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W NUMERZE

Koniec
darmowego Orlika

Mieszkaniec: Tak nie da się dłużej żyć
GÓRA KALWARIA W kontenerach
socjalnych w Baniosze mieszka w tej chwili 8 osób. - Bytujemy w strasznych warunkach
– przekonuje Wojciech Bielecki, jeden z lokatorów. - Nie
wiem, czym sobie zasłużyłem
na to upokorzenie...
str. 8

str. 5

Otwarcie Muzeum Kaset
PIASECZNO W piątek 1 października odbędzie się oficjalne otwarcie Muzeum Kaset, które będzie mieściło się
w jednej z sal Centrum Edukacyjno-Multimedialnego przy ul. Jana Pawła II 55 w Piasecznie. Ekspozycja
będzie się zmieniać. W zasobach muzeum jest w tej
chwili około 10 tys. kaset magnetofonowych, których
cały czas przybywa

Dni Prażmowa
pełne atrakcji

str. 10

str. 10
R

klikasz
i wiesz
PONAD 2 MILIONY ODSŁON MIESIĘCZNIE!
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2 AKTUALNOŚCI
KRONIKA POLICYJNA
POWIAT

Pracowity dzień drogówki
Na krajowej „7” policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę hondy. Okazało się, że 36- letni obywatel Ukrainy był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności, a ponadto do 2023 roku
miał całkowity zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ale to
nie wszystko. Jadący z nim 35-letni kolega również był poszukiwany
na podstawie nakazu doprowadzenia do zakładu karnego.
Do kolejnego zatrzymania doszło w Starej Iwicznej. Kierujący motocyklem 33-letni Mołdawianin najechał na tył samochodu osobowego kierowanego przez obywatela Gruzji. Poza szkodami w obu pojazdach, nikt nie ucierpiał. Jednak motocyklista trafił do policyjnej celi,
ponieważ kolizję spowodował mając 1,3 promila alkoholu w organizmie. Teraz grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.

PIASECZNO

Odzyskano przywłaszczonego lexusa
Funkcjonariusze z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją prowadzili sprawę przywłaszczenia luksusowego samochodu z jednej z firm leasingowych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że osoba, która przywłaszczyła sobie pojazd, posługiwała się sfałszowanymi danymi, zawyżającymi wysokość jej przychodów. Dzięki temu uzyskała zdolność leasingową. Policjanci odzyskali wartego
ponad 120 tys. zł lexusa oraz przedstawili dwa zarzuty 38-letniemu
mężczyźnie. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Sprzeczka zakończona uderzeniem w twarz
Do nietypowej sytuacji doszło we wtorek późnym wieczorem
przy ulicy Pawiej. Na jedno wolne miejsce parkingowe próbowało
wjechać dwóch kierowców. W końcu mężczyźni wysiedli z samochodów i ucięli sobie ostrą pogawędkę, w wyniku której jeden uderzył
drugiego w twarz. Poszkodowany zgłosił sprawę na policję. Trwają poszukiwania mężczyzny, który może odpowiadać za naruszenie
nietykalności.

Ukradziono dwa kolejne „japończyki”
W nocy z wtorku na środę, z terenu posesji przy ul. Granitowej
skradziono szarego lexusa NX. Auto zostało wyprowadzone przez
otwartą bramę wjazdową. Mniej więcej w tym samym czasie na ulicy Albatrosów został skradziony skuter yamaha. Policjanci proszą o
kontakt osoby, które mają wiedzę dotyczącą tych zdarzeń.

LESZNOWOLA

Zuchwałe włamanie do samochodu
Do podobnych zdarzeń dochodziło już wcześniej. W środę przed
godz. 3 nad ranem na parkingu stacji Amic przy alei Krakowskiej, do
samochodu w którym nocowała dwójka Litwinów podjechało inne
auto. Wysiadł z niego mężczyzna, który wybił w nim szybę i ukradł
Litwinom torbę z pieniędzmi. Rabusie błyskawicznie odjechali.
Policja prosi o kontakt świadków zdarzenia.

URSYNÓW

„Pożyczył” sobie elektryczną hulajnogę
Do zdarzenia doszło na ulicy Alternatywy. Ekipa budowlana robiła remont w jednym z mieszkań. Po zakończeniu prac dwóch mężczyzn wjechało samochodem do podziemnego garażu, aby zabrać
swój sprzęt. Skorzystali jednak z okazji i ukradli stojącą obok elektryczną hulajnogę o wartości 1500 zł. Po przejrzeniu nagrań z monitoringu policjanci z wydziału kryminalnego dotarli do 32-latka, który
zapakował hulajnogę do samochodu. Okazało się, że skradziony pojazd trzymał na balkonie. Został zatrzymany i trafił do aresztu. Teraz
grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.
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Kto zapłaci
za psy?
GÓRA KALWARIA W lipcu, zgodnie z decyzją wydaną przez burmistrza Góry Kalwarii, z zaniedbanej posesji w Solcu wolontariusze Animal Rescue zabrali 62
psy. Gmina zapłaciła za tę operację niemal 130 tys. zł. Teraz chce,
aby dotychczasowa właścicielka
zwierząt pokryła te koszty
Od początku było wiadomo, że
odebranie psów będzie wiązało się
z dużymi kosztami. Przedstawiciele fundacji Animal Rescue spekulowali, że gmina dogadała się z właścicielką i zabrała część czworonogów przed oficjalną interwencją. Ratusz zdementował jednak te
„rewelacje”. Koniec końców burmistrz obarczył kosztami transportu zwierząt (9600 zł), utrzymaniem
i leczeniem (120 tys. zł) ich właścicielkę oraz jej córkę, która była fak-

Za odebranie psów i zapewnienie im godnych warunków zapłaciła gmina. Teraz
chce obarczyć tymi kosztami poprzednią właścicielkę
czworonogów
tyczną opiekunką czworonogów.
- Gmina nie może odstąpić od swoich roszczeń, ale oczywiście można wystąpić o rozłożenie tej kwoty
na raty bądź jej umorzenie – mówił
Piotr Chmielewski, rzecznik ratusza.
Kilka dni temu odwiedziła nas
była już właścicielka zwierząt. Kobieta przyznała, że gmina nakazała
jej zapłacić 130 tys. zł. Od tej decyzji odwołała się do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego, które na
początku sierpnia cofnęło sprawę do
ponownego rozpatrzenia.
Co na to gmina? Piotr Chmielewski poinformował nas, że w sprawie psów z Solca prowadzone są trzy
postępowania. Główny wątek dotyczy odpłatności za ich odebranie.
- Ponieważ decyzja gminy została
uchylona przez SKO, w tym momencie właścicielka zwierząt nie jest zobowiązana do pokrywania kosztów
operacji – wyjaśnia Chumielewski.
- Natomiast kiedy decyzja stanie się
ostateczna, ta pani będzie musiała
zapłacić, bowiem ustawa o ochronie
zwierząt stanowi, że to osoba, która niewłaściwie zajmuje się zwierzętami, pokrywa koszty ich transportu, utrzymania i koniecznego leczenia, a nie podatnik, czyli w tym wypadku wszyscy mieszkańcy gminy.

Tomasz Wojciuk
R
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Psów odebrano 62, chociaż była właścicielka twierdzi,
że miała 63 czworonogi, a jeden z nich poniósł śmierć
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Wstrzymana inwestycja.
Ile można przenosić stację trafo?

3

Gmina kupiła budynek przy szkole.
Na co zostanie przeznaczony?

LESZNOWOLA Podczas ostatniej sesji rady gminy radny Łukasz Grochala zainteresował się budynkiem przy ul. Krasickiego 60 w Nowej IwiczPRAŻMÓW Mieszkańcy Piskórki z niecierpliwością czekają na obiecane przez powiat nej. - Kupiliśmy ten budynek jakiś czas temu i do tej pory z niego nie
nowe rondo na niebezpiecznym skrzyżowaniu ulic Słonecznej i Głównej. - PGE mia- korzystamy. Dlaczego? - pytał
ło rozpocząć prace na początku września, ale chyba znowu mają jakieś opóźnienie –
mówi Grażyna Kunicka z rady sołeckiej Piskórki
Powiat chwali się pięcioma wykonanymi w tym roku rondami, w
tym w Jesówce i Wólce Kozodawskiej. W tym gronie nie ma szóstego planowanego ronda w Piskórce,
którego budowa jeszcze się na dobre nie zaczęła. Dlaczego?
- Czekamy aż PGE przeniesie stację TR AFO. Wówczas roz-

Bez przeniesienia stacji
trafo nie da się
wybudować ronda
poczniemy budowę – informują
urzędnicy. Tymczasem mieszkańcy niewielkiej miejscowości, którzy na poprawę bezpieczeństwa na
głównym skrzyżowaniu czekają od
lat, powoli tracą cierpliwość.
- Co z naszym rondem? – pytają. - Czyżby starostwo zmieniło
swoje priorytety inwestycyjne?
Okazuje się, że nie. W czerwcu starosta Ksawery Gut informował, że jako pierwsza musi
zostać w ykonana przebudowa linii energetycznej, która koliduje
z robotami drogow ymi. – PGE
Jeziorna ma już zgodę z centrali
w Lublinie na uruchomienie procedury przetargowej. Inwesty-

Chodzi o nieruchomość przy ul. Krasickiego 60 i 60a, na której tak naprawdę znajdują się dwa naniesienia. Działka przylega bezpośrednio do skateparku i
dobudowanej nowej części szkoły. Gmina kupiła ją rok temu za 1 mln zł. - Sądziłem, że z tej nieruchomości od razu będzie można korzystać, a tymczasem jest
ona zamknięta i stoi pusta – nie kryje swego rozczarowania radny Grochala.
- Jesteśmy na ostatnim etapie adaptacji znajdującego się na tej działce budynku – poinformował podczas sesji wicewójt Mirosław Wilusz. - Dostosowujemy go do parametrów budynku użyteczności publicznej.
Przy Krasickiego 60 ma mieścić się filia Gminnego Ośrodka Kultury. Z naszych informacji wynika, że ma ona zostać otwarta jeszcze w tym roku.

Na skrzyżowaniu w Piskórce wielokrotnie
dochodziło do wypadków
cja powinna zostać zrealizowana do końca sezonu budowlanego – w yjaśniał.
- PGE robiło tu jakieś pomiary i miało rozpocząć prace na początku września – mówi Grażyna Kunicka od początku interesująca się tą inwestycją. - Co jakiś

TW

czas energetycy się tu pojawiają,
ale po chwili znikają. Od wiosny
obok ronda leżą rury i nic się nie
dzieje. Powoli tracimy nadzieję,
że ten transformator w ogóle zostanie przesunięty.

