijani i zachowywali się głośno i wulgarnie – opowiada pan Rafał, który ze swojego
balkonu zwrócił mężczyznom uwagę. Gdy to nie pomogło zaszedł na
dół w towarzystwie policjanta po
służbie, mieszkającego po sąsiedzku. Jednego z Ukraińców zatrzymali, drugi się oddalił ale nie na długo. Został zatrzymany przez drugiego policjanta, który również nie był
na służbie, ale mieszka na pobliskim
osiedlu.
– Postawa obydwu policjantów
była wzorowa, mam dla nich wiel-

kie uznanie tym bardziej, że nie
musieli ruszać się z domu – ocenia pan Rafał. – Dlatego w imieniu
swoim i innych mieszkańców pragnę serdecznie im podziękować.
Jak się jednak okazuje problem nocnych awantur wcale nie został rozwiązany. - Nocami jest niespokojnie – mówi pan Rafał. - Słychać
krzyki, przekleństwa, odgłos tłuczonych butelek. W naszej okolicy zrobiło się niebezpiecznie i nieprzyjemnie, a przecież tu mieszkają rodziny z dziećmi – zwraca uwagę nasz
Czytelnik. - Straż miejska w ogóle
nie patroluje naszego osiedla. jeśli w
ogóle przyjeżdżają to tylko po to by

pozakładać blokady samochodom,
które w ich mniemaniu zostały źle
zaparkowane. W efekcie pan Rafał
wraz z grupką sąsiadów postanowił
powołać nieformalną straż sąsiedzką, która będzie pilnował porządku w coraz niespokojniejszej okolicy.
- Będziemy organizować patrole monitorujące okolicę – zapowiada mężczyzna. - Jeśli spotkamy się
z sytuacją zakłócania porządku publicznego, będziemy natychmiast informować policję. Nie można przymykać oka na chamstwo i wandalizm. O tym jaka będzie jakość życia
na naszym osiedlu decydujemy również my.
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TARCZYN

Burmistrz Tarczyna Barbara Galicz z tytułem Samorządowca 30-lecia
Gmina Tarczyn i Szkoła Podstawowa w Pamiątce z certyfikatem edukacyjnej doskonałości
Burmistrz Tarczyna Barbara Galicz została wyróżniona
medalem edukacyjnym „Samorządowiec 30-lecia” w dziesią-

sób szczególny – mówiła podczas
wręczenia Burmistrz Tarczyna
Barbara Galicz.
Wręczenie odbyło się 5 lip-

ca 2021 r. w Lublinie, gdzie na ręce
Barbary Galicz Burmistrza Tarczyna został złożony medal „Samorządowca 30-lecia” oraz specjalny
certyfikat Samorządowego Lidera
Edukacji dla Gminy Tarczyn.
Tytuł Lidera Edukacji w X
edycji Konkursu „Samorządowy Lider Edukacji” trafił do
Gminy Tarczyn już po raz dziesiąty.
Certyfikat potwierdza, że
uhonorowana nim jednostka
samorządu realizuje lokalną politykę w sposób wzorcow y, nowoczesny i zgodny z
potrzebami interesariuszy,
uwzględniając aktualne w yzwania demograficzne, kulturowe, gospodarcze i społeczne.
W uzasadnieniu do nagrody kapituła, złożona z niezależnych eks-

tej, jubileuszowej Edycji Konkursu „Samorządowy Lider
Edukacji”. Barbara Galicz znalazła się w elitarnym gronie 15
samorządowców z terenu całego kraju o najwybitniejszych
osiągnięciach w dziedzinie zarządzania lokalną edukacją po
1990 roku. Medale te są unikatowe, ponieważ zostały przyznane
jednorazowo, w tegorocznej edycji
Konkursu.
- Bardzo się cieszę, że mogłam odebrać tak prestiżowe wyróżnienie. Dla mnie, jako Burmistrza Tarczyna edukacja młodego pokolenia była zawsze priorytetem. Gmina Tarczyn prowadzi
efektywną i długofalową politykę
oświatową. A potrzeby związane
z naszymi najmłodszymi mieszkańcami są traktowane w spo-

szkół z terenu całej Polski,
które otrzymały certyfikat
edukacyjnej
doskonałości.
Szkołę Podstawową reprezentowała Pani Hanna Wołkiewicz – wybitny nauczyciel
i wieloletni pedagog, która
wraz z Barbarą Galicz odebrała to szczególne wyróżnienie.
Szkoła Podstawowa w Pamiątce jest miejscem kultywowania i pielęgnowania tradycji.
Bardzo wysoki poziom naucza-

pertów napisała, że Gmina Tarczyn:
„… nie tylko ma świadomość
istoty wysokiego poziomu kształcenia dzieci i młodzieży, ale implementuje ten proces w wizję Gminy,
jako kluczowy czynnik progresu
miasta Tarczyn oraz regionu. (...)
Gmina Tarczyn dobrze poradziła sobie również z kryzysową sytuacją wynikającą z konieczności
ekspresowego przejścia ze stacjonarnego trybu kształcenia za zdalny. Świadczy to o dużych kompetencjach zarządczych władz JST,
kadry dyrektorskiej oraz nauczycielskiej tarczyńskich szkół”.
Szkoła Podstawowa im. W.
Górskiego w Pamiątce znalazła się w gronie 20 najlepszych

nia jest potwierdzeniem wspaniałych umiejętności kadry pedagogicznej, a nowoczesny poziom zarządzania przyczynia się do edukacji, która jest najwyższej jakości. Absolwenci Szkoły Podstawowej w Pamiątce to osoby wspaniale przygotowane do dalszych
etapów edukacji nie tylko kontekście posiadanej wiedzy, lecz także
w kontekście dojrzałości społecznej i emocjonalnej.

Kinga Komorowska
Urząd Miejski w Tarczynie
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50 lat w szczęściu i zdrowiu

Duże pieniądze
na mały dworek

PRAŻMÓW Wójt Prażmowa Jan Adam Dąbek wręczył Państwu Agnieszce i Wiesławowi
Rzeszotkom medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez Prezydenta
PIASECZNO Został rozstrzygnięty przetarg na remont Po- Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę
niatówki. - Dworek jest niewielki ale - ze względu na Odznaczenia z okazji 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego zojego wartość zabytkową i historyczną - zakres i specy- stały przyznane 4 listopada 2020,
fika prac do wykonania są olbrzymie – podkreśla radna ale z powodu epidemii do spotkania
małżeństwa z wójtem doszło dopierady miejskiej Magdalena Woźniak

W budżecie na remont i przebudowę Poniatówki zarezerwowano ponad 6 mln zł, zakładając termin realizacji 26 miesięcy. Zabytkowy budynek ma być zaadaptowany na obiekt muzealno-edukacyjny z
kawiarnią.
- Oprócz remontu i renowacji samego budynku przetarg obejmuje budowę niezbędnych przyłączy oraz
urządzenie terenu wokół informuje
radna Magdalena Woźniak. - Największą trudność, ale zarazem największą wartość - stanowią planowane prace konserwatorskie: w zakresie renowacji cennych polichromii znajdujących się we wnętrzach
oraz malowideł na elewacjach.
Zachowana i odrestaurowana
zostanie dziewiętnastowieczna stolarka okienna, osiemnastowieczna i dziewiętnastowieczna stolarka
drzwiowa, piece kaflowe (w tym rekonstrukcja pieca z XVIII w.), klatka schodowa (drewniane schody
wraz z balustradami oraz zabytkowe posadzki). Wzmocniona zostanie więźba dachowa, wykonane nowe pokrycie dachowe wraz z
obróbką blacharską, a także izolacja oraz ocieplenie ścian fundamenR
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towych. Planowana jest konserwacja detalu architektonicznego w elewacji, drewnianych ganków, tynków wapiennych oraz cokołu z tynku romańskiego, renowacja i przywrócenie rzeźby Fortuny w niszy
elewacji wschodniej oraz waz. - Jesteśmy podekscytowani, szczęśliwi i
ogromnie ciekawi końcowego efektu – dodaje Magdalena Woźniak.
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ro w ostatni wtorek. Pani Agnieszka
Rzeszotek przez 52 lata pracowała w
szkole u Uwielinach, a jej mąż w Laminie. Dziś oboje są już na emeryturze. W gminie Prażmów mieszkają od 1968 roku.
- Na pierwszą randkę poszliśmy po
pochodzie pierwszomajowym, który
odbywał się w Piasecznie – wspomina Pan Wiesław. - Przy ul. Nadarzyńskiej była trybuna. A pierwszy kontakt
mieliśmy gdy nasza wspólna koleżanka poprosiła mnie o pożyczenie roweru Agnieszce, gdy wybierały się na wycieczkę do Czerska.
Po pochodzie młodzi wybrali się
na spacer do ośrodka „Wisła” w Zalesiu Górnym. Ośrodek wtedy tętnił
życiem, funkcjonowała restauracja,
wypożyczalnia kajaków i domki letniskowe.
- Pięćdziesiąt lat minęło bardzo

