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Sarna przez kilka
godzin umierała
na posesji
str. 2

Makabryczny wypadek w Uwielinach
PRAŻMÓW W środę po
południu na łuku drogi
przy ośrodku zdrowia
w Uwielinach w jadącej w kierunku Zalesia
Górnego ciężarówce
otworzyła się stalowa
klapa, masakrując nadjeżdżającą z naprzeciwka skodę. 38-letni
kierowca osobówki w
stanie krytycznym trafił do szpitala
str. 5

Odpowie za zabicie psa
PIASECZNO W nocy z soboty na niedzielę do policjantów dotarła
informacja, że w jednym z bloków na terenie miasta ktoś pastwi się nad psem. Funkcjonariusze szybko namierzyli lokal, w
którym przebywała młoda terrierka. Niestety, pomoc przybyła za późno...
str. 6

Woda przelewa
się przez drogę
str. 7
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2 AKTUALNOŚCI
KRONIKA POLICYJNA
POWIAT

Wykroczenia za blisko 12 tys. zł
W ubiegły weekend policjanci z drogówki ukarali kilkunastu łamiących przepisy kierowców mandatami o łącznej wartości prawie 12 tys. zł. Zatrzymano też 13 dowodów rejestracyjnych i wystawiono blisko 50 mandatów. Wykroczenia popełniane przez
kierujących były bardzo różne. Głównie przekraczali dozwoloną
prędkość, co jest główną przyczyną kolizji i wypadków. Ale zatrzymano też 45-latka, który „wydmuchał” prawie 2 promile alkoholu.
Mężczyzna stracił prawo jazdy i stanie przed sądem. Grozi mu do
dwóch lat pozbawienia wolności.

PIASECZNO

Kryminalni znaleźli poszukiwanego 19-latka
Kilka dni temu na warszawskiej Woli piaseczyńscy funkcjonariusze
zatrzymali 19-letniego mieszkańca Nowego Miasta nad Pilicą, który
był poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego w Żyrardowie. Ponadto sąd w Skierniewicach kazał doprowadzić go do aresztu
w związku z zasądzoną karą bezwzględnego pozbawienia wolności.
Najbliższe 14 miesięcy mężczyzna spędzi w zakładzie karnym.

16-latek z marihuaną
Funkcjonariusze z wydziału kryminalnego złożyli niezapowiedzianą
wizytę 16-latkowi, podejrzewając że może on posiadać środki odurzające. W trakcie przeszukania jego pokoju ujawniono opakowanie z suszem roślinnym. Po zbadaniu okazało się, że jest to 10 gramów marihuany. Z posiadania narkotyków nastolatek będzie tłumaczył się przed sądem rodzinnym.

LESZNOWOLA

Policjanci przerwali driftowanie
Tuż po północy patrolujący okolice Lesznowoli funkcjonariusze z
wydziału ruchu drogowego zauważyli, że na jednym z przysklepowych
parkingów odbywa się nielegalne „kręcenie bączków”. Od razu wylegitymowali dwóch młodych kierowców bmw w wieku 23 i 26 lat, którzy za swoje nocne harce zapłacą po 500 zł. Policja przypomina, że pisk
opon i hałas silników powodują duże uciążliwości zwłaszcza w godzinach nocnych. Nie mówiąc już o tym, że samo driftowanie jest niebezpieczne i stwarza zagrożenie nie tylko dla innych uczestników ruchu,
ale i osób postronnych. Takie wybryki od razu karane są przez policjantów mandatami.

GÓRA KALWARIA

Kolejne oszustwo „na policjanta”
We wtorek do 88-letniej mieszkanki Góry Kalwarii zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta. Wyjaśnił, że chce ochronić jej pieniądze i kosztowności przed oszustami, po czym poprosił żeby włożyła je do reklamówki i wyniosła przed dom. Seniorka widziała, jak reklamówkę zabiera sprzed furtki młoda dziewczyna. Wkrótce potem
kontakt z „policjantem” się urwał. Funkcjonariusze przestrzegają starsze osoby przed nieznajomymi proszącymi o pieniądze. Są to oszuści,
którzy stosują różne metody, aby wyłudzić od seniorów oszczędności.

PRAŻMÓW

Uratowali wycieńczonego 70-latka
Kończący służbę policjanci zauważyli w lesie w Czaplinku starszego mężczyznę, ubranego jedynie w koszulę i spodnie. Jak się okazało, był on wyziębiony i ekstremalnie zmęczony. Tłumaczył, że opuścił
szpital w Grójcu i zmierza na piechotę do domu. Policjanci podwieźli
mężczyznę do miejsca zamieszkania.

URSYNÓW

Ukarali kieszonkowca za kradzież smartfona
Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o wymuszenie
rozbójnicze. 49-latek i jego o 19 lat młodszy zięć postanowili ukarać kieszonkowca, który ukradł smartfona żonie 30-latka. Po sygnale ze skradzionego telefonu namierzyli go na jednym z parkingów i złożyli niezapowiedzianą wizytę. Odebrali swoją własność oraz samochód złodzieja,
od którego zażądali 3500 zł zadośćuczynienia. Kieszonkowiec był jednak
sprytniejszy i poinformował o wymuszeniu rozbójniczym policję. Mundurowi najpierw zatrzymali teścia i zięcia, a potem kieszonkowca. Paradoksalnie dwóm pierwszym grozi teraz do 10 lat więzienia, a złodziej
może spędzić za kratkami maksymalnie 5 lat.
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Sarna przez kilka godzin
umierała na posesji
PRAŻMÓW W sobotę na jedną z posesji w Uwielinach dostała się chora sarna. Właścicielka nieruchomości twierdzi, że prosiła o pomoc fundację Animal Rescue oraz dzwoniła
pod 112. - Mimo to nikt nie przyjechał i zwierzę padło – mówi pan Jakub, syn kobiety
Do zdarzenia miało dojść w sobotę koło południa.
- Sarna weszła na działkę i położyła się przy oknie domu, w którym
mieszka moja mama – opowiada
pan Jakub. - To była może godz. 11.
Od razu było widać, że coś jej dolega. Postawiliśmy więc jej pomóc.
Właścicielka domu zadzwoniła
najpierw pod 112, gdzie usłyszała, że
zaraz ktoś się zjawi i zajmie się sarną. Potem, jak twierdzi, dwukrotnie
kontaktowała się jeszcze z fundacją
Animal Rescue. - Niestety z fundacji, która rzekomo pomaga zwierzętom, nikt do nas nie przyjechał
– opowiada pan Jakub. - Stwierdzili, że to nie jest ich obowiązek,

Pan Jakub twierdzi, że
na wysokości stanęło tylko
centrum zarządzania
kryzysowego, które
zabrało zwłoki sarny
tylko gminy. W efekcie, po około
czterech godzinach oczekiwania
zwierzę padło. Nie wiem dlaczego
ta fundacja postąpiła w ten sposób. Podobno stale zbierają fundusze na ratowanie zwierząt, a w kryzysowej sytuacji nic nie zrobili...
Poprosiliśmy o odniesienie się
do tych zarzutów Dawida Fabiańskiego, prezesa fundacji.
- Nic nie słyszałem o sarnie
znalezionej w Uwielinach, muszę
to zweryfikować – mówi Dawid Fabiański. - Koszty opieki nad dzikimi zwierzętami powinny ponosić
gminy. Jedne wywiązują się z tego
obowiązku, inne nie. Prażmów, podobnie zresztą jak Tarczyn nie chcą

Może gdyby sarna schroniła się na posesji w gminie Piaseczno,
z którą fundacja Animal Rescue ma podpisaną umowę,
jej losy potoczyłyby się inaczej?
tego robić, bo uważają, że nie ma
ku temu podstaw prawnych. My
jesteśmy fundacją i musimy przestrzegać pewnych procedur. Od jakiegoś czasu nie przyjmujemy już
zgłoszeń od osób prywatnych, bo
potem są pretensje, że interwencja
była nieuzasadniona. Każde zgłoszenie musi najpierw zweryfikować
policja, straż miejska czy sztab kryzysowy. Jak jest akceptacja, to wówczas otrzymujemy sygnał i podejmujemy stosowne działania. Dotyczy to zwłaszcza terenu gmin, które
nie dbają o dzikie zwierzęta.

Naukę czas zacząć!
We wtorek 12 października o
godz. 11 rusza rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Konstancińskim Domu Kultury. Zainauguruje go prof. dr hab. Andrzej
Pieńkos wykładem „Dziedzictwo
Stanisława Kostki Potockiego – polityka, obywatela, uczonego, miłośnika sztuki w 200-lecie śmierci”. Wstęp na pierwsze zajęcia jest
bezpłatny. Czesne za semestr – 70
zł (lub 8 zł za pojedynczy wykład).
Zapisy w KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, tel. 22 484 20 20.
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Finał Musica Classica
Finałowy koncert w ramach tegorocznej edycji Musica Classica
odbędzie się już w najbliższą niedzielę 10 października w Kościele
pw. św. Józefa Opiekuna Pracy w
Józefosławiu. Wystąpią Chór „Con
fuoco” i Festiwalowa Orkiestra Kameralna pod batutą Andrzeja Sochockiego. W programie m.in.:
W.A. Mozart, J. Rutter, L. Anderson. Początek o godzinie 19. Wstęp
wolny.

Tomasz Wojciuk
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Co dalej z parkiem w Zamieniu?