Tomasz Wojciuk

PIASECZNO

Międzynarodowa wystawa kotów
Już w najbliższy weekend w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ulicy Sikorskiego 20 w Piasecznie odbędzie się Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych, organizowana przez IBSCC International British Shorthair Cat
Club. Koty będzie można oglądać w godz. od 10 do 17.
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Jednostki OSP coraz nowocześniejsze

Oddają nawet cząstkę siebie

Do grona Zasłużonych dla Gminy Góra Kalwaria dołączyOchotnicze Straże Pożarne z gminy Góra Kalwaria zostały wsparte w ubiegłym tygo- li 21 września Janusz Utrata oraz Zbigniew Fudalski, od
dniu dotacjami w łącznej wysokości przeszło 360 tys. zł.
lat działający dla dobra lokalnej społeczności.

Uroczyste przekazanie dofinansowań odbyło się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Górze Kalwarii z udziałem Dariusza Olszewskiego, posła na Sejm RP, Marka Ryszki, prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW),
burmistrza Arkadiusza Strzyżewskiego, skarbnik gminy Ewy Sobiepanek oraz radnego sejmiku mazowieckiego Michała Prószyńskiego i
Sergiusza Muszyńskiego, radnego
powiatu piaseczyńskiego.
Wsparcie od WFOŚiGW, samorządu województwa mazowieckiego
oraz gminy Góra Kalwaria – w różnym wymiarze - otrzymała każda z
siedmiu jednostek w naszej gminie.
Fundusze zostaną spożytkowane na
remont strażnic, a także zakup wyposażenia i umundurowania.

Pomiędzy gminą a jednostkami
OSP podpisano umowy na przekazanie następujących kwot:
- 50 tys. zł na remont sali w OSP
Cendrowice (dodatkowo na ten cel
jednostka pozyskała 100 tys. zł z
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego),
- 10 tys. zł na remont garażu w OSP
Czaplinek (dodatkowo jednostka
pozyskała na to zadanie 10 tys. zł z
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji),
- 25 tys. zł na zakup bram garażowych dla OSP Pęcław - dotacja przekazana gminie przez samorząd województwa mazowieckiego,

To nie ostatnie dofinansowanie przekazane
lokalnym jednostkom OSP w tym roku
- 20 tys. zł na zakup namiotu pneumatycznego,
umundurowania
i
sprzętu dla OSP Góra Kalwaria - dotacja przekazana gminie przez samorząd województwa mazowieckiego,
- 20 tys. zł na zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Baniocha - dotacja przekazana gminie przez samorząd województwa mazowieckiego,
- po 2 587,50 zł dla OSP Góra Kalwaria, Pęcław, Czaplin jako wkład
własny do dotacji z WFOŚiGW,
- po 2 647 zł dla OSP Cendrowice
i Wojciechowice jako wkład własny
do dotacji z WFOŚiGW,
- 3 450,00 zł dla OSP Czaplinek jako
wkład własny do dotacji z WFOŚiGW.
Pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gminą oraz jednostkami OSP podpisano umowy na
przekazanie następujących kwot:
- 27 tys. zł na fotowoltaikę
P
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w OSP Wojciechowice - dotacja dla
gminy Góra Kalwaria,
- 30 tys. zł na termomodernizację
OSP w Pęcławiu - na ostatniej sesji został przyznany wkład własny w
wysokości 25 tys. zł,
- 30 tys. zł na wymianę dachu na remizie OSP w Czaplinie - na ostatniej sesji zapewniono wkład własny
w wysokości 25 tys. zł,
- 20 tys. zł na zakup sprzętu dla OSP
Baniocha (dotacja łączy się z dotacją od samorządu województwa mazowieckiego),
- 20 tys. zł na zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Góra Kalwaria
(dotacja łączy się z dotacją od samorządu województwa),
- 19 550 zł na zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Czaplinek,
- po 15 tys. zł na zakup sprzętu i
umundurowania dla OSP Góra Kalwaria, Czaplin, Pęcław, Cendrowice
i Wojciechowice.

na czym polega, jak się przygotować
Depilacja laserowa jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które borykają się z problemem
nadmiernego owłosienia. Laser staje się coraz bardziej popularną metodą usuwania włosków,
która przynosi bardzo dobre efekty
Jeśli masz problem z nadmiernym owłosieniem, które musisz często golić, a bolesna depilacja woskiem kończy się wrastaniem włosków i stanami zapalnymi, mamy dla
Ciebie rozwiązanie.
Włoski znikną, zapomnisz o wstydliwych chwilach, kiedy niechciane
owłosienie szpeciło, odbierając pewność siebie.

padków po czterech zabiegach następuje bardzo znacząca redukcja owłosienia (ok. 80% klientów potrzebuje
między 4 a 6 zabiegów- zależnie od
części ciała, rodzaju włosa, predyspozycji genetycznych, wieku itp.).
Jak się przygotować?
Przed depilacją trzeba zgolić włosy maszynką. Nie należy stosować kremów ani antyperspirantu na depilowane miejsca w dniu zabiegu. Przez
około miesiąc przed zabiegiem nie należy wyrywać włosków pęsetą, depi-

Tytuły szacownym mieszkańcom wręczono podczas zwołanej na 21 września
uroczystej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w przeddzień 3. rocznicy ustanowienia św. Stanisława Papczyńskiego patronem miasta i gminy Góra Kalwaria.
W drugiej części sesji radni podjęli jednomyślnie dwie uchwały o przyznaniu tytułu Zasłużony dla Gminy Góry Kalwaria.
Janusz Utrata, 73-letni mieszkaniec Tomic, jest jednym z najbardziej aktywnych honorowych krwiodawców w powiecie piaseczyńskim. Był wielokrotnie
odznaczany za działalność w klubach krwiodawstwa m.in. w zakładzie UnitraPolkolor w Piasecznie. W 2008 r. rozpoczął prowadzenie otwartych akcji poboru życiodajnego płynu w Górze Kalwarii. – Jestem przekonany, że Janusz Utrata w pełni zasługuje na tytuł Zasłużony dla Góry Kalwarii. Przez cztery dekady
oddawał drugiemu człowiekowi, bezinteresownie, cząstkę siebie, aby ratować
zdrowie i życie. Rozwijał także oraz promował, z zaangażowaniem, honorowe
krwiodawstwo na naszym terenie – mówił podczas sesji burmistrz Arkadiusz
Strzyżewski, który był inicjatorem nadania tytułu honorowemu krwiodawcy.
O przyznanie medalu Zbigniewowi Fudalskiemu do kapituły zwróciło się
Towarzystwo Miłośników Góry Kalwarii i Czerska, w którym rękodzielnik działa od 22 lat. Kunszt 79-letniego rzemieślnika – odlewnika z Karoliny znany jest
w całej Polsce. Był wykonawcą licznych pomników oraz tablic pamiątkowych.
Kilka z tablic upamiętniających postaci i wydarzenia historyczne bezpłatnie
wykonał na rzecz społeczności naszej gminy. To w jego pracowni powstało
także popiersie Józefa Piłsudskiego, przed którym odbywają się uroczystości
patriotycznej w naszym mieście.
R
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Depilacja laserowa

Na czym polega laserowa depilacja?
Depilacja laserem diodiowym Light Sheer jest to usuwanie owłosienia za pomocą wiązki światła lasera,
która docierając do mieszka włosowego trwale niszczy jego cebulkę. Należy jednak dodać, że nie wszystkie włosy rosną równocześnie. Część z nich
znajduje się w fazie wzrostu (anagen)
i właśnie one reagują na światło lasera, pozostałe włosy są w fazie „uśpienia”(katagen, telogen), która ma różne
okresy trwania (od 3 do 8 tygodni) - po
tym okresie zaczyna się aktywny etap
wzrostu nowego włosa. Z tego względu zabiegi muszą być powtarzane minimum 4-5 razy. W większości przy-

Janusz Utrata (z lewej) i Zbigniew Fudalski

lować woskiem czy depilatorem. Nie
wolno usuwać ich z cebulkami.
Skóra na której będzie wykonywany zabieg nie może być opalona.
Zabieg może być stosowany zarówno u pań, jaki i panów. Panowie często narzekają na nadmierne
owłosienie, ale unikają bolesnej depilacji woskiem. Depilacja laserowa
to idealna rozwiązanie. Kosmetolog
w salonie dostosuje liczbę i częstotliwość zabiegów do rodzaju owłosienia. Dzięki temu efekty pojawią się
szybko.

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

5

Jej pierwsza wystawa

LESZNOWOLA Niedawno radni podjęli uchwałę dotyczącą ustalenia opłat za korzystanie LESZNOWOLA Do 22 października w galerii Pasaż w filii GOK Lesznoz obiektów sportowych na terenie gminy. Nowością jest to, że wprowadzono taryfy za wola w Mysiadle będzie można oglądać debiutancką ekspozycję Anny
korzystanie z gminnych boisk piłkarskich w Nowej Woli, Kosowie i Zamieniu oraz bo- Connolly zatytułowaną „Farba nas wyzwoli”
iska Orlik w Łazach, które dotychczas były bezpłatne
Wielu mieszkańcom nie podoba
się, że muszą płacić za korzystanie z
ogólnodostępnych, publicznych boisk, na których do tej pory można
było pograć za darmo.
- Na Orlika przychodzimy od lat.
Graliśmy we wtorki i czwartki wieczorem, bo dla pracujących to najlepsza pora – mówi pan Piotr, nasz
czytelnik. - Raptem dowiadujemy
się, że od października za boisko
trzeba płacić. Efekt będzie taki, że
teraz na Orlika nikt już nie zajrzy.
Wcześniej z tego boiska korzystało
też sporo młodzieży. Teraz znajdą
sobie pewnie inne zajęcia...
Opłata bazowa za godzinę korzystania z Orlika w godz. wieczor-

Wszystkie orliki w Polsce przez pierwszych 10 lat
od otwarcia były bezpłatne

Teraz na Orliku za darmo
będzie można pograć tylko
w weekend i wakacje

mieniu oraz Kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”
związane jest z potrzebą ujednolicenia stawek na wszystkich obiektach.
Wprowadzone opłaty dla klubów za
korzystanie z boisk trawiastych są
symboliczne - informuje Rafał Skorek, dyrektor Centrum Sportu.
Orlik w Łazach został wybudowany 10 lat temu z udziałem rządowej dotacji. W myśl zawartej z samorządem umowy, przez dekadę boisko
miało być dostępne za darmo i nie
mogło na siebie zarabiać (dotyczy to

nych wynosi 180 zł netto. Posiadacze karty mieszkańca lub karty dużej rodziny zapłacą 100 zł netto. Zapytaliśmy Centrum Sportu, które było inicjatorem uchwały dotyczącej odpłatności za boisko, jakie były przyczyny wprowadzenia
opłat za korzystanie z bezpłatnych
do tej pory obiektów sportowych.
- Wprowadzenie odpłatności za
korzystanie z gminnych boisk piłkarskich w Nowej Woli, Kosowie i ZaR
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wszystkich takich boisk wybudowanych w całej Polsce). Teraz 10-letnia karencja dobiegła końca. Oczywiście gmina nie musiała wprowadzać opłat za boisko, ale to zrobiła.
Dobra wiadomość jest taka, że Orlik
nadal będzie bezpłatny w wakacje
oraz w soboty i niedziele od 12 do
20 (dla posiadaczy kart mieszkańca
i dużej rodziny i tylko wówczas, gdy
nie będą korzystały z niego kluby i
stowarzyszenia sportowe dotowane
przez gminę).