szybko – mówi Pani Agnieszka. - Podobnie jak szybko minęła mi praca
zawodowa. Gdy zaczynałam w szkole
pracowało 7 osób, teraz jest ich 80-90.
- Trzeba wyrozumiałości spokoju i akceptacji – zgodnie odpowiadają małżonkowie zapytani o receptę na
tak długie i szczęśliwe małżeństwo.
„Złota para” bardzo sobie chwaR
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li życie w gminie Prażmów. To miejsce spokojne, oddalone od miejskiego zgiełku, a jednocześnie rozwijające
się i coraz wygodniejsze do życia. - Teraz czekamy na podłączenie do kanalizacji – powiedziała jubilatka, a wójt
obiecał, że będzie to możliwe w kolejnym etapie realizowanego projektu.

Adam Braciszewski
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Psi problem rozwiązany
GÓRA KALWARIA Po tym jak burmistrz wydał decyzję o odebraniu 48 psów z jednej posesji w Solcu wolontariusze z Animal Rescue niezwłocznie przystąpili do działania. Jak
się okazało, nie obyło się bez przeszkód
– Mam wrażenie, że gmina wydała decyzję, ale wcale nie chciała by psy zostały z posesji odebrane
– uważa Dawid Fabiański z Animal
Rescue Polska. – Przyjechaliśmy na
miejsce, ale okazuje się, że nie mamy
żadnego wsparcia, ani straży miejskiej ani policji. Nie zjawił się też
nikt z urzędu.
– Urząd musi działać zgodnie z
prawem – podkreśla rzecznik urzędu Góry Kalwarii, Piotr Chmielewski. – Wysłaliśmy decyzję o odebraniu psów wszystkim stronom postępowania, między innymi właścicielce czworonogów. W chwili gdy pan
Fabiański wyznaczył termin na ode-

brania psów nie mieliśmy potwierdzenia, że ich właścicielka odebrała
list. Dlatego chcieliśmy się wstrzymać, do czasu aż powiadomienie
zostanie skutecznie doręczone.

Słone koszty likwidacji psiej hodowli
- Odebranie psów wiąże się z dużymi kosztami. Być może gmina porozumiała się z właścicielką i teraz
ociąga się w realizacji decyzji burmistrza, by część psów została wywieziona przed naszą interwencją – spekulowali wolontariusze.
- Absolutnie burmistrz nie prowadził
takich rozmów z właścicielką psów –
dementuje Piotr Chmielewski. - Zdajemy sobie sprawę z kosztów i rada miejska zarezerwowała środki na ten cel.
W wydanej decyzji kosztami transportu 48 psów (9600 zł) oraz ich utrzymaniem i leczeniem (120 tys. zł) burmistrz obarczył właścicielkę oraz jej

córkę, która była faktyczną opiekunką
czworonogów. Czy kobiety będą teraz
musiały uiścić tak ogromną kwotę.
- My w tej chwili opłacamy całą operację, zgodnie z ustawą o ochronie
zwierząt – mówi Piotr Chmielewski.

Bajkowy Zakątek
W środę 14 lipca na Skwerze Kisiela obejrzeć będzie można „Złotą Rybkę” Teatru Żelaznego. To zabawna adaptacja jednej z najpopularniejszych
baśni Braci Grimm autorstwa Marty Guśniowskiej - genialnej, współczesnej pisarki zajmującej się literaturą dla najmłodszych. Historia, którą zna
cały świat uczy skromności, umiaru i cieszenia się z życia. Pokazuje, że czasem nie widzimy, że szczęście którego szukamy jest tuż obok. Współczesna
inscenizacja umiejscawia bohaterów w... smażalni ryb w Ustce, Sopocie lub
innej Łebie. Początek o godzinie 19. Wstęp wolny.
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Piękne włosy
przed laminacją

Za czarną kotarą
Przez dłuższy czas wolontariusze fundacji przygotowani do zabrania psów czekali pod posesją i
wszystko wskazywało na to, że psów
nie uda się odebrać. Działka od strony ulicy kilka dni wcześniej została osłonięta czarnym materiałem.
- Czy to nie dziwne, że tuż po wydaniu przez gminę decyzji o odebraniu psów pojawiła się ta osłona? - zastanawiali się wolontariusze. - Czyżby ktoś chciał ukryć
co się dzieje za ogrodzeniem?
Okazało się jednak, że można zajrzeć na podwórze od tyłu. Ujrzeliśmy zdewastowane, rozpadające się
szopy, wrak samochodu służącykilku psom za budę, oraz kilkanaście czworonogów, które na nasz widok zaczęły ujadać, a po chwili także gryźć się między sobą.
Z zaniedbanej posesji
do luksusowego schroniska
Gdy już się wydawało, że akcja
odebrania psów zakończy się fiaskiem, na miejsce przyjechała córka właścicielki czworonogów. Kobieta wykazała dobrą wolę i wyrozumiałość. Rozumiejąc konieczność
odebrania psów wpuściła przedstawicieli fundacji na posesję, mimo że
potwierdziła stanowisko magistratu - decyzja w sprawie odebranych
psów nie została jej dostarczona.

Odławianie odbyło się w spokojnej
atmosferze – wolontariusze z dużą
delikatnością, wyczuciem i niezwykłym profesjonalizmem pakowali
psy do klatek i przenosili je do samochodów. Często zwierzęta były
uspokajane i głaskane, tak by możliwie zminimalizować stres niespodziewanej i przymusowej przeprowadzki. Czworonogi trafią do
schroniska w Nowym Dworze Mazowieckim, prowadzonego przez
Fundację Przyjaciele Braci Mniejszych, gdzie zostaną otoczone należytą opieką. Osoby zainteresowane adopcją mogą zgłaszać się do tej
placówki. Podczas odbierania zwierząt z posesji w Solcu okazało się, że
jest ich więcej niż określono w decyzji burmistrza. - Odebraliśmy 63 psy
– poinformował nas Dawid Fabiański z Animal Rescue Polska.
Kilkunastoletnie zaniedbanie
Problem kilkudziesięciu psów
zamieszkujących na posesji w Solcu
ciągnął się od wielu lat.
– Pierwsze zgłoszenia do gminy
wysyłaliśmy już w 2010 roku – powiedział nam jeden mieszkańców. –
Tych psów było tu wtedy mniej, ale i
tak były dokuczliwe, bo często ucie-

kały i wałęsały się po wsi. Oprócz
tego strasznie hałasowały, a wokół
posesji, zwłaszcza latem, panował
straszny fetor. Wtedy gmina nic jednak nie zrobiła – dodaje.
Na początku marca kontrolę
przeprowadził urząd gminy, straż
miejska i fundacja Animal Rescue
Polska. Małgorzata Bruczyńska,
Powiatowy Lekarz Weterynarii, która również brała udział w kontroli, wysłała do gminy Góra Kalwaria
wniosek o odebranie zwierząt.
– To nie jest szczęśliwe zakończenie tego problemu – uważa jeden
z mieszkańców. – Tych psów dawno
powinno na tej posesji nie być. Gmina nie powinna była dopuścić do takiej sytuacji – uważa mężczyzna.
- Obecne władze poszukały
możliwość rozwiązania problemu i
dopiero teraz zostały podjęte decyzje, które umożliwiły jego rozwiązanie – uważa Piotr Chmielewski. Postępowanie od strony administracyjnej nie było łatwe, ale zakończyło
się pomyślnie. Władze gminy zrobiły wszystko co mogły i okazały się w
swych działaniach skuteczne.