POWIAT We wrześniu podczas uroczystych obchodów 10-lecia StowaLESZNOWOLA Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadomił o włączeniu do rzyszenia Autorów Polskich w Warszawie honorowymi, przyznawanyewidencji zabytków czterech nieruchomości oraz alei wiodącej do dawnego majątku w mi przez ministra kultury odznakami „Zasłużony dla Kultury Polskiej”
Zamieniu. Konserwator, przynajmniej na razie, nie objął swą ochroną parku, albo – jak udekorowano dwie mieszkanki naszego powiatu
twierdzą niektórzy – terenu dawnego folwarku, na co bardzo liczyli okoliczni mieszkańcy
O sporach toczących się wokół parku w Zamieniu pisaliśmy już
wielokrotnie. Mieszkańcy chcą ocalić ten teren przed zabudową. Wierzą, że swoją opieką otoczy go konserwator zabytków. Niedawno zbierano podpisy pod listami protestacyjnymi w obronie parku twierdząc,
że zarówno gminie jak i deweloperowi zależy na zabetonowaniu tego terenu. Wszystko leżało w gestii konserwatora. Ten, zanim pod koniec

Cały spór toczy się o to,
żeby jedyny dostępny
w okolicy teren zielony
nie został zabudowany
września wydał opinię o wpisaniu do ewidencji zabytków alei lipowej, dwóch budynków technicznych (trafo i hydrofornia), budynku tzw. spichlerza oraz budynku
mieszkalnego (na tej liście nie ma
parku) najpierw poprosił o ekspertyzę Narodowy Instytut Dziedzictwa. W jej podsumowaniu czytamy: „Narodowy Instytut Dziedzictwa stwierdza, że przeprowadzone analizy nie potwierdziły istnienia w Zamieniu zespołu dworsko-parkowego a jedynie folwarku, któremu niesłusznie przypisuje
się cechy rezydencjalne i związane
z tym wartości historyczne, arty-

Park w Zamieniu na razie nie został wpisany
do ewidencji zabytków i nie wiadomo, czy w ogóle to nastąpi
styczne lub naukowe. [...] Narodowy Instytut Dziedzictwa uważa,
że nie ma merytorycznych przesłanek ku temu, aby pozostałość folwarku w Zamieniu wpisać do rejestru zabytków”. Wygląda na to, że
konserwator nie do końca zgodził
się z tą opinią umieszczając w ewidencji pozostałości zespołu dworsko-pałacowego. Niemniej w uzasadnieniu pisze: „Zdaniem organu
aleja oraz ww. budynki posiadają wartości historyczne i naukowe.
[…] Szczególną wartość mają elementy przyrodnicze w postaci alei
przebiegającej wzdłuż ul. ZakłaR
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dowej. Ze względu na przekształcenia i wycinki drzew związane z
budową osiedla mieszkaniowego
ochroną objęty został wyłącznie
odcinek od dawnej bramy w rejonie ulicy Zachodniej do ulicy Kakaowej, gdzie zachowały się okazy
starodrzewia (lipy), uzupełnione
o powojenne nasadzenia (robinie
akacjowe).”Teraz rodzi się pytanie, jaki los czeka pozostałą część
terenu? Czy zostanie wpisana do
ewidencji zabytków w dalszej kolejności, czy może czeka ją zabudowa?

Tomasz Wojciuk

Medale za tworzenie i upowszechnianie kultury otrzymały Agnieszka Lis –
popularna pisarka literatury obyczajowej, autorka osiemnastu powieści, pianistka, nauczycielka gry na fortepianie oraz Ewa Jowik - poetka, tekściarka,
autorka ponad dwudziestu tomików wierszy o bardzo zróżnicowanym charakterze. Tego samego dnia odznaczona została także Renata Cygan, poetka i
graficzka na co dzień mieszkająca w Anglii. Odznaczenia wręczyli prezes SAP
Eugeniusz Orłow oraz prezes II Oddziału SAP Wanda Stańczak.
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Tlenoterapia ratuje życie
Tlenoterapia to nowoczesna metoda umożliwiająca regenerację i uzdrowienie
wszystkich tkanek, a co za tym idzie całego naszego organizmu. Tlen dociera nawet do tkanek i narządów uszkodzonych w wyniku miażdżycy, urazów, złamań, zakażenia, po radioterapii, chemioterapii, zmiażdżenia czy poparzeń.
Jak działa?
Podczas tlenoterapii oddychamy 100% tlenem w warunkach podwyższonego ciśnienia (HBOT). Tlen w
zwiększonej ilości dociera do wszystkich tkanek i narządów.
TLENOTERAPIA HIPERBARYCZNA
ZWIĘKSZA AŻ 8-KROTNIE
PRODUKCJĘ WŁASNYCH KOMÓREK
MACIERZYSTYCH W SZPIKU.
Na co pomaga?
Przywraca sprawność przy powikłaniach pocovidowych (niewydolność oddechowa, burza mózgowa). Ma zbawienne działanie na trudno gojące się rany w
przypadku cukrzycy, łuszczycy, zakażeń skórnych, oparzeń, przeszczepów i odmrożeń.
Sktecznie wspomaga także leczenie boreliozy oraz przewlekłych zakażeń
bakteryjnych (także beztlenowych). Spowalnia procesy starzenia (anti-aging). Zaobserwowano istotne działanie przeciwbólowe – szczególnie w chorobach reumatycznych czy fibromialgii. Powszechnie wykorzystywana jest w stanach wyczerpania fizycznego i psychicznego.
- Już po 5 zabiegach moje wyniki badań znacznie się poprawiły. Mój lekarz był zdziwiony - mówi zachwycona klientka gabinetu Lazurowy Tlen w Józefosławiu. - Pochwalił
pomysł tlenoterapia- dodaje.

DLA seniorów 60+ cena sesji TYLKO 60 zł

Lazurowy Tlen, ul. Urocza 14, 05-500 Józefosław, tel. 506 503 996
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Suche drzewo może runąć na drogę

Ruszają wybory do
Młodzieżowej Rady Gminy

PIASECZNO Krzysztof Tarchalski mieszkaniec Głoskowa Letniska i lokalny społecznik twierdzi, że od półtora
roku prosi starostwo o wycięcie stojącej przy jego posesji uschniętej lipy. - Starosta, nie wypełniając swoich
PIASECZNO Dobiega właśnie końca piąta, wydłużona o rok ze względu
statutowych obowiązków, stwarza zagrożenie dla mieszkańców – przekonuje
na
pandemię, kadencja Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno. Pod koOgromna sucha lipa, o której
niec października poznamy skład kolejnej, przewidzianej na lata 2021mowa, stoi przy drodze powiatowej
na wysokości numeru 11a.
2024, grupy młodych radnych
- Od marca 2020 roku kilkukrotnie dzwoniłem do powiatowego wydziału Inwestycji, Remontów i Drogownictwa starostwa piaseczyńskiego prosząc o usunięcie drzewa. Bez
skutku – zżyma się Tarchalski. Dodaje, że urzędnicy oraz będący ich
zwierzchnikiem starosta poprzez
swoje zaniechanie mogą doprowadzić do powstania znacznej szkody
majątkowej, a nawet utraty zdrowia
lub życia użytkowników drogi.
- Uważam, że starosta dopuścił się naruszenia prawa
– ocenia nasz czytelnik. - Rozważam zawiadomienie prokuratury
o możliwości popełnienia przez
pana starostę przestępstwa...
Zapy taliśmy, czy powiat wie
o suchym drzewie przy Lipowej
i zamierza je usunąć.
- Wystąpimy o pozwolenie na
wycinkę – zapewnia Joanna Grela
z biura promocji powiatu. - Procedura trwa około miesiąca. Po otrzy-

Czy sucha lipa zostanie wycięta zanim powali ją wiatr?
maniu zgody wytniemy drzewo.
- Przy okazji warto podciąć gałęzie w kilku innych stojących tam
drzewach, bo też są uschnięte i jak
P
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zawieje wiatr, spadają na samochody – dodaje Krzysztof Tarchalski.

Tomasz Wojciuk
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Depilacja laserowa

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.
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-

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-

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

Gminna Komisja Wyborcza pod przewodnictwem Michała Różyckiego zatwierdziła już kalendarz wyborczy. Rywalizacja o miejsce w radzie toczyć się będzie w 16 okręgach wyborczych wśród uczniów klas siódmych i ósmych szkół
podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Z każdej ze szkół wyłonionych zostanie od jednego do trzech radnych (w zależności od liczby uczniów).
Do 1 października Okręgowe Komisje Wyborcze miały czas na przesłanie
listy kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej, po czym, najpóźniej do 7
października, zostaną ogłoszone nazwiska osób ubiegających się o mandaty i
oficjalnie ruszy kampania wyborcza. Same wybory odbędą się 21 października, a ogłoszenie wyników nastąpi 29 października.
- Młodzieżowa Rada Gminy ma na celu nauczenie młodych osób jak działa
samorząd i wskazanie im dobrych praktyk - mówi Michał Rosa, opiekun Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno z ramienia rady miejskiej. - Możliwość bliskiego kontaktu z radą miejską i burmistrzem pozwoli „oswoić się” z funkcjonowaniem gminy, co może w przyszłości przełożyć się na to, że „młodzi” radni zostaną bardzo dobrymi „dorosłymi” radnymi czy też burmistrzami. Zachęcam serdecznie do kandydowania!
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Makabryczny wypadek w Uwielinach Uroczysta inauguracja UTW
PRAŻMÓW W środę po południu na łuku drogi przy ośrodku zdrowia w Uwielinach w ja- LESZNOWOLA W ostatnią niedzielę w filii GOK Lesznowola
dącej w kierunku Zalesia Górnego ciężarówce otworzyła się stalowa klapa, masakru- w Łazach zainaugurowany został nowy rok akademicki
jąc nadjeżdżającą z naprzeciwka skodę. 38-letni kierowca osobówki w stanie krytycz- Uniwersytetu Trzeciego Wieku
nym trafił do szpitala
Zdarzenie, do którego doszło
przed godz. 17 na ulicy Głównej,
wprost trudno sobie wyobrazić.
Nie sposób oprzeć się wrażeniu,
że siedzący za kierownicą skody
38-latek, który na dodatek dojeżdżał do domu, miał niewiarygodnego pecha. Na razie nie wiadomo
dlaczego w ciężarówce otworzyła się ciężka, lewa klapa. Niestety, zadziałała ona jak gigantyczna
krajalnica, masakrując słupek skody, dach i głowę kierowcy.
- Jadący ciężarówką 51-latek
był trzeźwy – mówi nadkom. Jarosław Sawicki, rzeczniki Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. - Na razie nie usłyszał żadnych zarzutów. Zostanie powołany
biegły, który ustali przyczyny wypadku. W tej chwili nie wiadomo,
czy otwarcie się burty było efektem
usterki czy ludzkiego błędu.
Zaraz po wypadku ciężko rannemu mężczyźnie pierwszej pomocy udzielili pracownicy pobliskiego
ośrodka zdrowia. Po chwili na miejsce przybyły cztery zastępy straży
pożarnej (strażacy zabezpieczyli rejon zdarzenia), karetka pogotowia,
policja oraz śmigłowiec LPR, który
zabrał 38-latka do szpitala. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że ma on
liczne urazy czaszki, a jego stan jest
bardzo ciężki.