Tomasz Wojciuk

Pierwsza indywidualna wystawa artystki zbiegła się również z powrotem (od czasu ogłoszenia pandemii) wernisaży do Gminnego Ośrodka Kultury Lesznowola. Wydarzenie rozpoczął koncert w wykonaniu duetu wokalno-instrumentalnego Ojciec i Syn, po którym opiekun wystawy Jan Drewicz
oficjalnie otworzył ekspozycję, a sama bohaterka wieczoru zdradziła tajniki
swojej twórczości.
- Zaczęłam malować obrazy, aby uciec od nudy i rutyny codzienności, żeby
pogrążyć się w świecie czystej przyjemności – przyznaje Anna Connolly. - Kolory
farb są głębsze i ciekawsze od monotonii szarych dni, a sztuka jest zawsze bardziej wyrazista niż samo życie. Od dziecka serce biło mi szybciej, gdy znalazłam
się w sklepie z artykułami artystycznymi, pełnym kolorów farb, pisaków i kredek,
ale byłam zbyt nieśmiała, żeby zacząć tworzyć. Dopiero w dojrzałym wieku, będąc już matką nastoletnich dzieci, zdobyłam się na odwagę, żeby malować.
Artystka podkreśliła również istotną rolę Jana Drewicza w swojej twórczości oraz grupy malarskiej z Mysiadła, na której warsztaty uczęszcza.
Jej prace charakteryzuje ciekawa, bardzo charakterystyczna kolorystyka i pozytywna energia bijąca z poszczególnych obrazów. To dzieła, które w
pełni odzwierciedlają osobowość Anny Connolly – kobiety pełnej ciepła, radości i pogody ducha.

Tyl.

A

PIASECZNO

KONSTANCIN-JEZIORNA

Stanisława Celińska
odwiedzi Piaseczno

Koniec sezonu na rowery

W poniedziałek 4 października w
sali widowiskowej Biblioteki Głównej (CEM) odbędzie się spotkanie
autorskie z aktorką Stanisławą Celińską i Karoliną Prewęcką, autorką
książki „Stanisława Celińska. Niejedno przeszłam”. Początek o godzinie
18. Bilety wstępu w cenie 5 złotych
można nabyć w sekretariacie Biblioteki (ul. Jana Pawła II 55, Piaseczno)
lub online na stronie evenea.pl.

Tylko do wczoraj można było wypożyczać rowery w ramach Konstancińskiego Roweru Miejskiego. Teraz rowery trafią do garażu operatora – firmy
Nextbike Polska, gdzie przejdą konserwację i przeczekają zimę. System działa
na terenie uzdrowiska od siedmiu lat i cieszy się dużą popularnością.

PIASECZNO

TW

Musica Classica
W najbliższą niedzielę 3 października w Kościele pw. św. Anny w Piasecznie odbędzie się koncert poświęcony bł. Stefanowi kard. Wyszyńskiemu. Wystąpią: Karol Lizak – tenor i Robert Grudzień – organy. W programie m.in.: H.
Purcell, A. Vivaldi, G. Caccini, Jan z Lublina, E. Morricone J. Świder, R. Grudzień.
Początek o godzinie 17. Wstęp wolny.

Tyl.

Tyl
R
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Zbliża się kolejna Tataspartakiada

Weekend dla klimatu

LESZNOWOLA W sobotę 2 października na stadionie przy szkole w Lesznowoli odbędzie PIASECZNO Na Pikniku Naukowym w Szkole Podstawowej w Józefosłasię XVI edycja Tataspartakiady – imprezy sportowo-integracyjnej dla osób niepełno- wiu inicjatywa Alarm dla Klimatu Piaseczno promowała ekologiczny
styl życia, a następnego dnia, w Parku Miejskim w Piasecznie, członsprawnych intelektualnie i ich rodzin
kowie grupy przekazywali informacje o tym jak bardzo szkodliwe dla
To już drugi raz z rzędu, kiedy Tataspartakiada organizowaśrodowiska i zdrowia są odpady plastikowe
na jest nie pod dachem, a na świeżym powietrzu. Tę zmianę wymusiła
pandemia COVID-19. - Na dworze
o wiele trudniej się zarazić, a nasi
podopieczni mają przeciwwskazania do szczepień – mówi Jacek Zalewski, prezes organizującego spotkanie stowarzyszenia Dobra Wola.
W tym roku wydarzenie objęła honorowym patronatem żona prezydenta RP, Agata Kornhauser-Duda.
Podobno jest szansa, aby w sobotę
osobiście zjawiła się ona w Lesznowoli. Wśród atrakcji, z których część
owianych jest tajemnicą, należy spodziewać się rozgrywek i konkurencji
sportowych, dużej dawki dobrej muzyki w wykonaniu znanych i lubianych zespołów (ma przyjechać m.in.
Fanatic), pokazów teatralnych, licznych konkursów i ciepłego poczęstunku (słynna zupa z dyni).

- Swą obecność zapowiedziało jak dotąd około 200 niepełnosprawnych. Razem z wolontariuszami i obsługą w wydarzeniu weźmie
udział pewnie około 500 osób, czyli ponad dwa razy więcej niż przed

rokiem – cieszy się Jacek Zalewski.
- Przyjadą ludzie z całej Polski, dlatego można spodziewać się zabawy
na całego.

TW

Wycinka przy Lipowej. RDOŚ
zainteresował sprawą policję
KONSTANCIN-JEZIORNA W czerwcu pisaliśmy o wycince drzew na działce przy ul. Lipowej,
gdzie ma powstać osiedle domów. Pan Andrzej, nasz czytelnik, uznał że doszło do naruszenia przepisów i zgłosił sprawę do RDOŚ. Teraz RDOŚ przekazał ją policji
Przypomnijmy. Nasz czytelnik utrzymywał, że wycinki kilkudziesięcioletnich drzew dokonano
w okresie lęgowym ptaków. - Dawniej był tam taki zalesiony, bardzo przyjemny teren, ze starymi drzewami, ptakami, wiewiórkami – opowiadał. - Niestety, w maju
tego roku większość drzew poszło
pod topór. Z bólem serca obserwowałem, jak znikają kolejne wspaniałe okazy. Przestały śpiewać ptaki, wiewiórki też oczywiście gdzieś
się wyniosły. Można powiedzieć,
że przyroda w tym miejscu została kompletnie zdegradowana. Inwestor zostawił dosłownie kilka drzew.
Pan Andrzej zapytał gminę, czy
ta wyraziła zgodę na wycinkę i dowiedział się, że wszystko odbyło się
zgodnie z obowiązującymi przepisami. - To, co usłyszałem totalnie mnie
załamało. Okazuje się, że urzędni-

Czy policja zdecyduje się
wszcząć postępowanie w
sprawie wykroczenia, którego dopatrzył się RDOŚ?
cy nie przejmują się taką „drobnostką” jak brutalna ingerencja w przyrodę i to w okresie lęgowym ptaków
– ubolewał. Swoje stanowisko w tej
sprawie przedstawiła także gmina.
- Kiedy inwestor planujący w tym
miejscu budowę domów uzyskał pozwolenie na budowę, zwrócił się do nas
o zgodę na wycinkę i ją otrzymał – wyjaśniała jedna z urzędniczek pracujących w wydziale ochrony środowiska

Po analizie materiału zdjęciowego RDOŚ uznał,
że mogło dojść do złamania obowiązujących przepisów
i rolnictwa. - Zostały usunięte tylko te
drzewa, które kolidowały z inwestycją i
infrastrukturą. Za część z nich inwestor
wniósł opłatę, w zamian za inne zobowiązał się do nasadzeń zastępczych.
Gmina tłumaczyła, że przed wydaniem zgody została wykonana ekspertyza ornitologiczna, która wykazała że żadne gatunki nie gniazdują na
wskazanym obszarze. Naszego czytelnika te wyjaśnienia jednak nie usatysfakcjonowały, w związku z czym zainteresował sprawą Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (poinformował go o nielegalnym niszczeniu
gniazd i jaj chronionych gatunków
ptaków), który po przeanalizowaniu
dostarczonych przez pana Andrzeja
zdjęć przekazał ją komendzie powia-

towej policji w Piasecznie. W uzasadnieniu RDOŚ-u czytamy, że niemal wszystkie gatunki ptaków gniazdujące w miastach, poza gołębiem
grzywaczem, są objęte ochroną. W
związku z tym nie można niszczyć
ich gniazd i składanych przez nie jaj.
Tymczasem wycinka drzew przy
Lipowej nie była objęta zezwoleniem
wydanym przez RDOŚ, a przed organem nie toczyło się żadne postępowanie dotyczące wydania takiego zezwolenia. W związku z tym podjęte
działania mogą nosić znamiona wykroczenia, zagrożonego karą aresztu
lub grzywny. Dalsze działania w tej
sprawie będzie prowadziła policja.