Adam Braciszewski

Sto kapliczek znad Jeziorki

PIASECZNO

P

- Kosztami obciążone zostały właścicielka i opiekunka psów. Gmina
nie może odstąpić od swoich roszczeń, ale oczywiście można wystąpić o rozłożenie tej kwoty na raty,
bądź umorzenie.

po laminacji

Zabieg laminowania
Laminowanie iNeo-Crystal firmy Estel jest to nowoczesny zabieg regeneracji oraz pielęgnacji włosów, dzięki któremu na powierzchni włosa powstaje
specjalna warstwa pochodzenia naturalnego. Włosy nabierają objętości, gładkości, elastyczności oraz blasku.
Zabieg zalecany jest osobom, które mają niewystarczająco gęste i puszyste, jak również porowate, cienkie i odbarwione włosy. Przywraca blask włosom
zniszczonym zbyt częstymi koloryzacjami, suchym, łamliwym, matowym. Zabieg
poleca się w celu zachowania koloru
Salon BB, ul. Młynarska 6
włosów farbowanych, wówczas można
go wykonać nawet tuż po farbowaniu.
(wejście od Warszawskiej),
Efekt zabiegu , zależnie od stanu włoPiaseczno, Tel. 22 401 1234
sów i utrzymuje się 4 - 5 tygodni.

PIASECZNO W Centrum Edukacyjno-Multimedialnym odbyło się spotkanie z Małgorzatą Siutą - autorką, wydanej w tym roku nakładem gminy Piaseczno, książki „Kapliczki znad Jeziorki”. Publikacja stanowi zbiór
zdjęć wraz z historiami najciekawszych okolicznych krzyży oraz przydrożnych kapliczek
„Kapliczki znad Jeziorki” są
wspólnym dziełem pracowniczek
Chojnowskiego Parku Krajobrazowego - Małgorzaty Siuty (odpowiedzialnej za tekst i zdjęcia) oraz Katarzyny Kozłowskiej, która opracowała grafikę i przygotowała fotografie. W broszurze udało się zebrać i zaprezentować 100 kapliczek,
krzyży i figur przydrożnych z terenu
Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i gminy Piaseczno.
- Nie spodziewałem się, że mamy
aż tyle kapliczek w naszej okolicy – powiedział, otwierając spotkanie w CEM,
burmistrz Daniel Putkiewicz. - To robi
wrażenie i jest elementem krajobrazu,
o który chcemy dbać – tym bardziej,
że on się zmienia, a Piaseczno podlega
dosyć dużej presji inwestycyjnej. Takie
miejsca warto chronić, a żeby to robić,
trzeba przynajmniej o nich wiedzieć.
Burmistrz podkreślił również, że
niezależnie od wyznawanej wiary, za
każdą z tych kapliczek stoi historia
gminy i społeczności lokalnej, którą też
należy pielęgnować.
- Cieszy mnie to, że także wśród nowych mieszkańców widać chęć poznawania okolicy, w której zamieszkali – dodał Daniel Putkiewicz. - Świadczy o tym
popularność tego typu wydawnictw.
Następnie, w rozmowie z Sylwią
Chojancką-Tuzimek, wicedyrektor
Biblioteki Publicznej w Piasecznie,
Małgorzata Siuta przybliżyła gene-

zę książki.
- Praca nad nią zaczęła się, tak
naprawdę, od Covidu – zdradziła
autorka. - Jako pracowniczka parku
miałam takie polecenie żeby maksimum czasu spędzać w terenie.
Oprócz zajmowania się przyrodą
powstał wówczas taki pomysł, żeby
objechać tu wszystkie kapliczki, co
się oczywiście nie udało. Od dawna
są one jednak w naszych archiwach.
Z publikacji można się między innymi, dowiedzieć, że najwięcej kapliczek znajduje się na wsiach i skrzyżowaniach dróg w Gołkowie, Bogatkach, Głoskowie, Pęcherach i Łbiskach. Powstawały one w różnych
celach – od dziękczynnych, na znak
zgody i pojednania czy w ramach pokuty. Tradycyjnie żegnano przy nich
również zmarłych. W broszurze znajdują się nie tylko zdjęcia i opisy kapliczek, ale i przytoczone są ich – niekiedy niezwykle ciekawe – historie.
- Zaczęłam od dzwonienia do
wszystkich sołtysów, z których bardzo wielu się zaangażowało – wspomina Małgorzata Siuta. - Nawet jeśli sami czegoś nie wiedzieli, to kontaktowali się z innymi mieszkańcami, jeździli w te miejsca i poznawali historie kapliczek. Dostałam również archiwalne zdjęcia. Myślę, że 95
proc. tej broszury oparte jest na wiedzy mieszkańców.
Autorki zaznaczają, że ich ksią-

Małgorzata Siuta na
spotkaniu autorskim w CEM
żeczka nie wyczerpuje tematu, ale
stanowi wspaniałe zaproszenie do
odkrywania małej architektury sakralnej. Zawarte są w niej mapa i dokładne adresy, które ułatwiają lokalizację poszczególnych obiektów. „Kapliczki znad Jeziorki” dostępne są do
wypożyczenia we wszystkich filiach
Biblioteki Publicznej w Piasecznie,
a na stronie internetowej gminy Piaseczno znajduje się dodatkowo wersja elektroniczna w pliku PDF.

Grzegorz Tylec
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Książkowy kiermasz
na szczytny cel

Wystawa i konkurs w Zalesiu Górnym

GÓRA KALWARIA W czerwcu w Ogrodzie Miejskim przy ulicy Sajny odbył
się III Charytatywny Kiermasz Książki. Imprezę, po raz pierwszy w formie
samodzielnej, zorganizowały wspólnie Gminna Biblioteka Publiczna w
Górze Kalwarii, Fundacja „ z Serca Ochotnego” i grupa Misja Pomaganie

W wystawie biorą udział Grażyna Brzezińska, Alicja Drzymalska, Magdalena Kamińska, Aleksander Gegam Manukian i Wiesław Sawicki. Ich prace charakteryzuje pasja tworzenia, a także kreacja intymnych, prywatnych
światów. Swoje emocje wyrażają poprzez sztukę, która staje się
zwierciadłem ich wewnętrznego
świata. Grażyna Brzezińska jest
autorką haftów, Magdalena Kamińska - fotografii, Alicja Drzymalska - obrazów na płycie i płótnie, Aleksander Gegam Manukian
- pasteli i akryli na papierze, Wiesław Sawicki - obrazów na płótnie
oraz pasteli na papierze.
- To taki jakby pamiętnik –
mówi o swoich fotografiach Magdalena Kamińska, artystka z Zalesia Górnego. - Te zdjęcia przedstawiają moje życie i chwile, które
uwieczniam. Wprawdzie nie wiem
dokładnie co organizator miał na
myśli przygotowując tą wystawę,
ale moim zdaniem docenił osoby z
niepełnosprawnością, które skrywają swoją twórczość i chowają ją
do szuflady.
Ekspozycji towarzyszy również, inspirowane obrazem Wiesława Sawickiego “Przygoda w
Nilu”, opowiadanie Ewy Sułek,
które jest wstępem do dalszych

PIASECZNO W Ośrodku Sztuki Lescer przy ulicy Pionierów 11/13 w Zalesiu Górnym otwarto „Jaskrawość bytu” - wystawę pięciu artystów tworzących w różnych technikach.
Ekspozycję będzie można oglądać do 11 września

W ramach kiermaszu zbierano środki na wsparcie zmagającej się z poważną chorobą, podopiecznej Fundacji „z Serca Ochotnego”, Anety Gmyz-Sasim. Organizatorzy akcji na kilkunastu stołach wyłożyli kilka tysięcy książek
w kiermaszowych, atrakcyjnych cenach (zaczynających się już od złotówki).
Były one darami od czytelników, którzy przez kilka ostatnich miesięcy przynosili je do biblioteki. Tego dnia w Górze Kalwarii chyba każdy miłośnik literatury mógł znaleźć coś dla siebie. Nie brakowało sensacji, literatury obyczajowej czy poradników, ale i prawdziwych „perełek”, jak np. pierwszego wydania
„Kronik Jakuba Wędrowycza” z autografem. Niestety, do pozytywnego przesłania imprezy nie do końca dostosowała się aura.
- Prognozy pogody wprawdzie nas ostrzegały, ale my do końca wierzyliśmy, że dobrą energią przegonimy chmury – mówi Katarzyna Sioćko z Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii. - Do godziny 15 prawie się udało.
Drewniana altana w Ogrodzie Miejskim była dla nas ochroną przed palącym
słońcem, a potem ochroniła również przed ulewnym deszczem. Zmuszeni do
zakończenia kiermaszu ze względu na opady, postanowiliśmy jednak kontynuować sprzedaż książek w następnym tygodniu.
Przez cały kolejny tydzień można było na spokojnie wybrać coś dla siebie
w bibliotecznej czytelni, a przy okazji wspomóc leczenie chorej osoby. Ostatecznie podczas III Charytatywnego Kiermaszu Książki udało się zebrać kwotę 3016 złotych.