Dorota Miśkiewicz i Marek Napiórkowski
zachwycili swoim występem studentów UTW

TW
KONSTANCIN-JEZIORNA

GÓRA KALWARIA

Freda i Zuza

Nadchodzi Noc Bibliotek

W niedzielę 10 października o
godz. 19 na scenie Hugonówki będzie można obejrzeć zabawną komedię Meggie Wrightt „Freda i Zuza” z
Magdaleną Wołłejko i Lucyną Malec w rolach głównych. Ponadto gościnnie on-line w spektaklu wystąpią, m.in. Tomasz Stockinger, Paweł
Wawrzecki, Elżbieta Zającówna, Marek Siudym i Lesław Żurek. Bilet w
cenie 65 zł do kupienia w kasie KDK
oraz online na hugonowka.pl. Obowiązuje reżim sanitarny.

Noc Bibliotek to wielkie święto bibliotek i czytania. VII edycja imprezy
odbędzie się w dniach 7, 8 i 9 października. Akcji towarzyszyć będzie hasło „Czytanie wzmacnia”. Z tej okazji organizatorzy wydarzenia przygotowali naprawdę sporo atrakcji. W piątek 8 października w bibliotece przy
ul. Sajny 1 odbędzie się sesja fotograficzna inspirowana bohaterami bajek i opowieści. Wydarzenie odbędzie się w godz. 17-19 i jest przeznaczone dla dzieci w wieku 10-14 lat. Sporo będzie działo się także w sobotę 9
października. Na godz. 15 zaplanowano spotkanie z terapeutą Małgorzatą Szczurowską, która opowie m.in. o radzeniu sobie ze stresem. Imprezie towarzyszyć będzie wystawa „Książka żyje… naprawdę”. Została ona
przygotowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Morągu w ramach
projektu angażującego miejscową młodzież.
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Jako pierwszy wystąpił tradycyjnie miejscowy Chór UTW Oktawa pod kierownictwem Magdaleny Świderek. Po nim przyszedł czas na gwiazdy wieczoru – wokalistkę jazzową Dorotę Miśkiewicz, której na scenie towarzyszył gitarzysta Marek Napiórkowski. Artyści spotkali się z bardzo ciepłym przyjęciem
licznie przybyłej publiczności.
Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lesznowoli działa od 2006 roku. Skupia wielu studentów pragnących rozwijać umiejętności i zdolności, a także czynnie dbać o swoją sprawność fizyczną. W tym
roku akademickim na jego słuchaczy czekają, między innymi, wykłady z literatury (życie i twórczość Stanisława Lema i Bruno Schulza), historie światowych pandemii oraz możliwość zdobycia praktycznej wiedzy o naturalnych
metodach wzmacniania odporności.
- Przy doborze zajęć kierujemy się zawsze sugestiami naszych studentów
– mówi Joanna Zielińska, koordynatorka UTW przy GOK Lesznowola. - Choć
zapisy wciąż trwają, cieszę się, że wśród słuchaczy widzę w tym roku sporo
nowych twarzy.
Oprócz wykładów na słuchaczy czekać będą również zajęcia teatralne i
zajęcia z soroban – arytmetyki mentalnej.
Wykłady dla studentów UTW odbywają się w dwóch placówkach GOK Lesznowola: w filii GOK Lesznowola (CIS) przy ulicy Lipowej 28 (w środy o godzinie
10) oraz w filii GOK Lesznowola w Mysiadle przy ulicy Topolowej 2 (w czwartki o godzinie 10). Informacji na temat zapisów udziela Joanna Zielińska, instruktor ds. artystycznych i organizacji kultury (e-mail: joanna.zielinska@gok-lesznowola.pl, tel. 692 143 536). Czesne za semestr wynosi 70 złotych.
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Dzieci nie mają gdzie grać w piłkę.
Radni: to się musi zmienić
KONSTANCIN-JEZIORNA Podczas poniedziałkowego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa,
Oświaty, Kultury i Sportu (BOKiS) rozmawiano m.in. o braku dostępności znajdujących
się przy szkołach boisk, które w godzinach popołudniowych są zamykane. - Młodzież
chce uprawiać sport, a gmina i GOSiR im to uniemożliwiają. To jest objaw złej woli –
grzmiał podczas posiedzenia komisji radny Arkadiusz Głowacki
Komisja zaczęła się od tego, że
jej przewodnicząca Izabella Wieczorek odczytała list mamy jednego z nastolatków. Kobieta skarży
się, że jej syn nie mógł pograć z kolegami w piłkę na boisku znajdującym się przy ulicy Mirkowskiej (przy
szkole Montessori). Około godz. 17
chłopcy zostali wyproszeni z obiektu przez obsługę szkoły pod groźbą
wezwania policji. - Proszę zatem o
wskazanie miejsca, w którym dzieci
ze Skolimowa Północnego mogą pograć po szkole w piłkę – zwraca się w
piśmie skierowanym do radnych jedna z mam.
Pismo było punktem wyjścia do
dyskusji dotyczącej braku dostępności obiektów sportowych na terenie
gminy. - Nasze dzieci mogą pójść po
szkole co najwyżej do tężni – mówiła
podczas posiedzenia komisji mama
dwóch nastolatków. - Chcielibyśmy
mieć w Skolimowie orlika i bieżnię.
A tymczasem nie dzieje się tu nic.
Chciałabym, aby to się zmieniło.
Wiceburmistrz Ryszard Machałek tłumaczył, że mieszkanka
ma trochę racji. - W gminie są dwa

niewielkie obiekty przystosowane
do uprawiania popołudniami sportu na otwartym powietrzu – przyznał. - Obydwa są oddalone od
Skolimowa. Budujemy łącznik między Wojewódzką a Rycerską, tuż za
szkołą, który ma pełnić podwójną
funkcję: drogi i parkingu do obsługi szkoły. Mamy tam teren, na którym można by wybudować kolejny
obiekt sportowy.
Radny Adam Grzegorzewski przypomniał, że oprócz boisk

Radni zaapelowali o
otwarcie obiektów
sportowych dla młodzieży
przy Bielawskiej i Wilanowskiej
istnieje jeszcze boisko przy SP nr
1 w Skolimowie.
- Warto porozmawiać z dyrekcją szkoły o jego otwarciu – dodał.
Problemem jest to, że akurat to boisko jest w tragicznym stanie. Gmina przymierza się do jego remontu.
- Mamy tam przestrzeń, teraz musimy zastanowić się jak ją optymal-

nie zagospodarować – mówił wiceburmistrz Machałek w odpowiedzi
na wniosek, aby połączyć boisko
do piłki z bieżnią lekkoatletyczną.
Trudności z dostępnością boisk
- W przypadku obiektów przyszkolnych zawsze jest opór dyrekcji szkoły, która nie chce odpowiadać za wypadki i dewastacje
na boiskach – wyjaśniał problemy z dostępnością boisk Ryszard
Machałek.
- Ale przecież wystarczy zmienić regulamin, przerzucając odpowiedzialność za ewentualne wypadki na osoby korzystające z boiska. Tak jest w całym kraju – zaproponował radny Arkadiusz Głowacki. - A za dewastację niech odpowiadają rodzice. To jest przecież
proste. Mam wrażenie, że w naszej
gminie jest zabijany sport. Z orlika przy Mirkowskiej wcześniej ciągle ktoś korzystał, teraz stoi on pusty. Nikt nie podjął rozmów ze starostą, który od 2 lat jest właścicielem obiektu. I efekt jest taki, że boisko stoi zamknięte.

Odpowie za zabicie psa

Mieszkańcy gminy mogą popołudniami korzystać
z tartanowych boisk przy ul. Bielawskiej i Wilanowskiej
Wiceburmistrz Machałek zadeklarował, że gmina porozmawia o
tym z władzami powiatu. Dodał, że
będzie robiony również projekt boiska przy Wojewódzkiej poprzedzony wcześniejszymi konsultacjami.
Być może boisko to zostanie zbudowane już w przyszłe wakacje.
Kto ma pilnować boisk?
Przewodnicząca komisji Izabella
Wieczorek zaproponowała, aby porządku na przyszkolnych boiskach
pilnowała ochrona. - Problem jest
taki, że szkoły pod pozorem usprawiedliwienia pandemii coraz bardziej zamykają się dla młodzieży
– dodała. - Znajdźmy rozwiązanie,
aby młodzież nie musiała błąkać się

byle gdzie. Zróbmy kosztorys, zatrudnijmy ochronę. To nie są duże
pieniądze, a dzieci miałyby co robić
po szkole.
Jako przykład orlika znajdującego się pod stałą kontrolą pracownika ochrony podano boisko
przy ul. Sikorskiego w Piasecznie.
- Tego orlika pilnują pracownicy
GOSiR-u, u nas mogłoby być podobnie – zaproponował Arkadiusz
Głowacki. - W uzdrowisku jest coraz gorzej ze sportem, a zarządzenie burmistrza jeszcze bardzie zamknęło młodzieży dostęp do hal
sportowych. Otwórzmy się na sport
i oczekiwania dzieci, które tego potrzebują.