PIASECZNO

GÓRA KALWARIA

Czarny Afekt

Policjanci będą mieli własny alkometr

Tomasz Wojciuk

W Józefosławiu promowano podejście „Zero - Waste” (dosł. zero - marnowania) razem z zasadą 5R (odmawiaj, minimalizuj, użyj ponownie, oddawaj do recyklingu, kompostuj). Temat kompostowania stanowił zresztą clou programu.
- Zachęcaliśmy mieszkańców do zagospodarowywania bioodpadów na
własnej działce, balkonie, a nawet w mieszkaniu – mówi Anna Kolińska z Alarmu dla Klimatu Piaseczno.
Członkowie grupy opowiadali, między innymi, o różnych metodach kompostowania, swoich osobistych doświadczeniach w tej materii oraz zachęcali
do lektury opracowań eksperckich. W celu przybliżenia tematu przygotowano
też quiz „Nie marnuję, kompostuję” skłaniający do zastanowienia się nad skalą problemu odpadów biodegradowalnych na terenie gminy. Na zwycięzców
konkursu czekały nagrody sfinansowane przez gminę Piaseczno, kompostowniki i książki „Jak kompostować? To proste” autorstwa Joanny Baranowskiej.
Sprawdzano również wiedzę młodych ludzi na temat segregacji odpadów. Na miejscu można się było np. dowiedzieć jakim biodegradowalnym
materiałem zastąpić zmywak lub myjkę z tworzywa.
- Segregacja nie rozwiąże jednak problemu odpadów – alarmuje Anna Kolińska. - Najważniejsze jest byśmy produkowali ich jak najmniej w każdym z naszych gospodarstw domowych i dążyli do regeneracyjnego systemu gospodarki czyli gospodarki w obiegu zamkniętym.
Kolejnego dnia, w ramach całorocznej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Stop Plastik”, na stoisku w Parku Miejskim w Piasecznie spotkano się pod
hasłem „Stop jednorazowym workom foliowym”. Dodatkowym wzmocnieniem edukacyjnego przekazu tej akcji była instalacja artystki Anny Stawowczyk, dotykająca problemu odpadów plastikowych i nadmiernego zużycia foliowych worków jednorazowych pt. „Obudź się”. Inicjatorka niedzielnego wydarzenia Beata Bednarska przygotowała EKO zagadki dla dzieci i młodzieży,
a w nagrodę za dobre odpowiedzi każdy uczestnik otrzymał torbę wielorazowego użytku przekazaną przez gminę Piaseczno. Na stoisku można było
dowiedzieć się jak minimalizować liczbę plastikowych odpadów i jak kupować bez opakowań. Przy okazji obydwu weekendowych wydarzeń członkowie Alarmu dla Klimatu rozdawali też mieszkańcom materiały edukacyjne z
innych kampanii na rzecz ratowania planety tj. „Stop Suszy”, „Co nam dają
drzewa?” i „Liście to nie śmieci - dlatego nie pakujmy ich do plastikowych jednorazowych worków”.

Grzegorz Tylec

Nowy sposób przestępców
LESZNOWOLA Kilka dni temu Lesznowolskie Przedsiębiorstwo komunalne poinformowało o niepokojących sytuacjach, do których miało
dochodzić w ostatnim czasie na terenie gminy. Mieszkańcy sygnalizowali, że do ich lokali próbowały wtargnąć osoby podające się za... pracowników LPK
Do tego typu zdarzeń miało dochodzić kilkukrotnie. Złodzieje argumentowali, że muszą wejść do mieszkania, aby pobrać próbkę wody. Tymczasem LPK
twierdzi, że pracownicy gminnej spółki nigdy nie pobierają próbek wody do
badań w przypadkowych lokalach. - Harmonogram i miejsce poboru próbek
wody są ustalane z sanepidem i uzgadniane z właścicielami nieruchomości z
wyprzedzeniem – informuje Kazimierz Jabłoński prezes LPK dodając, że wszelkie tego typu incydenty należy zgłaszać na policję. Póki co policja nie odnotowała żadnych zgłoszeń dotyczących próby kradzieży na „pracownika LPK” .

KONSTANCIN-JEZIORNA

TW

Ostatnia noc w Hugonówce

W sobotę 2 października w
Domu Kultury odbędzie się koncert zespołów sekcji muzycznej
Centrum Kultury w Piasecznie. O
godzinie 18 zagra Afekt, a o godzinie 19 - Czarny Sen. Wstęp wolny.
Obowiązują wejściówki.

Gmina kupiła policjantom z komisariatu w Górze Kalwarii alkometr, który
kosztował 13,5 tys. zł. Pieniądze pochodziły z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi. Teraz mieszkańcy będą mogli sprawdzać w komisariacie swój stan
trzeźwości, co wcześniej nie było możliwe. Nowy zakup ułatwi też życie policjantom, którzy zatrzymując pijanego kierowcę, musieli jechać do sąsiedniej
jednostki w Piasecznie czy Konstancinie-Jeziornie, aby przebadać go z użyciem alkometru.

Tyl.

W sobotę 9 października o godz. 19 w Konstancińskim Domu Kultury przy
ul. Mostowej 15 odbędzie się premiera najnowszego spektaklu grupy teatralnej ad rem „Ostatnia noc”. Mieszkańcy cichego, spokojnego miasteczka mają
głowy pełne planów i marzeń. Niestety, nie robią nic, by pomóc losowi w
ich spełnieniu. Dopiero ostatniej, sylwestrowej nocy, gdy dziwne zdarzenia
wskazują na nadchodzący koniec świata, uświadamiają sobie, że zaprzepaścili szanse na ułożenie życia tak, jak pragnęli. Wstęp wolny, bezpłatne wejściówki do odbioru w recepcji KDK w dniu spektaklu od godz. 12.

TW

TW
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Piknikowa nauka
w Józefosławiu
PIASECZNO W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w
Józefosławiu odbył się po raz pierwszy Piknik Naukowy,
który – częściowo ze środków miejscowego funduszu sołeckiego – zorganizowało Stowarzyszenie Nasz Józefosław i Julianów

W trakcie Pikniku Naukowego można było,
między innymi, spojrzeć na Słońce przez specjalne filtry
Skąd wziął się pomysł na organizację tego wydarzenia?
- Jestem przerażony poziomem
wiedzy technicznej w społeczeństwie – mówi Paweł Chorzempa,
jeden z organizatorów pikniku ze
Stowarzyszenia Nasz Józefosław i
Julianów. - Jeśli mamy być ambitnym, bogatym krajem, to nie możemy być tylko podwykonawcą.
Potrzeba nam inżynierów, wynalazców, mikrobiologów, chemików
czy choćby techników. Zainteresowanie nauką przedmiotów ścisłych
trzeba zacząć już dziś.
Uczestnicy imprezy spotkali się
przy Rondzie Praw Kobiet, gdzie –
idąc w stronę Lasu Kabackiego - na
całej długości ulicy Wilanowskiej

Twórcy Apple Muzeum Polska
przenieśli wszystkich w czasie do
lat 80. i 90. ubiegłego stulecia, prezentując możliwości historycznych
już dziś modeli Macintosha, a Narodowe Centrum Badań Jądrowych
wyjaśniało, jak działa elektrownia
atomowa. Współorganizator imprezy z Science-BOX.pl zorganizował pokaz chemiczno-fizyczny, wykorzystując do niego twórczo suchy
lód, BioCentrum Edukacji Naukowej zaproponowało zajęcia na temat naszych niedoskonałych zmysłów, a Matplaneta Matematyka i
Programowanie skutecznie przekonywała, że matematyka może być
fajna i ciekawa. Wszyscy chętni mogli wypróbować symulator lotu sa-

zbudowany został model Układu
Słonecznego w skali 1:26000000. W
efekcie Słońce miało 52 centymetry
średnicy, a Neptun był... pod Lasem
Kabackim, bo takie są właśnie odległości w kosmosie.
W szkole przy ulicy Kameralnej uczestników pikniku powitał autobus elektryczny. Jego kierowca pokazywał nie tylko techniczne parametry pojazdu czy pozwalał usiąść za jego kierownicą, ale i opowiadał liczne ciekawostki i anegdoty ze swojej pracy. Firma Hymon, która instaluje panele fotowoltaiczne i pompy
ciepła, przygotowała koło fortuny z nagrodami, a dzięki Akademii Elektroniki można było spróbować naprawić zepsute urządzenia bądź wrzucić je do specjalnie
podstawionego pojemnika na elektroodpady.

molotem oraz zobaczyć przez teleskop jak wygląda Słońce.
Wydarzeniu towarzyszył również konkurs „Ciekawi świata”, w
ramach którego uczestnicy mieli
w ciągu 15 minut jak najciekawiej
opowiedzieć o wybranych przez
siebie wynalazkach i ich twórcach. Pierwsze miejsce zdobyli,
ex aequo, szóstoklasista Maciej
Kowalski i siódmoklasista K rystian Brylak ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Józefosławiu.
- Mam nadzieję, że Piknik Naukowy był jakąś namiastką tego co
powinno być w szkole czy w telewizji
– podsumowuje imprezę Paweł Chorzempa. - Jeśli choć jedna osoba zainteresowała się naukami ścisłymi to
warto było włożyć w to tyle wysiłku.

Grzegorz Tylec
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Mieszkaniec: Tak nie da się dłużej żyć

Dni Transportu
Publicznego na kolejce

GÓRA KALWARIA W kontenerach socjalnych w Baniosze mieszka w tej chwili 8 osób. - Żyjemy w strasznych warunkach – przekonuje Wojciech Bielecki, jeden z lokatorów. - Nie PIASECZNO We wrześniu, dzięki Piaseczyńsko-Grójeckiemu Towarzywiem, czym sobie zasłużyłem na to upokorzenie...
stwu Kolei Wąskotorowej, w Piasecznie zorganizowano Dni TransporLokatorzy popularnych „baratu Publicznego, które w tym roku odbyły się w kilku miejscach związaków” po raz pierwszy odezwali się
nych ze stołecznym transportem
do nas w styczniu tego roku, alarmując że nie mają prądu i bieżącej
wody. Po naszej publikacji sprawą
zainteresowały się również media
ogólnopolskie. Koniec końców światło udało się przywrócić, a wodę naprawić. Paweł Krasowski, dyrektor
w Administracji Budynków Komunalnych pod którą podlegają kontenery wyjaśnia, że lokatorzy kradli
prąd w częściach wspólnych, wykorzystując go do ogrzewania.
- Płaciliśmy za dwie żarówki około 500 zł miesięcznie – mówi. - Co do
wody, to sami doprowadzili do zamarznięcia kranów nie zamykając drzwi.
Wojciech Bielecki twierdzi, że teraz problemów z wodą i światłem
nie ma, zapycha się natomiast kanalizacja. - Ciągle mamy niedrożne rury, w łazience panuje straszny
smród – wzdycha ciężko. - W kontenerach jest brudno, nikt nie dba o

Administracja Budynków
Komunalnych zapewnia,
że na bieżąco prowadzi
w kontenerach prace
konserwacyjne i naprawcze
części wspólne. Wiem, że tu mieszkają różni ludzie, część z nich pije...
Ale ja nic nikomu nie zawiniłem, w
terminie płacę czynsz. Mam 60 lat,

Kontenery w Baniosze zajmują osoby
eksmitowane wcześniej z innych lokali
jestem po trzech zawałach i udarze.
Chcę tylko godnie i w spokoju dożyć
starości. Czy to tak wiele?
Mężczyzna uważa, że administracja nie dba o kontenery. - Mamy
tu pluskwy. Sąsiadka cierpi na
świerzb, bez przerwy się drapie. Mogliby chociaż przysłać tu kogoś i wytruć to robactwo... – dodaje.
Paweł Krasowski zapewnia,
że gmina na bieżąco prowadzi w
kontenerach prace konserwacyjne i naprawcze. - Nasi hydraulicy
dbają o drożność rur i kanalizację.
Jak lokatorzy zgłoszą jakąś awarię, to jest ona naprawiana – tłu-

maczy. - W przyszłym tygodniu to
miejsce skontroluje firma zajmująca się deratyzacją i dezynfekcją.
Jak będzie taka potrzeba, to usunie robactwo. Co do utrzymania w
kontenerach czystości, to z tym lokatorzy muszą poradzić sobie we
własnym zakresie. Nie będziemy
uczyć ich higieny. Jeśli rzeczywiści panuje tam epidemia świerzbu,
to najlepiej, aby skontaktowali się
z dermatologiem, a nie wymagali
od nas działań nie leżących w zakresie naszych kompetencji.