działań wokół wystawy.
- Obraz stał się punktem wyjścia
dla nowego działania artystycznego
– wyjaśnia Ewa Sułek, kurator wystawy. - Właśnie ta myśl towarzyszy
konkursowi, o którego szczegółach
można przeczytać na stronie Ośrodka Sztuki Lescer (www.lescer.org).
Konkurs, inspirowany pracami
prezentowanymi na wystawie „Jaskrawość bytu”, kierowany jest do
dzieci i młodzieży (w wieku 10-17
lat) i ma dwie sekcje tematyczne sztuki plastyczne i literatura.
- Zachęcamy uczestników do
twórczości plastycznej, rzeźbiarskiej oraz pisarskiej – mówi Ewa
Sułek. - Prosimy o dostarczeP
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nie powstałych prac do siedziby
Ośrodka Sztuki Lescer w dniach
otwarcia galerii (soboty w godzinach 14-18; w sierpniu galeria będzie nieczynna). Prace przyjmujemy do 11 września. Teksty literackie można wysyłać mailem na adres info@lescer.org.
Wszystkie prace biorące udział
w konkursie zostaną zaprezentowane podczas wystawy konkursowej 18
września w Ośrodku Sztuki Lescer.
Dla zwycięzców w obydwu kategoriach przewidziane są nagrody. Odbędzie się również czytanie zwycięskich wierszy lub opowiadań (forma
literacka jest dowolna).

Tyl./fot. Kacper Zaręba
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Elektrostymulacja

modelowanie sylwetki bez wysiłku

Tyl. Lato w pełni, warto pomyśleć o poprawie sylwetki i ujędrnieniu ciała.

Jest coś co pomoże wrócić do wymarzonej sylwetki- zabieg elektrostymulacji

Pierwszy taki piknik
LESZOWOLA W ostatni piątek Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli zorganizował po raz pierwszy plenerową imprezę dedykowaną seniorom i ich rodzinom.
Na Górkach Piaskowych w Magdalence nie zabrakło licznych atrakcji

Elektrostymulacja uznawana jest
za jedną z najskuteczniejszych metod modelowania sylwetki. Zwiększa sprawność mięśni i zmniejsza
obwód tkanki tłuszczowej.
Elektrostymulacja polega na wywoływaniu skurczu mięśni przy użyciu
prądu o niskiej częstotliwości. Dostarcza się go za pomocą elektrod umieszczanych na ciele. Wywoływany skurcz
jest podobny do tego, który występuje podczas wysiłku fizycznego. Dlatego podczas zabiegu uzyskamy efekty
jak po treningu. Spalenie tkanki tłuszczowej i wymodelowanie sylwetki

30-minutowy zabieg
= 2-godzinny trening

Organizator wydarzenia zadbał o transport jego uczestników i zapewnił
im, specjalnie oznaczony, autokar, który zabrał ich do Magdalenki z przystanków w Mysiadle, Nowej Iwicznej i Nowej Woli. O stronę artystyczną pikniku
zadbał z kolei zespół The Warsaw Dixielanders prezentując koncert „Muzyczny świat Louisa Armstronga”. Jak się okazało, doświadczeni artyści skutecznie
zachęcili seniorów nie tylko do wspólnego słuchania, ale i do żywiołowego
tańca. Każdy chętny mógł również liczyć na kiełbaskę z grilla, zupę gulaszową i słodki poczęstunek. Tego dnia na Górkach Piaskowych można się było
też bez wcześniejszych zapisów zaszczepić (działał mobilny Punkt Szczepień
Powszechnych przeciwko Covid-19), zbadać ciśnienie, cukier, saturację oraz
wziąć udział w loterii fantowej.
Pracownicy socjalni GOPS zapewniają, że choć była to pierwsza, to z pewnością nie ostatnia tego typu impreza dla seniorów.

Tyl.

Efekty
Efektami elektrostymulacji są poprawa wyglądu sylwetki, rozbicie cellulitu i spalenie tkanki tłuszczowej,
poprawa dotlenienia skóry, przyśpieszenie produkcji kolagenu i elastyny,
a także zmniejszenie dolegliwości bólowych i ogólna poprawa odporności.
Elektrostymulacja uznawana jest
za jedną z najskuteczniejszych metod modelowania sylwetki. Zwięk-

sza sprawność mięśni i zmniejsza obwód tkanki tłuszczowej. Można stosować ją na wszystkich częściach ciała, a najlepsze efekty redukcji tkanki
tłuszczowej pokazują się na brzuchu i
udach. Kobiety często stosują ten zabieg w celu podniesienia pośladków.

ciało, czy podnieść pośladki. Elektrostymulacja ma też za zadanie
wzmocnić mięśnie, więc przyda się
jako uzupełnienie lub przygotowanie do treningu dla osób aktywnych
fizycznie. Zastąpi trening, kiedy nie
mamy możliwości ćwiczyć.

Dla kogo?
Zabieg proponujemy osobom,
które chcą poprawić wygląd sylwetki, zredukować cellulit, ujędrnić

Elektrostymulacja
– jak wygląda zabieg?
Zabieg przeprowadzany jest na
fotelu kosmetycznym. Na elektrody
nakładany jest specjalny żel, następnie przykłada się je do ciała i przypina pasami mocującymi. Każdy mięsień zostaje potraktowany dawką
o regulowanej intensywności. Zaczyna się od niewielkiej, stopniowo
zwiększając jej siłę dbając jednocześnie o komfort klienta. Zabieg trwa
30 minut.
Dla uzyskania efektu poleca się wykonanie serii 8-12 zabiegów co dwa dni

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

Z Urbex History do Albanii

PIASECZNO Bardzo często seniorzy, szczególnie ci którzy mieszkają samotnie stają się ofiarami oszustów, PIASECZNO W Bibliotece Publicznej w Piasecznie odbyło się spotkanie
którzy prześcigają się w pomysłach na sposoby wyłudzeń i kradzieży. Do oszustwa i prawdopodobnie pró- z trzema popularnymi youtuberami z Urbex History. Panowie już od
siedmiu lat tworzą i publikują w internecie przygodowo-edukacyjne
by kradzieży doszło w bloku przy ul. Puławskiej
Do starszej, samotnie mieszkająfilmy. W Centrum Edukacyjno-Multimedialnym opowiedzieli o swojej
cej kobiety zadzwoniły domofonem
ostatniej wyprawie do Albanii
dwie nieznajome, informując o awarii wody. Poprosiły by je wpuszczono.
- Obie miały maseczki i lateksowe rękawiczki – opowiada wnuk kobiety, który mieszka trzy piętra wyżej. - Moja babcia wpuściła kobiety
do mieszkania. Jedna z nich poszła z
nią do łazienki i kazała usiąść na stołku i patrzeć czy będzie leciała brudna woda z prysznica. Babcia poczuła się zaniepokojona tracąc z oczu
drugą panią „od wody”, która prawdopodobnie w tym czasie miała splądrować jej mieszkanie. Udało jej się
wyrwać i niemal siłą wyjść z łazienki. Napastniczki jednak nie dawały za
wygraną. Prosiły by sprawdziła czy
w kuchni nie cieknie woda pod zlewozmywakiem. Sytuacja stawała się
coraz dziwniejsza i bardziej napięta.
Babcia przytomnie odpowiedziała, że
nie zna się na hydraulice. Chciała zawołać sąsiadkę, ale obie kobiety ją powstrzymywały.
Gdy starsza kobieta podniosła głos
i zaczęła stawiać zdecydowany opór
nieznajome kobiety odepchnęły ją i rzu-

ciły się do ucieczki. To wszystko działo
się w godzinach przedpołudniowych.
- W naszej klatce jest 16 mieszkań,
ale te kobiety nie dzwoniły nigdzie indziej tylko do mojej babci – zauważa
wnuk kobiety. - Przypuszczam, że musiały ją wcześniej obserwować bo babcia
prowadzi regularny tryb życia, o stałych
porach chodzi do sklepu i mniej więcej w tych samych godzinach jest sama.
Widocznie uznano, że będzie bezbronną ofiarą i łatwo uda się ją okraść.
R
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Sprawa została zgłoszona na policję, choć istnieje niewielkie prawdopodobieństwo by udało się wpaść na
trop oszustek. - Czas epidemii sprzyja anonimowości, z zasłoniętą twarzą wszyscy wyglądają tak samo,
więc moja babcia nie potrafiłaby
opisać napastniczek. Wydawało jej
się, że miały wschodni akcent, prawdopodobnie ukraiński lub rosyjski opowiada wnuk starszej kobiety.