Tomasz Wojciuk

PIASECZNO

Rekonstruktorzy zapraszają w swoje szeregi

PIASECZNO W nocy z soboty na niedzielę do policjantów dotarła informacja, że w jednym
z bloków na terenie miasta ktoś pastwi się nad psem. Funkcjonariusze szybko namierzyli lokal, w którym przebywała młoda terrierka. Niestety, pomoc przybyła za późno...
Kiedy funkcjonariusze zapukali do drzwi lokalu, w którym znajdował się pies, zaskoczyła ich głucha cisza. Na miejsce wezwano straż
pożarną z wysięgnikiem i sprzętem
do wyważania. Wówczas drzwi niespodziewanie otworzyły się i stanęła w nich młoda kobieta. Kiedy rozmawiała z mundurowymi, z okna po
drugiej stronie lokalu jej partner wyrzucił plastikowy worek. Jak się okazało, były w nim zwłoki młodej terrierki. 23-latek został zatrzymany
i usłyszał zarzut znęcania się nad
zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Z zebranych dowodów
wynika, że suczka była regularnie
bita, nie miała też dostępu do wody i
pożywienia. Teraz mężczyźnie może
grozić nawet do 5 lat pozbawienia
wolności. Na razie na 3 miesiące trafił do aresztu tymczasowego.

Grupa Historyczno-Edukacyjna „Szare Szeregi” pasjonująca się historią XX wieku, z naciskiem na okres Bitwy Warszawskiej, II wojny światowej
i Powstania Warszawskiego zachęca dzieci i młodzież do udziału w zajęciach plenerowych i żywych lekcjach historii w celu ocalenia od zapomnienia wydarzeń z minionych lat. Grupa podzielona jest na sekcje: ,,Zawiszacy'' (dzieci do 14 lat) ,,Bojowe Szkoły'' (młodzież od 14 do 18 lat) oraz
,,Grupy Szturmowe''(osoby powyżej 18 roku życia). - Na naszych zbiórkach uczymy się historii, poznajemy podstawy działania telefonów polowych, szkolimy się z musztry oraz bierzemy udział w zajęciach technicznych dostosowanych do wieku – mówi Zbigniew Rowiński, założyciel
grupy. - Bierzemy też czynny udział w uroczystościach państwowych oraz
rekonstrukcjach historycznych. Wyjeżdżamy na obozy letnie i zimowe, na
których uczymy się działania w terenie. Rekonstruujemy sprzęt oraz pojazdy pochodzące z danego okresu.

KONSTANCIN-JEZIORNA

TW

Śladami zapomnianych
mieszkańców Skolimowa i Konstancina
We wtorek 12 października o godz. 18 Konstanciński Dom Kultury wznawia spotkania Klubu Historycznego. Sympatycy lokalnej historii będą mogli
spotkać się w willi Gryf przy ul. Sobieskiego 13. Działalność Klubu to otwarte spotkania, których celem jest przybliżanie historii Polski i jej bohaterów,
ze szczególnym uwzględnieniem historii Konstancina-Jeziorny i okolic. Klubowicze będą się spotykali w każdy drugi wtorek miesiąca. Wstęp wolny, ale
obowiązuje reżim sanitarny.
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Woda przelewa się przez drogę
GÓRA KALWARIA Odcinek między mostem kolejowym, a zakrętem na ulicy Lipkowskiej przy wjeździe do
miasta od strony Wólki Dworskiej jest zalewany przez wodę. - Na górze ze skarpy wybija źródełko – wyjaśnia pan Eugeniusz, nasz czytelnik. - Wcześniej pod Lipkowską był przepust, ale najwidoczniej został zapchany. Informowałem o problemie gminę, ale nic nie zrobili...
Nasz czytelnik pokazuje miejsce,
z którego wybija woda. - Była tu kiedyś studzienka, która ją zbierała i
kierowała do rury pod drogą – wyjaśnia. - Widocznie jest teraz niedrożna, więc woda leje się na ulicę...
Schodzimy niżej. Woda płynie
lewą stroną jezdni, po wewnętrznej
stronie ostrego zakrętu. - Jak popada, od razu robi się tu gigantyczna
kałuża sięgająca niekiedy aż do wia-
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Noc Bibliotek 2021
W piątek 8 października w Bibliotece Publicznej w Piasecznie (CEM) odbędzie się tegoroczna edycja Nocy Bibliotek W programie: g. 18 - Gra terenowa, turniej Magic the Gathering oraz zawody dla dorosłych w układaniu puzzli, a o godzinie 20 - pokaz Kina Nocnej Biblioteki. Na wszystkie wydarzenia obowiązują zapisy. Oprócz powyższych wydarzeń na wszystkich
uczestników czekają dodatkowe atrakcje i animacje w każdym z oddziałów.

Koncert zespołu Reagguy
W piątek 8 października w Domu Kultury w Piasecznie piaseczyńsko - konstanciński skład Reagguy zaprasza na pełną pozytywnych wibracji kosmiczną podróż z jesiennej Polski do gorącego Kingston Town na Jamajce. Zespół
powstał w 2019 roku w wyniku głębokiej sympatii do niskich dźwięków i słonecznej pulsacji kilku muzyków rodzimej sceny niezależnej – ich muzyka jest
osadzona w konwencji reggae z mieszanką różnych charakterów oraz inspiracji muzycznych członków zespołu. Początek o godzinie 20. Wstęp wolny, obowiązują wejściówki. Transmisja online - FB Centrum Kultury.

Tyl.

Bajkowa Niedziela
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W niedzielę 10 października o godzinie 14 i 16 w piaseczyńskim Domu Kultutry obejrzeć będzie można spektakl „Czarne i Białe” Teatru Pod Orzełkiem
- poetycki spektakl dla dzieci utrzymany w stylu „Kabaretu Starszych Panów”.
Bilety: 15 złotych. Transmisja online - FB Centrum Kultury.

Woda ścieka ze skarpy i spływa drogą
w kierunku wiaduktu kolejowego
kład Gospodarki Komunalnej (Lipkowska jest na tym odcinku drogą gminną) bez problemu by sobie
z nim poradził. Zapytaliśmy gminę
czy zna sytuację i zamierza jej jakoś
zaradzić. - Studzienkę na skarpie
wiele lat temu wykonało wojsko –
O
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Piękne włosy
Czy Twoje wlosy są zmęczone, przesuszone, połamane?
Jeśli potrzebują wsparcia mamy dla nich świetny zabieg
przed laminacją

PIASECZNO

Tyl.

Mieszkaniec: ta sytuacja
stanowi zagrożenie dla
rowerzystów i kierowców
duktu – mówi pan Eugeniusz. - Tą
drogą jeździ wielu rowerzystów.
Omijają rozlewisko tuż przed zakrętem, nie widząc, czy z góry nie zjedzie na nich samochód. Jak to nie
zostanie naprawione, to pewnego
razu dojdzie tu do tragedii.
Mężczyzna przekonuje, że przepchanie zbieracza nie jest pracochłonnym zadaniem. Uważa, że Za-

7

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 włosów farbowanych, wówczas można go wykonać nawet tuż po farbowaniu. Efekt zabiegu , zależnie od stanu włosów i utrzymuje się od 3 do 4 tygodni.

Salon Fryzjersko-kosmetyczny BB w Piasecznie
ul. Młynarska 6 lok. 45(wejście od Warszawskiej); Tel. 692 70 90 40, www.bbsalon.pl

wyjaśnia Piotr Chmielewski, rzecznik ratusza. - Do niedawna nie wiedzieliśmy o jej istnieniu. Zleciliśmy
już ZGK jej odmulenie. To powinno
pomóc i spowodować, że woda przestanie przelewać się przez drogę.

Tyl.

Akcja sadzenia drzew
W sobotę 9 października odbędzie się organizowana przez Fundację Zalesiacze, we współpracy z firmą Abris akcja sadzenia drzew w Parku Uroczym w Henrykowie. Początek o godzinie 10. Akcja jest przewidziana na około 2-3 godziny.
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Otwarto Muzeum Kaset

Coraz więcej pociągów
zatrzymuje się przy Towarowej

PIASECZNO Wraz z początkiem października w budynku Centrum Edukacyjno-Multimedialnego swoją działalność rozpoczął unikalny projekt – Muzeum Kaset
PIASECZNO Na bocznicy przeładunkowej przylegającej do ulicy TowaData otwarcia muzeum nie była
rowej od kilku tygodni są rozładowywane pociągi. Niedawno wygroprzypadkowa, bowiem 1 paździerdzono
nawet część chodnika, aby nie sąsiadował bezpośrednio ze stonika przypada Międzynarodowy
jącym tam składem. - Niedługo w ogóle nie będzie można tędy przejść,
Dzień Muzyki. Inicjator projektu
Cezary Molski przyznał, że jego rea to przecież droga prowadząca do dworca – dziwi się pani Anna, naalizacja nie byłaby możliwa, gdyby
sza czytelniczka
nie zrozumienie i otwartość władz
Piaseczna.
- Cieszymy się, że taka inicjatywa może mieć tu swoją stałą siedzibę – powiedział Cezary Molski. - Nie
chodzi nam o ponad tysiąc kaset na
ścianie i kolejne tysiące, które mamy
na zapleczu ani o sprzęty służące do
ich odtwarzania. Chcemy tutaj robić
przede wszystkim warsztaty.
Najmłodsi uczestnicy zajęć będą,
między innymi, rysować oraz tworzyć okładki kaset, nagrywać na
dyktafony, ze starych kaset (które
się już do niczego nie nadają) będą
powstawać np. kubki czy wieszaczki,
a najstarsi zajmą się naprawą sprzętu (wymianą pasków, czyszczeniem
głowic i rolek) oraz dotkną nieco
elektroniki. Nie zabraknie też ciekawej oferty dla seniorów.
- Będziemy naprawiali sprzęt
dla seniorów i dostarczali im kasety, które oni znają, ale dodatkowo
będziemy także rozszerzali ich spojrzenie na muzykę – zapowiada Cezary Molski.
Następnie głos zabrali dyrektor Biblioteki Publicznej w Piasecznie Łukasz Krzysztof Załęski i wicedyrektor Sylwia Chojnacka-Tuzimek
którzy wyrazili radość z tego, że będzie w CEM nowe, ciekawe miejsce.
- Ten budynek, gdy powstawał,