Tomasz Wojciuk

PIASECZNO

Oddaj krew
potrzebującym

Nastolatek włamywał się do składów kolejowych

TW

P

R

O

M

O

C

J

A

Trwała znów
w modzie

Policjanci z wydziału kryminalnego rozwiązali sprawę włamań do
składów kolejowych znajdujących się na bocznicy w Piasecznie. Po kilkudniowym dochodzeniu wybrali się na miejsce i przy jednym z pociągów zauważyli młodego chłopaka. 16-letni mieszkaniec Warszawy został zatrzymany. Znaleziono przy nim kilka śrubokrętów, latarkę
i komplet kluczy. W mieszkaniu nastolatek trzymał kilka przełączników
i dźwigni hamulcowych pochodzących ze składów kolejowych. Jego
sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny.

TW
LESZNOWOLA

Dwie ważne inwestycje
Podczas ostatniej sesji rady gminy do Wieloletniej Prognozy finansowej
zostały wprowadzone dwie ważne inwestycje drogowe. Radni zarezerwowali 451 tys. zł na pierwszy etap przebudowy ulicy Przyleśnej w Wilczej Górze, łączącej ulicę Postępu z ul. Wojska Polskiego. Z kolei 500 tys. zł zarezerwowano na wykonanie odwodnienia ulicy Różanej w Łazach.

TW

Trwa przebudowa oczyszczalni

Wcześniej, bo w roku 2020 ,
przebudowano kanał sanitarny mający odprowadzać ścieki oczyszczone z oczyszczalni do rzeki Raszynki w Podolszynie. Wcześniej miał
on średnicę 160 mm. Teraz jest to

Są uczesania, które teraz wracają
do łask, jednym z nich są włosy w skręcie, loki, loczki, fale. Jak uzyskać taką
fryzurę? Codzienna walka z lokówką,
a może spanie w papilotach? Najprościej uzyskać trwały skręt, robiąc sobie
trwałą ondulację.
Modna i łatwa fryzura
Trwała ondulacja włosów to nadal bardzo popularny zabieg fryzjerski,
który możecie zrobić w niemal każdym
salonie. Jak go wykonać i jakie fryzury
możemy dzięki niemu uzyskać? Najlepiej oddać się w ręce profesjonalisty. Na
trwałą ondulację decydują się zazwyczaj panie, które chcą uzyskać na głowie modne kędziorki, a nie mają cierpliwości do ich regularnego kręcenia.

LESZNOWOLA Rozbudowa oczyszczalni w Zamieniu to największa
inwestycja realizowana przez Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne o wartości prawie 33 mln
zł. Nowoczesny obiekt ma być gotowy do kwietnia przyszłego roku
Oczyszczalnia w Zamieniu ma
obecnie przepustowość 1300 m3
na dobę. Po przebudowie przepustowość wzrośnie do 5800 m3 na
dobę. Koszt realizacji inwestycji
wyniesie prawie 33 mln zł. Zadanie to udało się sfinansować dzięki preferencyjnej pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie w wysokości ponad
24 mln zł, z możliwością częściowego umorzenia (do 10 proc. kwoty). Obecnie inwestycja została zrealizowana w około 50 procentach.

Tyl.

Trendy mają to do siebie, że wracają do łask po jakimś czasie. Zarówno
ubrania jaki i fryzury przeżywają drugą młodość

KONSTANCIN-JEZIORNA

Kolejna akcja honorowego
oddawania krwi odbędzie się 17
października (niedziela) przy kościele Świętej Bożej Rodzicielki
Maryi w Klarysewie. Krew będzie
pobierana w domu parafialnym
przy ul. Słonecznej 20 w godzinach od 9.30. do 13.30. Jest to już
28. akcja organizowana przez parafię w Klarysewie. Pierwsza odbyła się 26 marca 2006 r. podczas
rekolekcji wielkopostnych głoszonych przez o. płk. Zenona Surmę CMF, krajowego duszpasterza
honorowych dawców krwi.

Na piaseczyńskiej wąskotorówce, której opiekunowie od lat angażują się w
imprezy związane z Dniami Transportu Publicznego, obejrzeć można było kolejowy tabor wąskotorowy, zabytkowe autobusy (Autosana i Ikarusa) i modelarnię,
przejechać się drezyną oraz zwiedzić z przewodnikiem zaplecze stacji kolejowej.
- Piaseczyńska kolej powstała pod koniec XIX wieku – opowiadał, oprowadzając po terenie wąskotorówki, Michał Duraj, wiceprezes PiaseczyńskoGrójeckiego Towarzystwa Kolei Wąskotorowej. - Nie każdy wie, że to właśnie
dzięki jej rozwojowi powstały takie miasta-ogrody jak Konstancin czy Zalesie
Dolne. Ludzie, pragnący mieszkać w pięknych okolicznościach przyrody pod
Warszawą, chcieli też móc jakoś dojeżdżać do stolicy.

400 mm. Koszt przebudowy kanału wyniósł prawie 3,4 mln zł. Na to
zadanie gmina również zaciągnęła
pożyczkę w WFOŚiGW.

TW

Zadbaj o włosy
Warto pamiętać, że wykonywanie trwałej ondulacji nie jest rzeczą
prostą. Dlatego najlepiej zdać się się
na profesjonalistę, który doradzi, w
jakiej fryzurze będzie nam najlepiej.
Użyje też odpowiednich zabezpieczeń i w szybki, za to mało inwazyjny sposób stworzy na naszej głowie
wymarzoną fryzurę.
Jeżeli martwisz się, że trwała znisz-

czy twoje włosy, proponujemy połączyć ją z zabiegiem regenerującym.
- W naszym salonie po trwałej wykonujemy laminację ESTEL.Ten zabieg
regenerujący nigdy nas nie zawiódł –
opowiada Ewa, fryzjer z Salonu BB z
Piaseczna.
Laminacja to nowoczesny zabieg
regeneracji oraz pielęgnacji włosów,
dzięki któremu na powierzchni włosa powstaje specjalna ochronna warstwa pochodzenia naturalnego. Włosy
nabierają objętości, gładkości, elastyczności oraz blasku.
Sposoby na loki
Podczas zabiegu trwałej warto zapytać fryzjera jak dbać o włosy po powrocie do domu, jak najlepiej i najszybciej uzyskać piękny skręt.
- Krem lub pianka podkreślająca
skręt będzie sprzymierzeńcem każdej
pani po trwałej- mówi Ewa fryzjer z Salonu BB.- W naszym salonie używamy profesjonalnych kosmetyków marki Estel.
Włosy kręcone wymagają odpowiedniego suszenia i cięcia.Bardzo ważne jest
dbanie o właściwe nawilżenie włosa. Zabieg laminacji świetnie zabezpiecza. Na
włosach powstaje specjalna ochronna
warstwa pochodzenia naturalnego.

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

TENIS STOŁOWY Już w najbliższy weekend ruszą rozgrywki ligowe teKOSZYKÓWKA, II LIGA, ŻUBRY CHORTEN BIAŁYSTOK – MUKS PIASECZNO 63:49 (18:7, 16:22, 20:8, 9:12) Dobra
nisistów stołowych. Swoich reprezentantów będzie miał w nich piasegra w drugiej kwarcie to było za mało, by móc myśleć o pierwszym zwycięstwie piaseczyński UKS Return
czyńskich koszykarzy w drugiej lidze

Podopieczni Cezarego Dąbrowskiego zaczęli chyba spotkanie ze
zbyt dużym respektem dla rywali. O
ile w obronie ich gra wyglądała jeszcze przyzwoicie, to ofensywa... praktycznie nie istniała. Dość powiedzieć, że przez pierwsze dziewięć
minut MUKS miał na koncie ledwie
dwa punkty za sprawą celnego rzutu Filipa Munyamy. Dopiero w końcówce celną trójką popisał się Maciej Dyduch (najlepszy tego dnia zawodnik Piaseczna), a w drugiej od-

słonie goście w końcu pokazali, że są
w stanie skutecznie powalczyć z faworytem. Zaledwie pięciopunktowa
strata w przerwie meczu dawała nadzieję na powalczenie o zwycięstwo.
Niestety, wraz z trzecią kwartą wróciła, spowodowana przez
brak realizacji założeń taktycznych,
strzelecka indolencja gości z pierwszej części gry, dzięki czemu Żubry
wypracowały sobie bezpieczną przewagę. Ostatnia odsłona meczu miała już wyraźnie mniejszy ciężar ga-

tunkowy, a swoją szansę dostali zmiennicy. Trudno jednak oprzeć
się wrażeniu, że MUKS tylko momentami pokazał w Białymstoku
swój pełny potencjał. Ten zespół z
pewnością stać na lepszą grę, którą – miejmy nadzieję – pokaże już
w najbliższą sobotę 2 października,
kiedy to w hali SP nr 5 w Piasecznie
podejmie zespół TSK Roś Pisz. Początek meczu o godzinie 16.

Tyl.

Tym razem klub zgłosił do rozgrywek aż trzy zespoły, które rywalizować
będą w drugiej, czwartej i piątej lidze mężczyzn. Co więcej, każda z drużyn
będzie jednym z faworytów do zajęcia miejsca premiowanego awansem do
wyższej klasy rozgrywkowej.
Murowanym kandydatem do awansu będzie zwłaszcza zespół grający w
czwartej lidze, który rok temu - z kompletem zwycięstw - zwyciężył rozgrywki
piątej ligi. Warto podkreślić, że w jego skład wchodzą wyłącznie wychowankowie trenujący na co dzień w Piasecznie. Zespół drugoligowy, który w zeszłym sezonie debiutował na tym szczeblu rozgrywek, kończąc zmagania na
wysokim czwartym miejscu, również stawiany jest w gronie faworytów tegorocznych zmagań. Wśród drużyn, które powalczą o awans do pierwszej ligi są
jednak spadkowicze: Morliny Ostróda oraz GKTS Wiązowna, a także ekipy z
Nowego Dworu Mazowieckiego i Elbląga.
Pierwsze mecze nasze zespoły rozegrają 3 października na wyjeździe.
Drużyna z drugiej ligi zmierzy się z zespołem Morliny Ostróda, z czwartej - zagra na wyjedzie ze Spójnią Warszawa, a z piątej - z zespołem LKS Ryś Laski.