Adam Braciszewski
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Turystyka uprawiana przez Łukasza, Kubę i Konrada z Urbex History wykracza daleko poza popularnie uczęszczane szlaki. Panowie najchętniej wybierają bowiem
opuszczone i trudno dostępne miejsca w Polsce i za granicą. Oprócz
licznych relacji filmowych ukazały
się również ich dwie książki – o wyprawie do słynnej zony w Czarno-

bylu („Urbex History. Wchodzimy
tam, gdzie nie wolno”) oraz „Urbex
History. Fukushima. Wchodzimy
do skażonej strefy”, w której opisali swoją eskapadę do Japonii.
Choć youtuberzy na samym początku podkreślili, że była to ich
pierwsza prelekcja od dwóch lat i że
mieli z tego powodu lekką tremę, to
ani przez chwilę nie było tego widać. Podróżnicy opowiadali o swojej tegorocznej albańskiej przygodzie na dużym luzie i z poczuciem
humoru, choć warto zaznaczyć, że
poruszane przez nich tematy nie
zawsze były lekkie, łatwe i przyjemne. I o ile tamtejsze drogi i kuchnia
nie specjalnie przypadły im do gustu, to na każdym kroku podkreślali, że w Albanii czuli się bezpiecznie i spotykała ich ze strony miejscowych ludzi duża życzliwość
oraz chęć oprowadzenia po obiektach czy miejscach pamiętających
trudną historię tych ziem.
- Byliśmy w różnych krajach i ludzie są w Albanii naprawdę otwarci i
uprzejmi – mówili zgodnie prelegenci. - Chyba w Warszawie wieczorem
czujemy się bardziej niebezpiecznie
niż tam. Jedyne co jest w Albanii
niebezpiecznie to drogi, których...
nie ma i ludzie jeżdżą tam naprawdę
jak szaleńcy.
Na spotkaniu nie zabrakło, między innymi, opowieści o genezie tysięcy bunkrów, gminie Lazarat (która czerpała zyski z największych pól
uprawnych marihuany w całej Albanii), wrakach w bazie wojskowej
(bezpośrednim spotkaniu z żołnierzem z kałasznikowem) czy tragicznej historii więzienia w Spac – jednego z najbardziej rygorystycznych komunistycznych więzień w Europie.
Na zakończenie przyszedł czas
na pytania publiczności. Youtuberzy cierpliwie opowiadali o tym jak
zaczęła się ich przygoda ze zwiedzaniem opuszczonych obiektów, dlaczego wybrali właśnie takie hobby
oraz gdzie planują swoje następne
wyprawy. Wszyscy chętni mogli również kupić obydwie książki Urbex
History, otrzymać autografy i zrobić
sobie wspólne zdjęcia z autorami.

Grzegorz Tylec
KONSTANCIN-JEZIORNA

Kino plenerowe
W piątek 9 lipca na polanie KDK
Hugonówka wyświetlony zostanie film „Na noże” - amerykańska
komedia kryminalna z 2019 roku.
Początek o godzinie 21.30. Wstęp
wolny.

Tyl.
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Perła wygrywa, ale spada
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Lesznowola wygrywa w Piasecznie

PIŁKA NOŻNA, A KLASA, MKS II PIASECZNO – FC LESZNOWOLA 1:2 Drugi
zespół biało-niebieskich w samej końcówce sezonu stracił realną szanPIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA, A KLASA, PERŁA ZŁOTKŁOS – URUSUS II WARSZAWA 4:2, PERŁA II ZŁOTOKŁOS sę na awans do ligi okręgowej. W ostatnim meczu rozgrywek wykorzy- OŻAROWIANKA II OŻARÓW MAZOWIECKI 3:0 Choć oba zespoły Perły Złotokłos wygrały swoje stała to Lesznowola, która pokonała piasecznian na wyjeździe notując
ostatnie ligowe mecze, wszystko wskazuje na to, że w klubie nie będą najlepiej wspo- tym samym szóste zwycięstwo z rzędu
minać sezonu 2020/2021

W lidze okręgowej Perła bez
większych problemów pokonała
drugi zespół warszawskiego Ursusa. Szczególnie udany występ zaliczył w tym spotkaniu Olivier Filip,
który trzykrotnie pokonał stołecznego bramkarza, a kolejną bramkę dla
gospodarzy dorzucił jeszcze Krystian Chrobak.
- Był to dobry mecz w naszym
wykonaniu – mówi Adam Piotrowski, trener Perły Złotokłos. - Odnieśliśmy w pełni zasłużone zwycięstwo, od początku meczu kontrolowaliśmy grę, stwarzając co chwile kolejne sytuacje bramkowe. Przy
lepszej skuteczności wynik mógłby
być zdecydowanie wyższy.
Ostatecznie zespół ze Złotokłosu zajął 12 miejsce w lidze, które jednak... nie dało mu utrzymania w lidze.
To rzadka sytuacja żeby przy 18 drużynach taka lokata dawała spadek.
- W normalnych okolicznościach
i przy normalnym terminarzu jestem
pewien, że byśmy się utrzymali – dodaje trener Piotrowski. - Zabrakło
na pewno trochę szczęścia, ale w pół
roku udało się zbudować fajny młody zespół, który pokazywał charakter
na boisku i przede wszystkim zaczęła
panować dobra atmosfera w szatni.
Jeszcze lepszą pozycję w tabeli (siódme miejsce) wywalczył z kolei drugi zespół Perły, który w swoim ostatnim meczu sezonu poko-

Michał Szumert i Kamil Mata w walce o piłkę

nał Ożarowiankę II Ożarów Mazowiecki po golach Adama Ślusarczyka, Przemysława Iwańskiego i Mariusza Jakóbiaka. W tym przypadku
los Perły II przypieczętował jednak
spadek do A klasy pierwszej drużyny. Jako że oba zespoły z tego samego klubu nie mogą występować w tej
samej klasie rozgrywkowej, Perła II
została automatycznie relegowana
do B klasy. Ze względu na specyfikę tegorocznego sezonu klub ze Złotokłosu może więc mówić o sporym
pechu.

- W ostatnim meczu sezonu był
tylko jeden cel - zwycięstwo – mówi
Jan Błaszczak, trener Perły II Złotokłos. - Bardzo dobrze wyglądaliśmy w
treningu i trzeba było potwierdzić to
w meczu ligowym. Stworzyliśmy sobie bardzo dużo sytuacji i myślę, że
3:0 to był najmniejszy wymiar kary.
Powinno być przynajmniej sześć goli
dla nas. Jestem dumny z mojego zespołu, ale niestety spadamy do B klasy. Cel jest teraz jeden - awans. Mamy
bardzo duży potencjał i możliwości.

Tyl.

Grając uczcili pamięć Mateusza
SIATKÓWKA W hali Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle odbył się VI Memoriał im. Mateusza Walczaka w piłce siatkowej. W imprezie, w której wzięło udział dziewięć drużyn,
triumfował ostatecznie zespół Trochę Bieda Team
Turniej od kilku lat (w zeszłym
roku impreza, z powodu pandemii,
nie odbyła się) upamiętnia Mateusza Walczaka – mieszkańca gminy Lesznowola, który (w wieku zaledwie 17 lat) zginął w tragicznym wypadku na peronie w Nowej Iwicznej
w listopadzie 2008 roku. Jego wielką pasją był zawsze sport, a w szczególności piłka siatkowa. Na pomysł
uhonorowania sportowca wpadła
jego rodzina wraz z grupą najbliższych przyjaciół.
- Mateusz był bardzo dobrym
przyjacielem w czasach gimnazjalnych, ważną dla mnie osobą, a z jego
rodzicami bardzo się zżyliśmy przy
okazji tych memoriałów – mówi Anna
M. Szprynger, mieszkanka Józefosławia, która od samego początku angażuje się w organizację wydarzenia.
I choć wydawało się, że memoriału znów nie uda się w tym roku
zorganizować, to jednak – głównie
dzięki naciskom ze strony zawodników Metra Warszawa (klubu, którego barwy reprezentował niegdyś
Mateusz Walczak), ostatecznie doszedł on jednak do skutku. Formuła zawodów pozostaje od siedmiu lat
ta sama, choć co roku – co szczególnie cieszy organizatorów – włączają się do niej coraz to nowi, nie tylko
lokalni, sponsorzy.
W trakcie turnieju wszyscy obecni mogli liczyć nie tylko na świetną atmosferę, ale i naprawdę niezły
poziom sportowy. Pomimo towarzyskiego charakteru imprezy przez
cały czas nikt nie odpuszczał, dzięki
czemu kibice podziwiali wiele efek-