miał integrować, rewitalizować i zachęcać do różnych inicjatyw – podkreślił z kolei burmistrz Piaseczna
Daniel Putkiewicz. - Myślę, że im
bardziej pozytywnie zakręcone te
inicjatywy, tym lepiej.
W ramach działalności muzeum
odbywać się będą również koncerty.
Jako pierwszy piaseczyńskiej publiczności zaprezentował się zespół NoVela, który dał pół-akustyczny show,
nawiązując w swojej twórczości do lat
80. i 90. ubiegłego stulecia. Wszyscy
obecni otrzymali również okolicznościowe kasety z jego muzyką.
Kasety znajdujące się w muzeum
są bardzo różnorodne – od albumu
Kai Paschalskiej, przez np. twórczość Michała Bajora, aż po „A night at the opera“ zespołu Queen.
Nie brakuje polskiej i zagranicznej

klasyki – głównie z lat 80. i 90. ubiegłego wieku. Katalog muzeum liczy
około 10 tysięcy kaset – ekspozycja
ma się zmieniać, a w przyszłości będzie również podzielona na rodzaje muzyki. Dlaczego akurat kaseta,
a nie np. płyta winylowa czy płyta
CD? Jak się okazuje, decydujący w
uhonorowaniu tego właśnie nośnika
jest, przede wszystkim, sentyment.
- To walkman, wycieczki szkolne
czy wyjazdy pod namiot – tłumaczy Cezary Molski. - Nie było wtedy innych, tak dostępnych, nośników oferujących taki stosunek ceny
do jakości. Jak mówię – przewijamy najlepsze wspomnienia. To clue
naszego muzeum. Opieramy się na
emocjach, który staramy się obudzić
wśród osób, które to rozumieją.

Grzegorz Tylec

Gmina otwiera przed Józefem
Wilkoniem drzwi Starej Remizy
PIASECZNO Kilka dni temu podpisano list intencyjny w sprawie zagospodarowania galerii, która powstanie po modernizacji dawnej remizy OSP Piaseczno w centrum miasta.
To właśnie w tym miejscu będą prezentowane dzieła Józefa Wilkonia, wybitnego ilustratora i rzeźbiarza, mieszkańca Zalesia Dolnego
Gmina od dawna współpracuje z Józefem Wilkoniem, który jest
najbardziej znanym i cenionym na
naszym terenie artystą. To on zaprojektował kiedyś logo Przystanku Kultura i stworzył rzeźby zwierząt, znajdujące się w różnych częściach miasta. Teraz gmina zdecydowała się przekazać artyście, a
właściwie reprezentującej go fundacji „Arka” powierzchnię wystawienniczą w budowanej właśnie galerii. List intencyjny w tej sprawie
podpisali we wtorek burmistrz Daniel Putkiewicz i Blanka WyszyńskaWalczak, prezes fundacji. Okazuje
się, że pomysł, aby zaprezentować
dzieła Józefa Wilkonia szerszej rzeszy odbiorców narodził się już kilka
lat temu. - Rozważaliśmy różne lokalizacje wiedząc, że te prace, także ze względu na gabaryty, wymagają odpowiedniej przestrzeni ekspo-

Pociągi towarowe zatrzymują się w tym miejscu od niedawna. Przywożą kruszywo dla jednej z firm zajmujących się produkcją betonu. Burmistrz
Daniel Putkiewicz poinformował jakiś czas temu, że zapyta przedsiębiorstwo
odbierające transporty, czy uzgadniało przejazd ciężkich samochodów gminnymi drogami. Pismo takie wyszło już z urzędu. Odpowiedzi póki co brak.
Tymczasem na bocznicę zawitał niedawno kolejny pociąg (tym razem nie towarowy), który zatrzymał się tuż przy chodniku wiodącym do dworca PKP. Z
naszych informacji wynika, że są to przeznaczone do przeróbki elektryczne
zespoły trakcyjne. Zaraz potem na części chodnika ustawiono stalowy płot
odgradzający go od składu. - Niedługo w ogóle zagrodzą nam ten chodnik
– złości się nasza czytelniczka. Skargi na taki stan rzeczy były kierowane też
do gminy. Tymczasem ta ma nieco związane ręce. - To teren należący do PKP,
kolej ma go w użytkowaniu wieczystym – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz.
- My zarządzamy tylko Towarową, dzierżawiąc grunt pod ulicą. Nie chcemy
konfliktu z PKP, musimy postępować rozważnie.
Jednocześnie burmistrz podkreśla, że gmina będzie chciała ustalić zarządców dróg, po których poruszają się ciężkie samochody przewożące rozładowywane z wagonów kruszywo. - Do końca roku na naszych ulicach w
śródmieściu będziemy chcieli uporządkować też kwestię tonażu – zaznacza.

TW

Święto latawca
KONSTANCIN-JEZIORNA W sobotę 9 października na Łąkach
Oborskich za targowiskiem na Grapie, od strony ul. Wilanowskiej odbędzie się rodzinne święto latawca

zycyjnej – mówi burmistrz Putkiewicz. Podpisując list intencyjny gmina zadeklarowała utworzenie Instytutu Sztuki im. Józefa Wilkonia.
Szczegóły przyszłej
współpracy mają być dopiero dopracowywane. Wiadomo natomiast, że w gale-

rii (powinna zostać otwarta wiosną
przyszłego roku) będą wystawiane dzieła z różnych dziedzin, w tym
wymagające specjalnego traktowania duże drewniane rzeźby.

GÓRA KALWARIA

GÓRA KALWARIA

Miejski Spacer
Historyczny

Koncert muzyki klasycznej

TW

W niedzielę 10 października o
godzinie 10 Stanisław Hofman poprowadzi spacer po Cmentarzu Komunalnym. Zbiórka: ul. Julianowska 27; Główne wejście (przy przystanku Piaseczno Julianowska
– Cmentarz 01). Wstęp wolny.

W niedzielę 10 października odbędzie się kolejna odsłona Classica Calvaria.
Tym razem będzie to podróż po kompozycjach z początku XIX wieku w wykonaniu Orkiestry Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” pod dyrekcją maestro Jacka Bonieckiego. Będzie można posłuchać utworów Ludwiga van
Beethovena, Fryderyka Chopina oraz Franciszka Schuberta. Wraz z orkiestrą wystąpi Zbigniew Raubo pianista, profesor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Wstęp na wydarzenie, które rozpocznie się o godz. 17
w hali sportowej przy ul. Białka wyłącznie z wejściówkami. Będą one do odbioru
w dniu koncertu od godz. 14 w tym samym miejscu. Liczba miejsc ograniczona.

Latawce przygotowane przez młodych modelarzy wezmą udział w zawodach o Puchar Burmistrza Gminy oraz dyrektora biura Mazowieckiej Organizacji LOK. Zapisy dzieci w kategoriach wiekowych: do 6 lat, do 10 lat, do 14 lat
oraz powyżej 14 lat od godz. 10. Zawody rozpoczną się o godz. 11. Uwaga: latawce biorące udział w konkursie muszą być wykonane własnoręcznie. Jury
będzie oceniać je pod kątem oryginalności, sposobu wykonania i zdobienia.
Osobno będzie oceniany lot. Autorzy najlepszych latawców zostaną nagrodzeni. Udział w imprezie jest bezpłatny.

Tyl

TW

TW
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Dobre przetarcie przed ligą Lesznowola lepsza
w Żabieńcu

SIATKÓWKA, III LIGA Siatkarki SPS Konstancin-Jeziorna wygrały przedsezonowy turniej
Esperanto Cup 2021, potwierdzając tym samym wysoką dyspozycję przed inauguracją
PIŁKA NOŻNA, A KLASA, JEDNOŚĆ ŻABIENIEC – FC LESZNOWOLA 1:2 Po
trzeciej ligi, która odbędzie się już w najbliższy weekend
średnim początku ligi w ostatnich kolejkach oba zespoły złapały wySiatkarki z Konstancina pokonały na turnieju wszystkie swoje rywalki:
raźnie lepszą formę, wobec czego w Żabieńcu zapowiadało się ciekaUKS Esperanto Warszawa, Międzyszwe widowisko
kolny Klub Sportowy „Olimp” Mińsk
Mazowiecki, UKS Orlęta i KS Halinów Sekcja Siatkarska. Oprócz złotego medalu przyznano im również dwie
nagrody indywidualne. Najlepszą zawodniczką turnieju została przyjmująca Karolina Narożnik, a najlepszą rozgrywającą - Alina Urbanovich.
Dzięki turniejowi trenerka Małgorzata Skorupa mogła też sprawdzić formę swoich zawodniczek
przed zbliżającym się otwarciem III
Ligi Kobiet. A już w najbliższą sobotę
9 października w hali GOSIR-u Konstancin-Jeziorna przy ul. Żeromskiego 15 siatkarki SPS podejmą zespół
MKS „Olimp” Mińsk Mazowiecki.
Początek spotkania o godzinie 17.

Tyl.