Tyl.

Szawro pogrążył Mirków
PIŁKA NOŻNA, A KLASA, PERŁA ZŁOTKŁOS – RKS MIRKÓW 4:1 Faworyci,
spadkowicze z okręgówki, nie zawiedli i dość pewnie pokonali na własnym boisku beniaminka rozgrywek

Przywiozła brąz z Turcji
KARATE Mieszkanka Piaseczna Antonina Żurawska wywalczyła
trzecie miejsce na międzynarodowym turnieju karate Youth League w Stambule
Nasza reprezentantka stoczyła w Turcji w sumie pięć walk, z których tylko jedną przegrała. Jak się okazało, wystarczyło
to do zdobycia brązowego medalu.
- Swój występ na tym turnieju oceniam jako dobry – mówi Antonina Żurawska. - Z medalu jestem bardzo zadowolona, bo jest to mój pierwszy medal
tej rangi i żeby go zdobyć ciężko trenowałam i musiałam przegrać wiele razy,
aby się w końcu udało.
Obecnie piasecznianka szykuje
się do startu w Polish Open w Bielsku-Białej.

Tyl.

Wyniki naszych zespołów ligowych
IV liga
Kolejka 9 - 25-26 września
Naprzód Skórzec 1-5 Tygrys Huta Mińska
MKS Piaseczno 4-1 Milan Milanówek
Wilga Garwolin 3-1 Victoria Sulejówek
KS Raszyn 6-0 Zamłynie Radom
Orzeł Baniocha 5-1 Pogoń II Siedlce
Podlasie Sokołów Podlaski 1-2 Energia Kozienice
Oskar Przysucha 3-2 Mazovia Mińsk Mazowiecki
Mszczonowianka Mszczonów 8-0 Płomień Dębe Wielkie
Żyrardowianka Żyrardów 0-0 Mazur Karczew
Tabela grupy drugiej mazowieckiej IV ligi
1.
MKS Piaseczno
9 24 8 0 1
2.
Oskar Przysucha
9 24 8 0 1
3.
Victoria Sulejówek
9 21 7 0 2
4.
Wilga Garwolin
9 18 6 0 3
5.
Mazovia Mińsk Mazowiecki
9 16 5 1 3
6.
Pogoń II Siedlce
9 16 5 1 3
7.
KS Raszyn
9 15 5 0 4
8.
Mszczonowianka Mszczonów
9 14 4 2 3
9.
Energia Kozienice
9 13 4 1 4
10. Orzeł Baniocha
9 13 4 1 4
11. Podlasie Sokołów Podlaski
9 13 4 1 4
12. Milan Milanówek
9 10 3 1 5
13. Tygrys Huta Mińska
9 10 3 1 5
14. Mazur Karczew
9 8 2 2 5
15. Płomień Dębe Wielkie 9 6 2 0 7
16. Zamłynie Radom
9 6 2 0 7
17. Naprzód Skórzec
9 6 2 0 7
18. Żyrardowianka Żyrardów 9 4 1 1 7

38-7
22-12
22-10
23-13
20-13
18-15
20-14
26-17
12-11
15-13
11-15
10-15
18-15
14-20
7-26
8-30
9-26
9-30

Liga okręgowa
Kolejka 7 - 25-26 września
Znicz II Pruszków 8-1 Sparta Jazgarzew
LKS Chlebnia 3-3 Błonianka II Błonie
KS Blizne 2-1 Ryś Laski
Korona Góra Kalwaria 2-0 MKS Polonia Warszawa

GKS Podolszyn 3-0 Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
GLKS Nadarzyn 3-3 Ożarowianka Ożarów Mazowiecki
Laura Chylice 1-2 KS Teresin
Grom Warszawa 0-1 Okęcie Warszawa
Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej
1.
LKS Chlebnia
7 19 6 1 0 28-8
2.
Laura Chylice
7 16 5 1 1 26-12
3.
MKS Polonia Warszawa 7 15 5 0 2 30-9
4.
GLKS Nadarzyn
7 13 4 1 2 17-10
5.
KS Teresin
7 12 4 0 3 18-12
6.
GKS Podolszyn
7 12 4 0 3 15-14
7.
Okęcie Warszawa
7 12 4 0 3 11-8
8.
Korona Góra Kalwaria 7 12 4 0 3 14-12
9.
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
7 11 3 2 2 19-17
10. Znicz II Pruszków
7 9 2 3 2 21-18
11. Błonianka II Błonie
7 9 2 3 2 21-19
12. Ryś Laski
7 6 1 3 3 15-18
13. Grom Warszawa
7 5 1 2 4 8-14
14. KS Blizne
7 4 1 1 5 6-33
15. Ożarowianka Ożarów Mazowiecki
7 2 0 2 5 6-23
16. Sparta Jazgarzew
7 1 0 1 6 3-31

A klasa
Kolejka 7 - 25-26 września
Ursus II Warszawa 4-0 MKS II Piaseczno
Progres Warszawa 1-1 City Wilanów (Warszawa)
Perła Złotokłos 4-1 RKS Mirków (Konstancin-Jeziorna)
Przyszłość Włochy (Warszawa) 6-0 Ożarowianka
II Ożarów Mazowiecki
UKS Tarczyn 0-4 Jedność Żabieniec
FC Lesznowola 2-1 Sarmata Warszawa
Champion Warszawa 3-0 SEMP Ursynów (Warszawa)
Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy
1.
Przyszłość Włochy (Warszawa)
7 16 5 1 1
2.
Ursus II Warszawa
6 15 5 0 1
3.
Perła Złotokłos
7 15 4 3 0
4.
City Wilanów (Warszawa) 6 12 3 3 0

19-6
22-2
22-6
16-11

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

MKS II Piaseczno
6 10 3 1
FC Lesznowola
6 10 3 1
Jedność Żabieniec
7 10 3 1
Champion Warszawa 6 10 3 1
UKS Tarczyn
6 10 3 1
RKS Mirków (Konstancin-Jeziorna)
6 8 2 2
KS II Raszyn
6 8 2 2
Progres Warszawa
7 8 2 2
SEMP Ursynów (Warszawa)
6 2 0 2
Sarmata Warszawa
7 0 0 0
Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki
7 0 0 0

2
2
3
2
2

20-8
8-7
14-22
14-12
5-7

2 10-9
2 10-12
3 12-15
4 3-11
7 4-21
7 4-34

Pierwsza bramka spotkania padła po podaniu Artura Wolskiego do Pawła
Szawro, który minął dwóch rywali i z około 20 metrów uderzył precyzyjnie po
krótkim rogu. Zaledwie cztery minuty później było już 2:0 – tym razem z rzutu
rożnego dośrodkował Damian Feliksiak, a uderzeniem z woleja Szawro nie dał
szans bramkarzowi. Dość szybko Mirków złapał jednak kontakt. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Huberta Skrzypka obrona miejscowych na moment przysnęła, a z zamieszania pod bramką skorzystał ostatecznie Krzysztof Kucharski.
Po zmianie stron trafiała już jednak tylko Perła. W 65. minucie, po bardzo dobrej zespołowej akcji, Adrian Szczepański uruchomił na skrzydle Szawro, który zagrał wzdłuż linii bramkowej, a tam całą akcję wykończył Kamil Majorek, który pojawił się na boisku zaledwie dwie minuty wcześniej. Po tej bramce Dariusz Styczek z Mirkowa musiał opuścić plac gry za drugą żółtą kartkę, a dosłownie minutę
później kolejny raz na skrzydle urwał się, dobrze dysponowany tego dnia, Szawro. Tym razem jego podanie wykończył pewnie Michał Spławiec.

Tyl.

IV liga kobiet
Kolejka 5 - 25-26 września
Legia Soccer Schools Warszawa 3-0 MKS
Polonia Warszawa
KS II Raszyn 3-1 KU-AZS UW II Warszawa
Fuks Pułtusk 3-0 KS Wilanów (Warszawa)
Świt Barcząca 4-3 Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock)
GOSiR Piaseczno 4-1 Mazovia Grodzisk Mazowiecki
Tabela czwartej ligi kobiet
1.
Legia Soccer Schools Warszawa
4 12 4
2.
Fuks Pułtusk
4 12 4
3.
KS II Raszyn
4 12 4
4.
MKS Polonia Warszawa 5 12 4
5.
Ostrovia Ostrów Mazowiecka
4 7 2
6.
Świt Barcząca
4 7 2
7.
Żbik Nasielsk
3 6 2
8.
GOSiR Piaseczno
5 3 1
9.
Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock)
4 3 1
10. Mazovia Grodzisk Mazowiecki
5 2 0
11. KS Wilanów (Warszawa) 5 0 0
12. KU-AZS UW II Warszawa 5 0 0

0
0
0
0

0
0
0
1

15-0
11-1
12-5
28-8

1
1
0
0

1
1
1
4

9-6
14-17
8-7
10-15

0 3 6-13
2 3 8-14
0 5 0-16
0 5 1-20

Ligowe zapowiedzi
IV liga
Kolejka 10 - 2-3 października
Tygrys Huta Mińska - Mazur Karczew
Płomień Dębe Wielkie - Żyrardowianka Żyrardów
Mazovia Mińsk Mazowiecki- Mszczonowianka
Mszczonów
Energia Kozienice - Oskar Przysucha
Pogoń II Siedlce - Podlasie Sokołów Podlaski
Zamłynie Radom - Orzeł Baniocha
3 października, g.12:30
Victoria Sulejówek - KS Raszyn
Milan Milanówek - Wilga Garwolin
Naprzód Skórzec - MKS Piaseczno 2 października, g.16

Liga okręgowa
Kolejka 8 - 2-3 października
Sparta Jazgarzew - Okęcie Warszawa
2 października, g.11:30
KS Teresin - Grom Warszawa
Ożarowianka Ożarów Mazowiecki - Laura Chylice

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

2 października, g.15:30
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki - GLKS Nadarzyn
MKS Polonia Warszawa - GKS Podolszyn
Ryś Laski - Korona Góra Kalwaria
Błonianka II Błonie - KS Blizne
Znicz II Pruszków - LKS Chlebnia

A klasa
Kolejka 8 - 2-3 października
Sarmata Warszawa - SEMP Ursynów (Warszawa)
Jedność Żabieniec - FC Lesznowola
2 października, g.16
Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki - UKS Tarczyn
3 października, g.11
RKS Mirków (Konstancin-Jeziorna) - Przyszłość Włochy
(Warszawa) 2 października, g.14
City Wilanów (Warszawa) - Perła Złotokłos
3 października, g.18
MKS II Piaseczno - Progres Warszawa
3 października, g.13
KS II Raszyn - Ursus II Warszawa
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Dni Prażmowa pełne atrakcji Otwiera się Muzeum Kaset