W pierwszej połowie lepiej prezentowali się goście, którzy zdołali sobie w
tym okresie wypracować dwubramkową przewagę. W 9. minucie, po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, Rafał Gajowniczek uprzedził obrońcę i umieścił piłkę w siatce. W 29. minucie wrzutka z prawego skrzydła minęła z kolei kilku zawodników w polu karnym, ale nie przeszła Gajowniczka, który przytomnie i
bez większych problemów wepchnął ją do bramki.
Druga połowa upłynęła pod znakiem burzliwej pogody i padającego
deszczu. W 71. minucie sytuacja gospodarzy jeszcze bardziej się skomplikowała, bo boisko musiał opuścić – za dwie żółte kartki – Patryk Gromek. W 83.
minucie Piaseczno zdobyło jednak bramkę kontaktową. Po indywidualnej akcji w polu karnym faulowany był Wiktor Niemiec, po czym sam poszkodowany ustalił wynik spotkania na 1:2 dla Lesznowoli.

Tyl.
Daniel Barcicki, trener FC Lesznowola
Graliśmy bez sześciu zawodników, którzy wystąpili w meczach z Tarczynem i Polonią (głównie kontuzje). Taktyka i ustawienie było więc ukierunkowane pod aktualne możliwości zespołu. Graliśmy dość wyrachowanie i skutecznie. Rafał Gajowniczek miał bardzo dobrą rundę, strzelił w sezonie 14 bramek i
udowodnił, że jest bardzo ważnym ogniwem zespołu.

Wiktor Niemiec, zawodnik MKS II Piaseczno
Mecz z Lesznowolą nie poszedł po naszej myśli. Piłkarsko
zdecydowanie nie czuliśmy się gorsi. Lesznowola stworzyła
sobie kilka okazji, które wykorzystała. Byliśmy blisko awansu,
ale w ostatnich meczach zabrakło trochę mobilizacji i większego zaangażowania.

Dziewczyny nie zwalniają tempa!
SIATKÓWKA Maja Kott i Dominika Bartosz po raz kolejny udowodniły, że świetnie odnajdują się w siatkówce plażowej. Zawodniczki Krótkiej Mysiadło, które niedawno wywalczyły brązowy medal na Mistrzostwach Mazowsza Juniorek, tym razem sięgnęły po srebro na Mistrzostwach Mazowsza Kadetek

Trochę Bieda Team – zwycięzcy VI Memoriału
im. Mateusza Walczaka
townych akcji – mocnych zagrywek,
precyzyjnych wystaw i ataków i zabójczych bloków. W wielkim finale
debiutujący na turnieju zespół Trochę Bieda Team pokonał miejscowy
Mateusz Team 2:0, a trzecie miejsce
przypadło w udziale MPC Riviera Warszawa. Najlepszych zawodników memoriału wybrali z kolei sędziowie. Najlepszym libero został
Tomasz Głód (Mateusz Team), rozgrywającym - Arek Czech (Trochę
Bieda Team), przyjmującym - Paweł Wojtasiak (Metro), środkowym
- Artur Deć (Trochę Bieda Team),
a atakującym - Irek Zych (MPC Riviera Warszawa). Szczególne powody do satysfakcji miał zaś MVP VI
Memoriału im. Mateusza Walczaka - Przemek Rowiński (Trochę Bieda Team), który od sponsora (Volvo Warszawa) otrzymał możliwość

jazdy najnowszym modelem Volvo
przez... dowolnie wybrany przez siebie weekend. Choć wśród siatkarzy
przeważali zdecydowanie panowie,
to np. wśród zwycięzców znalazła
się jedna zawodniczka.
- Z różnymi wzlotami i upadkami
objeżdżamy podobne turnieje w Warszawie i okolicach - mówi Agata Getka z Trochę Bieda Team. - Tutaj, dość
przypadkowo, dowiedziałam się, że
pomimo pandemii ten memoriał będzie organizowany, odezwałam się do
ojca Mateusza, który zaprosił nas do
udziału w nim. Jesteśmy grupą przyjaciół, która gra ze sobą od lat i cieszymy się, że mogliśmy tu przyjechać.
A kolejny memoriał, jeżeli tylko
sytuacja na to pozwoli, odbędzie się
w Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle już za rok.

Grzegorz Tylec

Nasze zawodniczki w najważniejszych momentach turnieju potrafiły zachować zimną głowę i zagrać skutecznie. Szczególnie półfinał imprezy był
prawdziwym horrorem. Dziewczyny, po przegranym drugim secie do dziewięciu, potrafiły jednak wziąć się w garść i wygrać całe spotkanie w tie-breaku! I choć medalistki wierzą w swoje możliwości i potrafią walczyć do końca,
wiedzą również nad czym muszą jeszcze popracować.
- Maja najmocniej czuje się w bloku, a najsłabiej w przyjęciu, zaś ja najlepiej czuję się w obronie i przyjęciu, a najsłabiej w wystawach sposobem górnym – mówi Dominika Bartosz. - Obydwie chciałybyśmy popracować jeszcze
nad kondycją i komunikacją w trakcie gry.
Siatkarki Krótkiej przygotowują się teraz do półfinałów Mistrzostw Polski
w siatkówce plażowej, które odbędą się w sierpniu.

Tyl./fot. Krzysztof Klepacz
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Teatr dla dzieci

Muzyka na Skwerach

W sobotę 10 lipca w altanie KDK Hugonówka o godzinie 15 obejrzeć będzie można spektakl dla dzieci „Koty trzy”. Wstęp wolny.

W najbliższą sobotę Konstanciński Dom Kultury zaprasza na koncert w
KDK Hugonówka (altana), podczas którego usłyszymy wybór subiektywnie najpiękniejszych melodii z krainy jazzu oraz pobliskich, zaprzyjaźnionych landów w ciekawych aranżacjach instrumentalnych. Będą klasyczne
brzmienia popularnych standardów Georga Gershwina oraz delikatne w
smaku kompozycje z dziedziny smooth jazz okraszone szczyptą improwizacji. Początek o godzinie 19. Wstęp wolny.

W najbliższą sobotę na Skwerze Kisiela w Piasecznie wystąpi zespół Bartosz Smorągiewicz Ensemble. Powstały w 2014 roku kwartet
tworzą znakomici instrumentaliści, a
ich spontaniczna improwizacja powoduje entuzjastyczne przyjęcie na
koncertach. W sierpniu 2017 roku
ukazała się debiutancka płyta grupy
pt. „Hustle & Bustle”. Początek koncertu o godzinie 20. Wstęp wolny.

Tyl.

Tyl.

Tyl.

Koncert jazzowy Just Play

Spotkanie z poezją Tadeusza Różewicza

R

Konstanciński Dom Kultury zaprasza do altany do słuchania czytanej
przez zaproszonych gości twórczości poetyckiej Tadeusza Różewicza, który w tym roku obchodzi 100. rocznice urodzin. W niedzielę (11 lipca) jej interpretacji podejmą się: Beatrycze Łukaszewska – aktorka teatralna, związana z warszawskimi teatrami Ochoty, Żydowskimi oraz Zbigniew Kozłowski – aktor telewizyjny, filmowy i dubbingowy. Wydarzenie organizowane
jest w ramach cyklu „Słucham Lato” i odbywa się regularnie przez kolejne
wakacyjne niedziele. Początek o godzinie 11.30. Wstęp wolny.