Pierwsze zwycięstwo
KOSZYKÓWKA, II LIGA, MUKS PIASECZNO – TSK ROŚ PISZ 88:76 (20:21, 33:17, 21:17, 14:21) Koszykarze MUKS Piaseczno, po wyjazdowej porażce w Białymstoku, pokazali w ostatnią sobotę, że mogą skutecznie rywalizować w
drugiej lidze. Przez większość spotkania byli drużyną lepszą do rywali i odnieśli w pełni zasłużone zwycięstwo
Podopieczni Cezarego Dąbrowskiego rozpoczęli mecz znakomicie,
od prowadzenia 9:0, ale potem to zawodnicy TSK Roś doszli do głosu i
ostatecznie zdołali wygrać jednym
punktem pierwszą kwartę. Na szczęście kolejne dwie były już zdecydowanie dla miejscowych. Bardzo dobre
zawody zagrali zwłaszcza Damian
Zapert (double-double z 14 punktami i 12 zbiórkami) i Filip Munyama,
który rzucił najwięcej (19) punktów
dla piasecznian. Szczególnie efektowna była jedna z akcji Munyamy, kiedy to dynamicznie ruszył w kontrze
na kosz i zdobył dwa punkty widowiskowym wsadem. W ostatniej kwarcie
szansę dostali zmiennicy, ale wynik w
zasadzie cały czas gospodarze mieli
już pod kontrolą.

Tyl.
Damian Zapert,
zawodnik
MUKS Piaseczno:
Cieszymy się z wygranej z Piszem.
Było to dla nas
ważne
zwycięstwo. Wyciągnęliśmy wnioski z poprzedniego spotkania, udało się w
sporej mierze zrealizować założenia taktyczne w ataku i obronie. Jest widoczny postęp i
w każdym kolejnym meczu powinniśmy wyglądać na boisku coraz lepiej. Dla mnie osobiście bardzo miło było znów zagrać przed
piaseczyńską publicznością. Mam nadzieję,
że damy naszym kibicom w tym sezonie trochę emocji i radości naszą grą.

Gospodarze rozpoczęli mecz obiecująco, bo od objęcia prowadzenia. Po
faulu w polu karnym jedenastkę na gola zamienił Daniel Kozłowski. Później
to jednak goście byli lepsi. Kilka obiecujących akcji Lesznowoli przyniosło im
bramkę jeszcze przed przerwą. Damian Wiśniewski uderzył po długim rogu
na tyle skutecznie, że piłka zaskoczyła bramkarza i wtoczyła się do siatki.
Po zmianie stron w głównej roli wystąpił z kolei Marcelo Lucas. Najpierw
nie strzelił wprawdzie rzutu karnego, ale w samej końcówce – podobnie jak
w poprzednim sezonie – znów pogrążył Jedność, wykorzystując prosty błąd
obrony miejscowych. Chwilę później za czerwoną kartkę (po drugiej żółtej)
boisko musiał opuścić Damian Szymański, ale Żabieńca nie było już tego dnia
stać na wyrównanie.

Tyl.

Wielki sukces
młodego pięściarza
BOKS Czternastoletni piasecznianin Rafał Marcinek z klubu X Fight Piaseczno, po niedawnym wywalczeniu tytułu Mistrza Mazowsza, został w Jedwabnem Mistrzem
Polski Młodzików w Boksie w wadze do 75 kg. Okazało się, że ciężkie przygotowania wakacyjne, dwa obozy
z kadrą narodową i kadrą makroregionu przyniosły wymierne efekty
Tabela II ligi grupy B
1 MKS Ochota Warszawa
4 2 2-0
2 Żubry Chorten Białystok
4 2 2-0
3 AZS UJK Kielce
3 2 1-1
4 MUKS Piaseczno
3 2 1-1
5 Energa Hutnik
3 2 1-1
6 ŁKS Łódź
2 1 1-0
7 Isetia Erzurum
2 1 1-0
8 KKS Polonia Warszawa
2 1 1-0
9 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 1 1 - 0
10 Kolejarz
2 2 0-2
11 UKS Trójka Żyrardów
2 2 0-2
12 Sokół Ostrów Mazowiecka 1 1 0 - 1
13 TSK Roś Pisz
1 1 0-1
14 KS Legion Legionowo
1 1 0-1
15 Akademia Koszykówki Legii Warszawa
1 1 0-1

1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
0-0
0-0
0-2
0-1
0-1
0-0
0-0

1-0
1-0
0-1
0-1
0-1
0-0
0-0
1-0
1-0
0-0
0-1
0-0
0-1
0-1

170 - 149
145 - 129
176 - 157
137 - 139
165 - 202
113 - 73
69 - 56
91 - 80
72 - 64
142 - 157
151 - 167
80 - 91
76 - 88
56 - 69

0-0

0 - 1 65 - 87

Wyniki naszych zespołów ligowych
IV liga
Kolejka 10 - 2-3 października
Tygrys Huta Mińska 2-2 Mazur Karczew
Płomień Dębe Wielkie 0-1 Żyrardowianka Żyrardów
Mazovia Mińsk Mazowiecki 3-4 Mszczonowianka
Mszczonów
Energia Kozienice 1-2 Oskar Przysucha
Pogoń II Siedlce 1-1 Podlasie Sokołów Podlaski
Zamłynie Radom 0-2 Orzeł Baniocha
Victoria Sulejówek 6-1 KS Raszyn
Milan Milanówek 0-4 Wilga Garwolin
Naprzód Skórzec 0-3 MKS Piaseczno
Tabela grupy drugiej mazowieckiej IV ligi
1.
MKS Piaseczno
10 27 9 0 1
2.
Oskar Przysucha
10 27 9 0 1
3.
Victoria Sulejówek
10 24 8 0 2
4.
Wilga Garwolin
10 21 7 0 3
5.
Mszczonowianka Mszczonów
10 17 5 2 3
6.
Pogoń II Siedlce
10 17 5 2 3
7.
Mazovia Mińsk Mazowiecki 10 16 5 1 4

41-7
24-13
28-11
27-13
30-20
19-16
23-17

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Orzeł Baniocha
10
KS Raszyn
10
Podlasie Sokołów Podlaski 10
Energia Kozienice
10
Tygrys Huta Mińska
10
Milan Milanówek
10
Mazur Karczew
10
Żyrardowianka Żyrardów 10
Płomień Dębe Wielkie 10
Zamłynie Radom
10
Naprzód Skórzec
10

16
15
14
13
11
10
9
7
6
6
6

5
5
4
4
3
3
2
2
2
2
2

1
0
2
1
2
1
3
1
0
0
0

4
5
4
5
5
6
5
7
8
8
8

17-13
21-20
12-16
13-13
20-17
10-19
16-22
10-30
7-27
8-32
9-29

Liga okręgowa
Kolejka 8 - 2-3 października
Sparta Jazgarzew 0-10 Okęcie Warszawa
KS Teresin 5-1 Grom Warszawa
Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 2-3 Laura Chylice
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 4-3 GLKS Nadarzyn
MKS Polonia Warszawa 6-3 GKS Podolszyn
Ryś Laski 0-4 Korona Góra Kalwaria

Błonianka II Błonie 7-0 KS Blizne
Znicz II Pruszków 1-0 LKS Chlebnia
Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej
1.
LKS Chlebnia
8 19 6 1 1 28-9
2.
Laura Chylice
8 19 6 1 1 29-14
3.
MKS Polonia Warszawa 8 18 6 0 2 36-12
4.
KS Teresin
8 15 5 0 3 23-13
5.
Korona Góra Kalwaria 8 15 5 0 3 18-12
6.
Okęcie Warszawa
8 15 5 0 3 21-8
7.
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
8 14 4 2 2 23-20
8.
GLKS Nadarzyn
8 13 4 1 3 20-14
9.
Znicz II Pruszków
8 12 3 3 2 22-18
10. Błonianka II Błonie
8 12 3 3 2 28-19
11. GKS Podolszyn
8 12 4 0 4 18-20
12. Ryś Laski
8 6 1 3 4 15-22
13. Grom Warszawa
8 5 1 2 5 9-19
14. KS Blizne
8 4 1 1 6 6-40
15. Ożarowianka Ożarów Mazowiecki
8 2 0 2 6 8-26
16. Sparta Jazgarzew
8 1 0 1 7 3-41

Nasz zawodnik, który trenuje boks w klubie X Fight Piaseczno od 2018 roku,
nie pozostawił swoim rywalom złudzeń, wygrywając w znakomitym stylu, trzy
pojedynki. Młody pięściarz w tym roku rozpoczął również naukę w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Warszawie im. J.Kusocińskiego o profilu bokserskim,
gdzie – trenując dwa razy dziennie - będzie podnosił swoje umiejętności, dążąc do sukcesów na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.
- Jako zawodnika cechuje go szybkość i dobra koordynacja – mówi jego trener Łukasz Maszczyk. - Trenował wcześniej biegi w klubie Kondycja, dlatego - jak na swój wiek - cechuje się ponadprzeciętną wytrzymałością. Mocną
stroną Rafała jest także podejście mentalne do pojedynku oraz chęć dążenia
do wyznaczonego celu.
W następnym roku głównym zadaniem młodego zawodnika będzie zakwalifikowanie się do Mistrzostw Europy i zdobycie tam miejsca na podium.