PRAŻMOW Choć pogoda nie rozpieszczała, tegoroczne Dni Prażmowa obfitowały w PIASECZNO W piątek 1 października odbędzie się oficjalne otwarcie
wiele atrakcji, wśród których nie zabrakło występów gwiazd takich jak Arka No- Muzeum Kaset, które będzie mieściło się w jednej z sal Centrum Edukacyjno-Multimedialnego przy ul. Jana Pawła II 55 w Piasecznie. Eksego czy Magda Femme
pozycja będzie się zmieniać. W zasobach muzeum jest w tej chwili okoW sobotę było chłodno i deszło 10 tys. kaset magnetofonowych, których cały czas przybywa
czowo. To niestety nieco pokrzyżowało plany organizatorów i część
atrakcji, takich jak pokaz zumby czy
seans w kinie plenerowym, zostało odwołanych. Na Orliku rozegrano po raz pierwszy mecz Samorządowcy kontra Lokalni Przedsiębiorcy o Puchar Ryxa.
Początek meczu należał do drużyny Przedsiębiorców, którzy zyskali dwubramkowe prowadzenie. Jednak drużyna Samorządowców doprowadziła do wyrównania, a emocji nie zabrakło do samego końca. Padał gol za golem, a
w samej końcówce Samorządowcy przechylili szalę zwycięstwa na
swoją stronę i ostatecznie wygrali 8:6. Po wyrównanym, rozgrywanym w duchu fair play spotkaniu
wszyscy zawodnicy otrzymali medale od wójta Jana Adama Dąbka, który sam jako kapitan drużyny
Samorządowców, odebrał puchar.
W sobotę po raz pierwszy odbył się też konkurs na Pieroga Prażmowskiego. Rywalizowały w nim
dwa koła gospodyń – z Prażmowa i
z Łosia. Oba zajęły ex aequo pierwsze miejsce. Jak się dowiedzieliśmy,
przewidziano trzy nagrody. Mamy
nadzieję, że w przyszłym roku zgłosi się więcej uczestników, co zaowocuje nie tylko pysznymi pierogami, ale także większą rywalizacją. W niedzielę, choć było chłodno, na szczęście nie padało. Na placu pod urzędem zjawiło się więcej
mieszkańców, których rozgrzewała nie tylko kawa, herbata i pyszny
bigos przygotowany przez koło gospodyń domowych, ale także płynąca ze sceny muzyka.
Po występie Cendrowianek
mieszkańców powitał wójt Jan
Adam Dąbek, który podsumo-

wał najważniejsze dokonania samorządu w ostatnich dwóch latach
(w zeszłym roku z powodu pandemii w Prażmowie nie świętowano). Odbył się też konkurs, podczas którego radni imponowali znajomością polskich seriali. Słuchając krótkich fragmentów, odgadywali tytuły niemal równie szybko jak finaliści programu „Jaka
to melodia” rozpoznają piosenki.
Choć na scenie pojawiły się
gwiazdy dużego formatu, zadbano o
to, by większość z nich była związana z Prażmowem. Magda Femme jest mieszkanką Krupiej Wólki,
gitarzysta zespołu Strefa50 mieszka w Ustanowie, Marta Zalewska
w Kędzierówce, a Kuba Urniaż do
niedawna był mieszkańcem Prażmowa. Basia i Tomek Waldowscy,
którzy wystąpili z Muzyczną Bajką Żydowską to również mieszkańcy Kędzierówki. Iluzjonista Konrad
Modzelewski przyjechał z Warszawy. Równie dobrze mógł się też teleportować lub przylecieć na... latającym dywanie – z iluzjonistami nigdy nic nie wiadomo. Zaskoczył, zachwycił i rozbawił do łez nie tylko
najmłodszych, prezentując zadzi-

wiające sztuczki i ogromne poczucie humoru.
Arka Noego rozpoczęła z małym
opóźnieniem. To mogło pokrzyżować plan, by ich koncert poprzedził
występ uczniów ze szkoły w Prażmowie. Lider zespołu Robert Friedrich zaproponował jednak wspólny występ. W ten sposób wychowankowie miejscowej szkoły zaśpiewali razem z legendarną Arką, która sprzedała już miliony płyt, zyskując uznanie nie tylko na polskiej scenie muzycznej. Atmosfera koncertu
była niezwykle radosna, także z tego
względu, że zaledwie 53-letni Friedrich całkiem niedawno po raz 12.
został dziadkiem.
Tego dnia odbyła się również
nietypowa dyskoteka (silent disco),
podczas której uczestnicy tańczyli do muzyki ze słuchawek. Wystąpił
również zespół Strefa50, prezentujący muzykę z mocnymi wpływami
bluesa i country. Gwiazdą wieczoru
była Magda Famme. Wokalistka zachwyciła publiczność pozostawiając
nadzieję, że jako mieszkanka gminy
nie raz jeszcze pojawi się na miejscowej scenie.

Pomysłodawcą utworzenia muzeum był Cezary Molski. - Od jakiegoś czasu szukaliśmy miejsca, w którym moglibyśmy otworzyć stałą wystawę – mówi. - W Warszawie się
to nie udało, ale za to w Piasecznie nasz projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem.
Muzeum będzie mieściło się w sali o powierzchni około 50 m kw., udostępnionej
przez bibliotekę publiczną. - Chcemy, żeby to miejsce żyło. Planujemy liczne warsztaty zarówno dla młodzieży, której będziemy opowiadać o znaczeniu ery muzyki analogowej, jak i seniorów – zapowiada Cezary Molski. - Celem muzeum jest nie tylko
„Przewijanie najlepszych wspomnień”, z czasów kiedy dźwięki były zapisywane na
taśmie magnetycznej, a muzyki słuchało się w dowolnym miejscu z walkmanów, ale
także łączenie pokoleń – przekonuje.
Projekt ma przyciągnąć osoby
Oprócz bogatej kolekcji
związane emocjonalnie z muzyką lat 70.,
kaset w zasobach muzeum
80. i 90., ale też młodzież i dzieci. Pomyjest około 200 walkmanów słodawcy inicjatywy liczą też na owocSony w różnym stanie oraz ną współpracę z wydawcami kaset, arokoło 300 magnetofonów tystami i lokalną społecznością. Planują
też organizować różnego typu wydarzenia, w tym koncerty. - Każdy chętny będzie mógł na miejscu przesłuchać dostępnych kaset, używając do tego walkmana – mówi Cezary Molski. - Chcemy prowadzić tu zajęcia zarówno z zakresu poznawania technologii dźwięku analogowego,
naprawy sprzętów analogowych, tworzenia muzyki, jak i upcyclingu, czyli nadawania drugiego życia m.in. kasetom magnetofonowym.
Ekspozycja ma być otwarta codziennie do godzin popołudniowych. Oprócz
dwóch stanowisk w których będzie można posłuchać kaset, na miejscu będzie też
„automat”, przyjmujący niepotrzebny analogowy sprzęt oraz stare kasety magnetofonowe. Kasety mają być zbierane również w innych miejscach na terenie miasta.

Adam Braciszewski
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Muzeum tak naprawdę powstało w 2019 roku,
ale dopiero teraz udało mu się znaleźć stałą siedzibę

A

Szukasz pracownika?
Zamieść ogłoszenie w Kurierze Południowym!
NAJWIĘKSZY NAKŁAD
NAJWIĘKSZA SKUTECZNOŚĆ

tel. 22 756 79 39
reklama@kurierpoludniowy.pl

Salon zatrudni

kosmetyczkę
z doświadczeniem

tel. 692488278
Salon zatrudni

fryzjerkę
z doświadczeniem

tel. 692488278
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DAM PRACĘ
ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ Z PRAWEM JAZDY KAT.
C+E W TRANSPORCIE KRAJOWYM. UMOWA O
PRACĘ, OKOLICE PIASECZNA, TEL. 887 740 410
MALOWANIE MIESZKAŃ, REMONTY, GLAZURNICTWO, PODŁOGI, TEL. 669 945 460
Dam pracę operatorowi maszyn oraz kierowcy
wózka widłowego, Wólka Kosowska tel. 604530316
Zatrudnię hydraulika, pomocnika hydraulika,
tel. 501 083 379
Telepizza w Piasecznie zatrudni dostawców
z własnym samochodem lub na samochód
firmowy. Praca stała lub dodatkowa, tel. 500 219 754
Salon z Piaseczna poszukuje manicurzystki,
PRACA od ZARAZ, tel. 692 488 278
Zatrudnię operatora pompy do betonu i kierowcę
na betonomieszarkę, tel. 515 445 225
Zatrudnię elektryka w serwisie samochodów
ciężarowych w Piasecznie. Bardzo dobre warunki
pracy. Tel. 601 310 000
Zatrudnię operatora pompy do betonu i kierowcę
na betonomieszarkę, tel. 515 445 225
Zatrudnię pracowników do produkcji kebabów (składacz, streczowacz), tel. 606 259 458
Zatrudnię pracowników do rozbioru drobiu,
tel. 606 259 458, 604 735 489
SALON FRYZJERSKI
Z PIASECZNA POSZUKUJE
FRYZJERA, PRACA NA ETAT, WYMAGANE MINIMUM
2-LETNIE DOŚWIADCZENIA W ZAWODZIE,
TEL. 692 488 278
Bufetową i pomoc kuchni w Sękocinie,
tel. 600 39 24 12, 692 917 319
Pomoc kucharza/kucharki do cateringu w Piasecznie,
doświadczenie w gastronomii, tel. 698 59 00 59
Zatrudnimy krawcową na etat, wynagrodzenie od 4 tys,
tel. 883 72 72 39
Zatrudnimy diagnostę w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, umowa o pracę, tel. 502 210 073, dzwonić 8:00-16:00
Firma sprzątająca zatrudni operatora maszyny myjącej
oraz mężczyzn do wykonywania prac porzadkowych w
Wólce Kosowskiej k. Mrokowa , tel. 504 246 180
Krawcowe, szwaczki, lekka produkcja, Ursynów,
tel. 603 675 411
Delikatesy Pod Dębem, zatrudnimy sprzedawców do
naszych sklepów w Złotokłosie, Piasecznie, Zalesiu
Górnym i Prażmowie,
tel. 694 451 568, 694 451 562, 797 188 368

Kupię Quada 110/250 cm, „chińskiego” - uszkodzonego, do remontu, tel. 698 698 839
KUPIĘ STARY MOTOCYKL sprawny lub zepsuty,
tel. 578 895 990