Tyl.
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Salon zatrudni

kosmetyczkę
z doświadczeniem

tel. 692488278

Salon zatrudni

fryzjerkę
z doświadczeniem

tel. 692488278
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DAM PRACĘ
Telepizza w Piasecznie zatrudni dostawców z
własnym samochodem lub na samochód firmowy.
Praca stała lub dodatkowa, tel. 500 219 754
Praca na myjni ręcznej w Konstancinie.
Osoby z doświadczeniem tel. 798 66 77 88
Salon fryzjersko-kosmetyczny zatrudni kosmetyczkę. Wymagane minimum 2letnie doświadczenie, miła
aparycja, dobry kontakt z klientem, umiejętność pracy
w zespole. Zgłoszenia pod numerem, tel. 692 488 278
Zatrudnię pomocnika elektromontera lub elektromontera. Informacje pod 664-474-900

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

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

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

SPRZEDAM

Barakowóz, tel. 601 41 88 01

Sprzedawców do delikatesów Pod Dębem w Piasecznie, Zalesiu Górnym i Złotokłosie,
Tel. 797 188 368 lub 694 451 568

2 krajzegi duża, mała i cegła czerwona rozbiórkowa,
1000 szt., tel. 722 135 346
Brama używana 4+1 mb 800 zł; Brama nowa uchylna;
Kanapa + 2 fotele 500 zł, tel. 887 545 254
Betoniarka 150 l, brama 5,2 m b (rozsuwana) , śrutownik
bijakowy 11 kW, tel. 502 52 56 53
Piec + palnik na pelet, 7000 zł, tel. 604 935 871

AUTO - MOTO KUPIĘ

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

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

Zatrudnię w sklepie spożywczym, Baniocha lub Łoś
tel. 505 760 600

Skup aut, tel. 792 118 666
Skup aut, tel. 515 018 430

Sprzątanie, tel. 504 106 676
Przyjmę do pracy w sklepie spożywczym, Łazy,
tel. 609 477 481
Centrum stomatologiczne Anadent w Piasecznie zatrudni asystenkę stomatologiczną,
tel. 501 521 190, 22 737 18 00

Firma brukarska Bruk – Brat zatrudni brukarzy z doświadczeniem, tel. 510 867 386
Poszukujemy mężczyzny do pracy na maszynach termoformujących - bez nałogów, miejsce pracy Piaseczno, jedna zmiana, tel. 602 692 964, 607 230 418
Zatrudnię pracowników do produkcji kebabów
(składacz, streczowacz), tel. 606 259 458
Zatrudnię pracowników do rozbioru drobiu,
tel. 606 259 458, 604 735 489

AUTO - MOTO SPRZEDAM
2 BDFy na jabłka lub inne, tel. 662 245 679

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego w Piasecznie tel 600 803 611, 602 743 436

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
Zamienię mieszkanie 53 m kw., w Piasecznie
na większe, tel. 604 499 822
Tanio w Chyliczkach, działka ogrodzona, możliwość budowy 5600 m kw. , tel. 502 580 355
Sprzedam super działki ok. 1000 m kw., bardzo tanio, w
okolicy Piaseczna, tel. 604 624 875
Tanie działki rekreacyjne, TANIO sprzedam, ok. 15 zł m
kw., tel. 602 340 549
Chcesz dobrze ulokować oszczędności? Kup u Nas działkę, tel. 604 624 875
Sprzedam OKAZYJNIE, super działkę w Łazach,
tel. 602 340 549
Działki rekreacyjno-budowlane leśne, Prażmów,
tel. 602 770 361
Sprzedam działkę budowlaną Uwieliny tel: 603862559

Zatrudnię pracownika do sklepu spożywczego. Jeziórko,
przy stacji „PKP Ustanówek”, tel. 602 512 677, 787 866 910

Sprzedam tanio mieszkanie w centrum Piaseczna
602 340 549

Do produkcji i montażu okien, tel. 600 446 225
38 m kw., Konstancin, tel. 502 52 56 53
Poszukuję wykonawcy do remontu tarasu drewnianego
50 m kw, tel. 601 206 917
Do prac remontowych, tel. 667 797 094
Zatrudnię mechanika w Piasecznie, tel. 601 310 000

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Szukamy kierowców kat.B na chłodnię – pełny etat, najlepiej z okolic Grójca, tel. 503 859 674

Wolnostojące dla 2-4 osób od ul. Puławskiej 700 m,
Piaseczno, tel. 604 274 417

Zlecę położenie terakoty na tarasie, 30 m kw.,
tel. 503 008 698

Kawalerka w Piasecznie, tel. 609 209 879, 692 487 422

Skład drewna i kruszyw, Al.Krakowska 210 a w Łazach zatrudni kierowcę, kat.C+E i pracownika fizycznego na plac,
tel. 602 476 553
Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle (ul. Kwiatowa 28) zatrudni nauczyciela religii
(pełen etat) oraz nauczyciela fizyki (pełen etat, 22 godziny). Telefon kontaktowy - 22 462 85 20. CV proszę
przesyłać na adres e-mail: sekretariat@spwmy.edu.pl
Kierowca kat.C z okolic Góry Kalwarii lub Piaseczna,
karta kierowcy, ADR, codzienne powroty do bazy,
tel. 600 362 995
Poszukuję do pracy kierowca/magazynier w Piasecznie.
Prawo jazdy B, uprawnienia na wózek widłowy,
tel. 791 731 688, magazyn@wine4you.pl
Zatrudnię do sklepu spożywczego w Złotokłosie,
tel. 662 032 032
Murarza, tel. 601 847 143
Elektryka bez doświadczenia, praca w Piasecznie - pełny
etat. tel. 606 964 169
Ekspedientki Gabryelin, Wólka Kozodawska, Piaseczno,
tel. 508 288 773
Ślusarza i lakiernika proszkowego zatrudnimy, Baniocha,
tel. 602 253 180
Pomocnika na budowę, tel. 507 191 295
Dom pogrzebowy \"Credo\" zatrudni pracownika na umowę o pracę lub na zlecenie (możliwa praca dorywcza) do
obsługi ceremonii pogrzebowych. Wymagane prawo jazdy kat. B Więcej informacji pod tel. 510 066 240
Piaseczno ul. Techniczna 1 e-mail biuro@credo.waw.pl
Zatrudnimy opiekunów osób niesamodzielnych, fizjoterapeutów (również do przyuczenia) Nowy Dom opieki ANTONINA w Piasecznie tel. 22 888 59 20
Pomocnika lakiernika tel.607 348 271
Fryzjerkę do salonu fryzjerskiego w Mysiadle.Praca stała ,
dobre warunki , miła atmosfera Tel 501 781 930
Agentów ochrony do 55 lat. Konstancin, Piaseczno.
Tel. 506158658
Firma Mago S.A z siedzibą w Nadarzynie zatrudni pracowników produkcji: operatorów maszyn (prasy krawędziowe,
zaginarki), lakierników proszkowych, monterów. Kontakt:
rekrutacja@mago.pl

Kwatery, 300 zł, Dąbrówka, tel. 667 797 094
Domek 42 m kw., w Sierzchowie, tel. 502 578 090
Pokój dla Pana, Chylice, tel. 513 626 068
Pokój, kuchnia, łazienka, osobne wejście, tel. 696 699 512
Gabinet w salonie fryzjersko-kosmetycznym, Piaseczno
ul. Rubinowa, nad Pocztą tel. 601 231 501, 602 747 333

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ
Kupię teren inwestycyjny, przemysłowy w powiecie piaseczyńskim, powyżej hektara, tel. 509 447 601
Kupię las, okolice Prażmowa, tel. 602 770 361
Kupię działkę budowlaną ok 1000m2.
Piaseczno lub bliskie okolice. Tel. 504 868 622

TYNKI 20 LAT DOŚWIADCZENIA - TRADYCYJNE
GIPSOWE TEL. 604 415 352
Malarskie, tel. 696 120 208
Pranie-czyszczenie dywanów, tapicerki meblowej i samochodowej,tel. 508 65 20 30
Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616
Malarskie tanio, tel. 501 97 65 33, 22 727 77 47
Kominiarz, tel. 781 495 997
Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01

Wywozimy stare metalowe przęsła, siatki, bramy, słupki,
tel. 502 898 418
Dachy, podbitki, rynny, kominy, tel. 798 836 860

Ogrodzenia, remonty, ocieplenia, pełen zakres,
tel. 601 304 250
Ogrodzenia, tel. 504 008 309
Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie elewacji - kilkunastoletnie doświadczenie, tel. 501 62 45 62
Docieplanie budynków, szybko, tanio, solidnie, tel. 502 053 214
Ocieplanie budynków, tel. 507 768 230
Cyklinowanie, układanie, renowacja podłóg, tel. 601 091 977
Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907
Dachy papą termozgrzewalną, obróbki, tel. 502 473 605
Dezynfekcja Zwalczanie Pluskwy Prusaków Komarów,
tel. 601227246
Glazura, terakota, remonty. Tel. 694 126 583
Ogrodnicze, wywóz gałęzi, oczyszczanie
działek tel. 519 874 891
Dachy, podbitka, sprzedaż., tel. 692 194 998