Tyl.
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Złote, diamentowe i kamienne gody!
PIASECZNO Złote, diamentowe i kamienne gody świętowały piaseczyńskie małżeństwa. Uroczystość związana z uhonorowaniem par odbyła się 24 września w Domu Kultury w Piasecznie
Burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz wraz z wiceburmistrz Hanną Kułakowską-Michalak oraz przewodniczącymi rady miejskiej Piotrem Obłozą i jego zastępcą Michałem Rosą wręczyli jubilatom Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznane przez prezydenta RP, dyplomy oraz kosze upominkowe. W gronie świętujących znalaR
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K

zły się pary, które spędziły ze sobą
50, 60 a nawet 70 lat! Uroczystość
poprowadził Paweł Górski z Centrum Kultury, a wydarzenie uświetnił koncert wokalny w wykonaniu
Karoliny Kuli. Toastowi na cześć jubilatów towarzyszył marsz weselny
Mendelssohna w wykonaniu przedstawicieli Piaseczyńskiej Orkiestry
Dętej.
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M
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Salon zatrudni

fryzjerkę
z doświadczeniem

tel. 692488278

W gronie odznaczonych medalami
par znaleźli się świętujący 50-lecie
ślubu:
Irena i Henryk Chołuj,
Elżbieta i Kazimierz Kaczorowscy,
Czesława i Jan Wielądek,
Janina i Stanisław Tarczyńscy,
Wanda i Ryszard Witek,
Barbara i Sławomir Bargieł,
Krystyna i Tadeusz Dziekanowscy,
Marianna i Maciej Strzemińscy
Alicja i Brunon Zalescy.
Za 60 wspólnie spędzonych lat
uhonorowani zostali Elżbieta i Marcin
Wojciechowscy oraz Elżbieta Trzaska i
Janusz Marek. Z ogromnym entuzjazmem swoje 70-lecie ślubu świętowali
zaś Janina i Stanisław Żaczkowscy.

Dwanaście par otrzymało Medale
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Info
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Salon zatrudni

kosmetyczkę
z doświadczeniem

tel. 692488278

Gmina
Konstancin-Jeziorna

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Konstancin-Jeziorna
przeznaczonych do zbycia

Wykaz lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących własność Gminy Konstancin-Jeziorna
przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:
Lp.

Nr obrębu

Nr działki

Pow. działki
łącznie
[m2]

1.

01-06

33/2

538

2.

03-12

101

355

Udział w działce
i w częściach
wspólnych
budynku

Pow. lokalu
[m2]

Pow. pom.
przyn. [m2]

Wartość (cena)
lokalu wraz
z udziałem
w częściach
wspólnych [zł]

WA5M/00307782/9

0,0699

49,40

4,94

212 716,00

21 272,00

WA5M/00271925/2

0,0350

32,90

8,57

196 117,00

19 612,00

164 829,00

16 483,00

270 570,00

27 057,00

KW

3.

02-02

10/21

758

WA5M/00356323/2

0,0556

36,29

4.

03-12

101

355

WA5M/00271925/2

0,0483

45,39

10,56

Wartość po
zastosowaniu ulgi
[zł]
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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
Telepizza w Piasecznie zatrudni dostawców z
własnym samochodem lub na samochód firmowy.
Praca stała lub dodatkowa, tel. 500 219 754
Zatrudnię hydraulika, pomocnika hydraulika,
tel. 501 083 379
Dam pracę operatorowi maszyn oraz kierowcy
wózka widłowego, Wólka Kosowska tel. 604530316

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

SPRZEDAM

Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych i spalinowych, tel. 503 471 422
Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895
Elektryk, tel. 666 890 886
Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37
Docieplanie i malowanie budynków, tel. 604 938 861
Docieplanie budynków, tel. 604 938 861
Złom. Porządkujesz? Remontujesz? Uprzątniemy i wywieziemy złom, tel. 502 898 418

Bufetową i pomoc kuchni w Sękocinie,
tel. 600 39 24 12, 692 917 319

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

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

Zatrudnię operatora pompy do betonu i kierowcę
na betonomieszarkę, tel. 515 445 225

Krzewy ozdobne, tel. 880 479 679

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

Zatrudnię opiekunki osób starszych, salowe,
tel. 506 815 779

Nowy ekspres do kawy DeLonghi, taniej, tel. 604 234 138

Zatrudnię elektryka w serwisie samochodów ciężarowych w Piasecznie. Bardzo dobre warunki pracy.
Tel. 601 310 000
Zatrudnimy diagnostę w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, umowa o pracę, tel. 502 210 073,
dzwonić 8:00-16:00
Przyjmę do pracy w sklepie spożywczym, Łazy,
tel. 609 477 481
Sprzedawców i kasjerów do sklepu spożywczego w
Piasecznie/Gołkowie, atrakcyjne wynagrodzenie,
tel. 608 304 388
Firma Hal Sp. z o.o. w Baniosze zatrudni operatorów
do obsługi maszyn i urządzeń pakujących ( blistrownice, flowpacki) oraz osoby do pakowania produktów.
Tel: 22 7366823

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

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

Nowy ekspres do kawy DeLonghi, taniej, tel. 604 234 138

TYNKI 20 LAT DOŚWIADCZENIA -TRADYCYJNE GIPSOWE TEL. 604 415 352

Piecyk gazowy, Termet, lekko używany, tel. 507 582 112

Remonty, tel. 507 330 434

Książki starsze i nowsze z różnych dziedzin
tel. 571 373 118

Wywozimy stare metalowe przęsła, siatki, bramy, słupki,
tel. 502 898 418
Glazura, tel. 505 970 480

AUTO - MOTO SPRZEDAM
Citroen C4, 2005 r., benzyna, 95 000 km, ładny,
8500 zł, tel. 795 579 538

Wycinka drzew, tel. 509 117 928
Malarskie, tel. 696 120 208
Dach – awaria – dzwoń, tel. 881 487 063

AUTO - MOTO KUPIĘ

Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01

Skup aut, wszystkie marki, tel. 512 391 270

Dachy, podbitki, rynny, kominy, tel. 798 836 860

Firma Plastikan w Baniosze zatrudni osobę bez doświadczenia do pakowania wyrobów. Praca na trzy
zmiany. Tel. 605 555 853

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

Remonty, glazurnictwo, drzwi, tel. 503 004 639

Kupię samochód wywrotkę, tel. 509 447 601

Malarskie, tel. 696 120 208

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

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

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

Zatrudnimy krawcową na etat, wynagrodzenie od 4 tys,
tel. 883 72 72 39
Firma sprzątająca zatrudni operatora maszyny myjącej
oraz mężczyzn do wykonywania prac porzadkowych w
Wólce Kosowskiej k. Mrokowa , tel. 504 246 180

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
SPRZEDAM miejsce w hali garażowej w różnych lokalizacjach Piaseczna tel. 570 810 870

Delikatesy Pod Dębem, zatrudnimy sprzedwaców
do naszych sklepów w Złotokowie, Piasecznie,
Zalesiu Górnym i Prazmowie, tel. 694 451 568,
694 451 562, 797 188 368

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

Zatrudnię pracowników do produkcji kebabów
(składacz, streczowacz), tel. 606 259 458

Gospodarstwo z budynkami o pow. 5 ha, w gminie Góra
Kalwaria, tel. 608 303 093

Zatrudnię pracowników do rozbioru drobiu,
tel. 606 259 458, 604 735 489

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

Pilarz do cięcia płyt wiórowych, pełny etat, Piaseczno,
tel. 604 152 591
Przyjmę handlowca do sprzedaży samochodów
ciężarowych w weekendy Łazy k. Magdalenki,
tel. 604 626 444

Kawalerka w Piasecznie, tel. 530 507 571

Dom drewniany na działce 250 m. kw. w Grójcu,
tel. 692 349 218
Działki budowlane 800 m kw. k. Prażmowa,
tel. 602 770 361

Firma Inpost Oddziału w Łazach poszukuje do współpracy Kurierów i PrzewoźnikówWysokie wynagrodzenia. Wszystkie informacje tel. 604 936 962

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

Sprzątanie klatek schodowych, Piaseczno, tel. 504 804 378

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Zatrudnię krawcową, pół etatu, poprawki krawieckie,
Mysiadło, tel. 501 201 455
Firma sprzątająca zatrudni na teren zewnętrzny w godzinach 6:00-14:00, Ursynów, tel. 885 877 316

WYNAJMĘ Lokal handlowy o powierzchni 80 m kw,
Piaseczno, ul. Nadarzyńska 34,
tel. 22 750 17 11, 602 768 468
Wynajmę lokal ok. 130 m kw. w centrum Piaseczna,
parter, klimatyzacja, tel. 692 488 278
1-osob. 480. Para 300/os + liczn., tel. 502 222 555

Sprzedawcę do sklepu spożywczego w Bogatkach 100,
tel. 798 780 356

Wynajmę wyposażone gabinet pielęgnacji paznokci
w centrum Piaseczna, tel. 692 48 82 78

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Górze Kalwarii zatrudni od
zaraz osobę do prac remontowo-wykończeniowych.
Kontakt pon-pt. do godz 14.00tel. 509 692 851

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

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

Pokój, Chylice, tel. 516 228 558

Dom do wynajęcia, Nowa Iwiczna, tel. 607 10 11 88

Kwatery, 300 zł, Dąbrówka, tel. 667 797 094
Praca dla hydraulika i pomocnika, tel.724 364 493
3 – pokojowe,Grochowskiego, tel. 735 037 247

Zatrudnię ekspedientkę Carrefour Express Piaseczno,
tel. 508 288 773
Mechanika samochodowego oraz pomocnika, atrakcyjne
wynagrodzenie, system jednozmianowy, tel. 534 651 873
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
Elektryk, Elektromechanik - praca w Piasecznie
- pełny etat. tel. 606 964 169
Zatrudnię ekspedientkę Carrefour Express Gabryelin,
tel. 508 288 773
Zatrudnimy osobę do sprzątania, Nowy Dom opieki ANTONINA w Piasecznie, tel. 22 888 59 20
Zatrudnimy osobę do wydawania posiłków, Nowy Dom
opieki ANTONINA w Piasecznie, tel. 22 888 59 20
Zatrudnię sprzedawczynię w sklepie spożywczym w Stefanowie. Praca na dwie zmiany. Zainteresowane osoby
proszę o kontakt telefoniczny - tel. 789 120 230
Do zakładu fryzjerskiego w Górze Kalwarii zatrudnię
tel. 512 449 345
Zatrudnię konserwatora - złotą rączkę do prac na magazynie k.Konstancina. Tel.22 715 52 68
sekretariat@comerto.com.pl
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu mięsnego, Piaseczno,
tel. 602 199 832
Zatrudnię manicurzystkę, tel. 692 488 278
Zatrudnię pomocnika ślusarza. Władysławów. Wynagrodzenie 3100 zł na rękę. Umowa o pracę. CV na adres:
agnieszka_dab@poczta.onet.pl