Tynki wewnętrzne, tel. 508 690 268
Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895
Antyczne meble, obrazy, srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, tel. 504 017 418

SPRZEDAM
Obrazy współczesnej malarki, około 30 sztuk,
tel. 571 373 118
Fabrycznie nowy ekspres do kawy Delonghi ECAM
250.23.SB za 1000 zł (taniej o 500 zł) Gwarancja 2 lata
fabryczna, tel. 604 234 138
Drewno kominkowe, opałowe, każda ilość, tanio,
tel. 502 544 959
Kabiny mieszkalne na barce stojącej na wodzie
w Jachrance, tel. 605 740 021
Krzewy ozdobne, tel. 880 479 679
Drewno opałowe tel.730 767 493

ODDAM
Oddam za darmo kamienie po skalniaku, tel. 510 163 750

Hydraulik tel. 886 576 148
Elektryk, tel. 666 890 886
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
Dekarskie, montaż dachów, naprawa dachów, papa, obróbki, tel. 729 459 983

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Skup aut, 1990-2005, Opel i VW.
Każdy stan – złomowanie, tel. 510 210 692

Cyklinowanie, tel. 698 185 911

Kupię samochód wywrotkę, tel. 509 447 601

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Dachy, podbitka, sprzedaż, tel. 692 194 998
Ogrodnicze, wywóz gałęzi tel. 519 874 891
Glazura, terakota, remonty. Tel. 694 126 583
Dachy, podbitki, rynny, kominy, tel. 798 836 860

Dom 453 m kw./ działka 2 900 m kw. w Jazgarzewie
stan surowy otwaryt zadazszony (wszystjie media) ,
tel. 665 818 818

Remonty, glazurnictwo, drzwi, tel. 503 004 639

Działkę budowlano-rekreacyjną w Hartowcu
przy jeziorze, tel. 605 740 021

Malarskie, tel. 696 120 208

Działka budowlana 2326 m kw. W Wólce Kozodawskiej,
480 tys. zł, tel. 605 667 294

Dach – papa termozgrzewalna, tel. 881 487 063

Pranie-czyszczenie dywanów, tapicerki meblowej
i samochodowej, tel. 508 65 20 30
Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Dom drewniany na działce 250 m. kw. w Grójcu,
tel. 692 349 218

Hydraulik, tel. 535 872 455
Kominiarz, tel. 781 495 997
Wywozimy stare metalowe przęsła, siatki, bramy, słupki,
tel. 502 898 418

RÓŻNE
Pożyczki, tel. 513 654 277

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA
WYNAJMĘ Lokal handlowy o powierzchni 80 m2,
Piaseczno, ul. Nadarzyńska 34,
tel. 22 750 17 11, 602 768 468
GABINET dostosowane do wymagań sanitarnych
gabinetu tatuażu, manicure lub kosmetycznego,
tel. 692 488 278
1-osob. 480. Para 300/os + liczn., tel. 502 222 555

Zatrudnię kierowcę kat C , praca pod spedycją , jazda po
kraju , samochód Iveco Euro Cargo , kabina sypialna ,ważne dokumenty oraz karta kierowcy.
Więcej info 509-089-736, cartruck33@gmail.com

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

Do zakładu fryzjerskiego w Górze Kalwarii zatrudnię
tel. 512 449 345

Dwupokojowe, Wojska Polskiego, tel. 664 695 444

Zatrudnimy osobę do wydawania posiłków, Nowy Dom
opieki ANTONINA w Piasecznie, tel. 22 888 59 20

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

Remonty, tel. 698 185 911

Działka między Konstancinem a Piasecznem, 4600 m kw.,
w Chyliczkach, 330 zł/ m kw, całość ogrodzona, teren budowlany, tel. 502 580 355

Zatrudnimy osobę do sprzątania, Nowy Dom opieki ANTONINA w Piasecznie, tel. 22 888 59 20

Czyszczenie dachów i rynien tel. 889 105 476

Oceplenia, elewacje, tel. 730 358 998

Firma Norwa Plants Sp. z o. o w Piasecznie zatrudni na
umowę o pracę do laboratorium hodowli roślin in vitro mężczyzn do obsługi produkcji oraz kobiety do cięcia roślin. Praca jednozmianowa od 7-15 lub 6-14 tel. do
kontaktu 22 756 20 65, mail kadry@norwa.eu

Zatrudnię konserwatora - złotą rączkę
do prac na magazynie k.Konstancina.
Tel.227155268 sekretariat@comerto.com.pl

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

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

Sprzedam działkę rolną 4,6ha w gminie Chynów z dobrym
dojazdem, tel. 886 148 471

Zatrudnię mechanika samochodowego oraz osobę do
przyuczenia Piaseczno tel. 509 089 736

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

Skup aut, wszystkie marki, tel. 512 391 270

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

Elektryk, Elektromechanik - praca w Piasecznie - pełny
etat. Tel. 606 964 169

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

AUTO - MOTO KUPIĘ

Działki budowlane 800 m kw. k. Prażmowa,
tel. 602 770 361

Zatrudnię POMOC KUCHENNĄ w PIASECZNIE. Umowa
zlecenie, 3500 zł brutto . Tel. 538 867 828

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

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

Pilarz do cięcia płyt wiórowych, pełny etat, wiek do 50
lat, Piaseczno, tel. 604 152 591

ZATRUDNIMY OPIEKUNÓW OSÓB NIESAMODZIELNYCH, NOWY DOM OPIEKI ANTONINA W PIASECZNIE,
TEL. 882 787 809

Złota rączka + spawanie, tel. 669 686 350

Zatrudnię fryzjera/kę damsko-męskiego do salonu,
który istnieje kilka lat, Piaseczno, tel. 604 914 999

Wynajmę kawalerkę 42 m kw. + garaż, Piaseczno,
tel. 505 82 82 14

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 I SAMODOSKONALENIA (LEKCJE PIANINA, RYSUNKU, INTERPRETACJA WIERSZY, KINO ARTYSTYCZNE, GRY EDUKACYJNE,
rozmowy o twórczym życiu, o rozwoju osobowości, o naturze człowieka, życia i wszechświata, grupa wsparcia ITD.)
TEL. 571 373 118
Korepetycje dla klas 1-6, (matematyka, przyroda, biologia,
kosmologia i angielski), od 20 zł za godzinę,na miejscu, z
dojazdem lub online, referencje, nauczyciel z doświadczeniem, tel. 571 373 118
Zajęcia pozalekcyjne, dodatkowe dla dzieci, tel. 571 373 118

Lokal biurowy, 20 m kw., I pietro, Piaseczno, ul. Jana
Pawła II 43A, tel. 505 82 82 14
Pawilon 25 m kw., Piaseczno, ul. Szkolna 13C, paw. 5,
pod kopułą, tel. 604 55 15 01

Lekcje pianina 40 zł/h, tel. 571 373 118
Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194
Matematyka Piaseczno tel. 667 415 381

Kwatery, 300 zł, Dąbrówka, tel. 667 797 094
Korepetycje – język polski, tel. 666 653 177

Do prasowania i łatwych prac pomocniczych.
Praca w Sękocinie. Tel. 698 430 781
Pomocnika lakiernika samochodowego tel. 607 348 271

3 – pokojowe,Grochowskiego, tel. 735 037 247

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle (ul. Kwiatowa 28) zatrudni nauczyciela fizyki (pół etatu) oraz nauczyciela wspomagającego (pełen etat). Telefon kontaktowy - (22) 462-85-20. CV proszę przesyłać na
adres e-mail: sekretariat@spwmy.edu.pl

Kupię las, okolice Prażmowa, tel. 602 770 361

Zatrudnię do sklepu spożywczego w Złotokłosie,
tel. 662 032 032

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Praca dla hydraulika i pomocnika, tel.724 364 493
Zatrudnię do prac gospodarczo - remontowych,
tel. 667 797 094

USŁUGI

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ,
GLAZURA, TERAKOTA TEL. 792 456 182
DOCIEPLENIA PODDASZY, ZABUDOWY
KARTON/GIPS, TEL. 792 456 182

ZDROWIE I URODA
RYDZ Sklep Zielarsko-Medyczny, Zdrowa Żywność,
ul. Puławska koło PZU, Piaseczno, tel. 756 77 91,
www.sklepzielarski-piaseczno.pl
SEZAM, sklep zielarsko medyczny i zdrowa
żywność, ul. Czajewicza 1, róg Nadarzyńskiej,
Piaseczno, tel. 506 76 74 74
Wizyty domowe dentysty – chirurgia, protetyka, www.
dentystadodomu.pl, tel. 509 717 247

ELEWACJE, TEL. 792 456 182
Mechanika samochodowego oraz pomocnika, atrakcyjne
wynagrodzenie, system jednozmianowy, tel. 534 651 873
Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie poszukuje fizjoterapeutów i opiekunów, tel. 607 241 707,
e-mail: tabita@luxmed.pl
Zatrudnię pracownika do sklepu spożywczego. Jeziórko,
przy stacji „PKP Ustanówek”, tel. 602 512 677, 787 866 910
Zatrudnię operatora koparki, może być na pół etatu,
tel. 601 396 406

MALOWANIE MIESZKAŃ, REMONTY,
GLAZURNICTWO, PODŁOGI, tel. 669 945 460
Anteny, wideo – domofony, montaż, naprawa,
tel. 603 375 875
Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581
BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. tel. 504 008 309
AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIAJĄCE, ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW, www.ogrodybrukarstwo.pl,
tel. 698 698 839

Zatrudnię pracownika fizycznego, 22 zł/h, tel. 509 447 601
Glazurników, szpachlerzy, malarzy,elektryka,
tel. 732 711 612

SZUKAM PRACY
Sprzątanie, tel. 733 546 026

KOSIMY DZIAŁKI ZAROŚNIĘTE WYSOKĄ TRAWĄ,
CHWASTAMI, ZAROŚLA, SAMOSIEJE, tel. 500 51 66 77
KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY PANELE, MEBLE NA
WYMIAR, TEL. 723 533 233
TYNKI 20 LAT DOŚWIADCZENIA -TRADYCYJNE GIPSOWE TEL. 604 415 352

Prace ogrodnicze, tel. 733 546 026

TRANSPORT, TANIE PRZEPROWADZKI,
AUTO Z WINDĄ, tel. 509 125 956

Pomoc domowa, sprzątanie, opieka nad starsza osoba,
tel. 516 358 963

POMOC DLA SENIORA: zakupy, pomoc w domu, dotrzymywanie towarzystwa, Piaseczno, tel. 571 373 118

KUPIĘ

Układanie kostki brukowej, profesjonalnie i terminowo, gwarancja, www.dobrybrukarz.pl tel. 698 698 839

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

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

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