RÓŻNE
Złom odbierzemy (ale również uszkodzone: narzędzia,
wiertła itp.; silniki, armaturę, baterie łazienkowe, stare piece
na paliwa stałe, piece i podgrzewacze gazowe, bojlery, kaloryfery), tel. 502 898 418
Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

NAUKA
Pracownia rozwoju twórczego, tel. 571 373 118
Angielski – korepetycje, lekcje prywatne – nauczyciel
z doświadczeniem, rekomendacje uczniów, 35 zł/godz.,
tel. 571 373 118
Pomoc w lekcjach dla klas 1-6, (matematyka, przyroda,
biologia i angielski), od 20 zł za godzinę,na miejscu, z dojazdem lub online, referencje tel. 571 373 118

ZDROWIE I URODA
SEZAM, sklep zielarsko medyczny i zdrowa żywność,
ul. Czajewicza 1, róg Nadarzyńskiej, Piaseczno,
tel. 506 76 74 74
Rydz sklep zielarsko-medyczny, zdrowa żywność,
ul. Puławska 16 obok PZU, Piaseczno, tel. 22 756 77 91,
www.sklepzielarski-piaseczno.pl

USŁUGI
ELEWACJE, TEL. 792 456 182
DOCIEPLENIA PODDASZY, ZABUDOWY KARTON/
GIPS, TEL. 792 456 182
KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, GLAZURA, TERAKOTA TEL. 792 456 182
BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182
MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA,
tel. 606 141 944

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

MATRYMONIALNE

Malowanie, remonty mieszkań, tel. 669 945 460
Anteny, wideo – domofony, montaż, naprawa,
tel. 603 375 875
Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581
Inspektor nadzoru ,oferuje odbiór lokali, budynków
mieszkalnych,wydawanie opinii technicznej, nadzorowanie inwestycji, tel. 507 699 092
AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIAJĄCE,
ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW, www.ogrodybrukarstwo.pl,
tel. 698 698 839
BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA.
tel. 504 008 309
KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY, PANELE, MEBLE NA
WYMIAR, TEL. 723 533 233
POMOC DLA SENIORA: zakupy, pomoc w domu, dotrzymywanie towarzystwa, Piaseczno, tel. 571 373 118

Sprzątanie, tel. 604 227 994

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

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

Zatrudnię pracownika fizycznego, 22 zł/h, tel. 509 447 601

SZUKAM PRACY

ROZBIÓRKI, KOMPLEKSOWO , TEL. 728 890 101

Nowootwarty zakład fryzjerski męski, Zaprasza, Pod Kopułą w Piasecznie, Pawilon nr 5, tel. 604 55 15 01

Brukarzy zatrudnię tel. 602 335 067
Zatrudnię kierowcę – operatora, wymagane prawo jazdy kategorii C. Kontakt 664-474-900

Wycinka drzew, usługi podnośnikiem koszowym, usługi
minikoparką, tel: 537 537 450, 537 537 650

Malowanie, gładź, remonty, tel. 513 986 439

Brukarza lub pomocnika brukarza, tel. 514 375 777
Przedszkole w Zalesiu Dolnym zatrudni nauczycielkę
z właściwym wykształceniem oraz pomoc nauczyciela, tel. 501 059 813

Dachy, remonty, tel. 601 310 413
Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895

Zatrudnię pomocnika elektromontera lub elektromontera. Informacje pod 664-474-900

Pilarz, meblarz, do cięcia płyt meblowych, Piaseczno,
tel. 604 152 591

Złom. Porządkujesz? Remontujesz? Uprzątniemy i wywieziemy złom, tel. 502 898 418
Wymieniłeś piec CO i nie wiesz co zrobić ze starym. Zadzwoń, przyjedziemy, zabierzemy, rury też, tel. 502 898 418

Obrazy współczesnej malarki, około 30 sztuk,
tel. 571 373 118

Przyjmę do pracy kobiety. Sprzątanie biur i salonu
samochodowego ul. Puławska- Mysiadło. Zgłoszenia
pod nr tel. 732 771 222

Złota rączka + spawanie, tel. 669 686 350

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

Stolarza, Gabryelin, tel. 694 949 949

Firma drogowa Mabau z siedzibą w Szymanowie gmina Góra Kalwaria zatrudni brukarzy (brygadę brukarską). Tel. 784 391 903 ,tel. 22 3801857

Hydraulik tel. 886 576 148

Układanie kostki brukowej, profesjonalnie i terminowo,
gwarancja, www.dobrybrukarz.pl tel. 698 698 839
Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37
Elektryk, tel. 666 890 886

Poznam wysoką Panią 50+, tel. 797 061 827
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Nowe życie czerskiego zamku
GÓRA KALWARIA Most do zamku w Czersku przejdzie remont. Gmina pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury oraz od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – łącznie 450 tys. złotych. W połowie lipca zostanie podpisany list intencyjny z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dalszego zarządzania zabytkiem. Czy to początek świetlanej przyszłości Zamku Książąt Mazowieckich?
Remont mostu może kosztować ok. 700 tys. zł. Prace potrwają od września do listopada. W tym
czasie zamek będzie zamknięty.
- Co ciekawe podczas obligatoryjnych prac geologicznych odkryto iż
cała fosa zamkowa była wyłożona
gliną, być może z okolic Baniochy informuje burmistrz Góry Kalwarii
Arkadiusz Strzyżewski.
- Zamysł rewaloryzacji zamku powstał kilka lat temu, przebudowa mostu jest jednym z elementów – dodaje rzecznik ratusza Piotr
Chmielewski. - Chcemy w przyszłości inaczej ułożyć bruk na drodze
do zamku, by ją nieco wyrównać i
zwiększyć dostępność obiektu dla
osób niepełnosprawnych. Prowadzone prace mają uchronić zamek
przed degradacją i zapewnić bezpieczeństwo turystom.
Archeologiczny skarb Czerska
Tymczasem w połowie lipca gmina podpisze z Urzędem
Marszałkowskim list intencyj-

ny w sprawie utworzenia „Muzeum Szkuty Czerskiej”. W 2009
roku odnaleziono i odkopano liczącą 500 lat szkutę – 30 metrowy
statek z płaskim dnem, który służył zamożniejszych ziemianom.
Statkami transportowano głównie zboże ze środkowej części kraju do Gdańska, skąd wysyłano je
dalej w świat. W czasie panowania
Kazimierza Jagiellończyka do niedużego portu rzecznego w Czersku zawitała szkuta wybudowana prawdopodobnie w 1485 roku.
Jednak nie wiadomo z jakiego powodu załoga musiała szybko opuścić jej mocno przechylony pokład.
Przez kolejne dziesięciolecia Wisła
przysypała statek piaskiem, a następnie jej koryto znacznie się odsunęło. Po pięciu wiekach na stare
drewno szkuty natrafili właściciele sadu, którzy zaczęli kopać staw.
Natychmiast skontaktowali się z
archeologami. W czasie wykopalisk okazało się, że szkuta zachowała się aż w 90 procentach.

– Nie wyobrażam sobie, aby statek
nie powrócił na nasz teren – mówił
przed laty burmistrz Dariusz Zieliński. – Ekspozycja szkuty wiąże
się z koniecznością utworzenia i
budowy nowej instytucji kulturalno-muzealnej.
W drodze do powstania muzeum
Obecne władze Góry Kalwarii
również chcą by szkuta powróciła
do Czerska. Współpraca z Urzędem
Marszałkowskim pozwoli na utworzenie nowej instytucji kultury, której będzie podlegał zarówno zamek
jak i przyszłe muzeum.
- Urząd Marszałkowski ma
większy potencjał ekonomiczny, zarządza też dysponowaniem funduszy unijnych – zwraca uwagę Piotr
Chmielewski. - Instytucja, która powstałby z mniejszościowym udziałem gminy miałaby nieporównywalnie większe możliwości niż nasz samorząd. W skali budżetu gminy inwestycje w zamek często przegrywają z bieżącymi inwestycjami i reR
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Most do zamku w Czersku przejdzie remont,
którego koszt wyniesie ok. 700 tys. złotych
alizowaniem potrzeb mieszkańców.
Urząd Marszałkowski jest więc traktowany przez gminę nie tylko jako
partner, ale przede wszystkim jako
inwestor, mogący zapewnić świetlaną przyszłość czerskiego zamku. Po

podpisaniu listu intencyjnego powstaną zespoły, które ustalą i sprecyzują warunki przyszłej współpracy pomiędzy samorządami.
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