Magazyn o pow. 60 m kw., przy ul. Słonecznej
w Lesznowoli, tel. 508 493 707
Podnajmę stanowisko fryzjerskie, tel. 692 488 278

Sprzątania, Piaseczno i okolice, tel. 798 699 673
Złota rączka, tel. 785 519 928

Kominiarz, tel. 781 495 997
Ogrodzenia, tel. 504 008 309
Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie, tel. 501 62 45 62
Dachy, podbitka, sprzedaż., tel. 692 194 998
Docieplanie budynków, szybko, tanio, solidnie,
tel. 502 053 214
Dekarskie, montaż dachów, naprawa dachów, papa, obróbki, tel. 729 459 983
Naprawa pralek, tel. 602 322 951
Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907
Ocieplenia, elewacje, tel. 730 358 998
Remonty, tel. 698 185 911

Glazurnictwo, tel. 502 720 600
Ogrodnicze, wywóz gałęzi tel. 519 874 891

RÓŻNE
Pożyczki, tel. 513 654 277
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 – język polski, tel. 666 653 177
Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ
Kupię las, okolice Prażmowa, tel. 602 770 361

USŁUGI

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
Matematyka, tel. 696 939 213
Lekcje pianina 40 zł/h, tel. 571 373 118

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182
KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ,
GLAZURA, TERAKOTA TEL. 792 456 182
DOCIEPLENIA PODDASZY, ZABUDOWY
KARTON/GIPS, TEL. 792 456 182
ELEWACJE, TEL. 792 456 182
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
AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIAJĄCE, ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW, www.ogrodybrukarstwo.pl,
tel. 698 698 839

Zajęcia pozalekcyjne, dodatkowe dla dzieci, tel. 571 373 118
Glazura, tel. 505 970 480
Remonty, tel. 507 330 434

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

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. Tel. 504 008 309
Dachy, remonty, tel. 601 310 413
Czyszczenie dachów i rynien tel. 889 105 476
Wymieniłeś piec CO i nie wiesz co zrobić ze starym. Zadzwoń, przyjedziemy, zabierzemy, rury też,
tel. 502 898 418
Złota rączka + spawanie, tel. 669 686 350

SZUKAM PRACY

Hydraulik, tel. 535 872 455

Cyklinowanie, tel. 698 185 911

Szukamy kelnera/ki i pomoc kuchenną do restauracji
znajdującej się w Pracach Małych, tel. 797 760 890
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu mięsnego, Piaseczno,
tel. 602 199 832

Zatrudnię do prac gospodarczo - remontowych,
tel. 667 797 094

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Układanie kostki brukowej, profesjonalnie i terminowo, gwarancja, www.dobrybrukarz.pl tel. 698 698 839
Wycinka drzew i gałęzi w terenie zabudowanym,
tel. 889 105 476
Hydraulik tel. 886 576 148
POMOC DLA SENIORA: zakupy, pomoc w domu, dotrzymywanie towarzystwa, Piaseczno, tel. 571 373 118

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

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

KURIER POŁUDNIOWY
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Remont poboczy generuje uciążliwe korki.
Tataspartakiada pod
hasłem ochrony zdrowia Kiedy prace dobiegną końca?

LESZNOWOLA W ostatnią sobotę na stadionie przy szkole w PIASECZNO/GÓRA KALWARIA Modernizacja poboczy na odcinku krajowej 79 między Piasecznem i Górą KalLesznowoli odbyła się już 16. edycja Tataspartakiady, or- warią rozpoczęła się kilka miesięcy temu i trwa do tej pory, podnosząc ciśnienie kierowcom. - Czy tych prac
ganizowanego rokrocznie przez stowarzyszenie Dobra naprawdę nie można prowadzić nieco szybciej? – pyta pan Marian, nasz czytelnik
Docelowo Generalna Dyrekcja
Wola pikniku sportowo-integracyjnego dla osób niepełDróg Krajowych i Autostrad, która
nosprawnych i ich rodzin. - Obawialiśmy się trochę pogo- zarządza drogą 79, odcinek od Piady, ale na szczęście świeciło słońce i wszyscy świetnie się seczna do Kątów (tam zaczyna się
dwupasmowa obwodnica) przed
bawili – mówi Jacek Zalewski, inicjator Tataspartakiady
Górą Kalwarią zamierza przebudować. Niedawno poinformowano, że GDDKiA przygotowuje dokumentację umożliwiającą ogłoszenie przetargu na wybór projektanta, który przygotuje koncepcję
nowej trasy i uzyska decyzję środo-

Korki na 79-tce powinny
zakończyć się
przed grudniem

Szczudlarze z teatru Akt zrobili prawdziwą furorę
Ze względu na pandemię koronawirusa było to już drugie kolejne spotkanie w plenerze. W tym roku znajdujące się na różowych koszulkach uczestników imprezy hasło przewodnie brzmiało „Inność nie przeszkadza”. W zawodach wzięło udział 15 drużyn z kilku województw. Do Lesznowoli przybyło łącznie około 200 niepełnosprawnych w wieku od 5 do 70 lat. Tradycyjnie już towarzyszyli im rodzice, opiekunowie i przyjaciele stowarzyszenia.
Ze względu na sytuację
Nieoficjalny hymn Dobrej Woli „Dziwpandemiczną, impreza
ny jest ten świat” wykonał tym razem
kolejny raz odbyła się
międzynarodowy chór złożony ze
na świeżym powietrzu
studentów uczelni Vistula (potem zaśpiewali jeszcze piosenkę Arki Noego
„Nie boję się, gdy ciemno jest”). Na pomysł zaproszenia chóru wpadł rektor
uczelni, prof. Wawrzyniec Konarski. Potem była jeszcze tradycyjna lokomotywa i zaczęły się konkurencje sportowe, przeplatane oryginalnymi niespo-

Szczudlarze z teatru Akt zrobili prawdziwą furorę
dziankami. W tym roku trzech ojców z powiatu ciechanowskiego zdobyło tytuł Supertaty. Aby to osiągnąć dzielni panowie musieli najpierw sprawdzić się
w sztukach walki, potem udzielić pierwszej pomocy, a na końcu jeszcze pięknie zaśpiewać. Jako że impreza odbywała się na powietrzu towarzyszyły jej
efekty specjalne, pokazy strażackie (na miejscu byli strażacy z OSP Zamienie i
OSP Nowa Wola) i liczne koncerty (m.in. grupy Fanatic i Specjalistów oraz Kolorofonii). - W tym roku chcieliśmy zaakcentować potrzebę dbania o zdrowie
i kondycję – mówi Jacek Zalewski. - Sporo o tym mówiliśmy, a wszyscy otrzymali nie tylko słynną zupę z dyni, ale też świeże jabłka. Chcieliśmy, aby na Tataspartakiadzie było mało słodyczy, a dużo warzyw i owoców.
Na zakończenie wszystkie biorące udział w rywalizacji drużyny otrzymały
specjalne puchary z wizerunkiem... korony i pamiątkowe medale. Impreza zakończyła się zabawą taneczną.
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Roślina za zużytą elektronikę
Zużyty sprzęt elektroniczny i agd, a także baterie czy zepsute urządzenia można przynieść w sobotę 9 października do specjalnego punktu zbiórki elektroodpadów przed Centrum Handlowym Auchan Piaseczno. W ten
sposób można pozbyć się starych sprzętów, a w zamian otrzymać sadzonkę.
Punkt przed hipermarketem będzie czynny od godziny 10 do godziny 17.
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wiskową. Wąska dziś i niebezpieczna droga ma mieć dwa pasy ruchu
w każdą stronę, ciągi pieszo-rowerowe, ekrany akustyczne, nowe
oświetlenie, odwodnienie. Zła wiadomość jest taka, że zadanie to
może zostać zrealizowane dopiero za kilka lat. Dlatego też GDDKiA postanowiła podnieść bezpieczeństwo na drodze 79 już teraz.
Od kilku miesięcy trwa remont poboczy, polegający na ich wyrównywaniu (uzupełnianie kruszywem)
i poszerzaniu, co jest połączone z
konserwacją odwodnienia. Niestety, prace te sprawiają, że na drodze
został wprowadzony ruch wahadłowy wiążący się z gigantycznymi

Obecnie pobocza remontowane są na odcinku
między Żabieńcem, a skrzyżowaniem na Zalesie Górne
niekiedy korkami. - Kiedy wreszcie
skończy się ten koszmar? - zastanawia się pan Marek, mieszkaniec Pilawy. - Są dni, że jadę do Piaseczna
nawet 40 minut.
- Obecnie prowadzimy prace pomiędzy Żabieńcem, a skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną na Zalesie Górne – informuje Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA. - Wszystkie roboty powinny potrwać nie dłużej niż do końca listopada.
A już w przyszłym roku, również w ramach poprawy bezpieR
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czeństwa na drodze krajowej, ma
rozpocząć się przebudowa skrzyżowań 79-tki z drogami powiatowymi w Żabieńcu i Baniosze. Inwestycję tę zrealizuje powiat piaseczyński, który ma już komplet dokumentów i zarezerwowane środki na ten cel. Na przebudowę każdego ze skrzyżowań zabezpieczono
w budżecie po 4 mln zł. Być może
część tych pieniędzy uda się odzyskać, bo powiat liczy na dofinansowanie z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg.

Tomasz Wojciuk

