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POWIAT

Ranny kot dostał od policjantów drugie życie
 Do nietypowego zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 79. Przed 
maskę toyoty nagle wybiegł czarno-biały kot. Kierująca nie miała 
szans zahamować. Uderzone zwierzę wpadło przez atrapę chłodnicy 
pod maskę silnika i tam utknęło. Wkrótce na miejsce zdarzenia przy-
byli policjanci, którzy uwolnili rannego kota i przekazali go pod facho-
wą opiekę. 

R E K L A M A

Zatrzymano podejrzanego o kradzież 40 tys. zł
 Piaseczyńscy kryminalni zatrzymali w Grójcu 23-latka, który będzie 
odpowiadał za kradzież 40 tys. zł z terenu jednego z centrów handlo-
wych. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Tego samego dnia w Piasecz-
nie wpadła 34-latka poszukiwana listem gończym. Kobieta najbliższe 6 
miesięcy spędzi w areszcie śledczym.

Jadąc hulajnogą spowodowała kolizję
Wieczorem w centrum Piaseczna poruszająca się elektryczną hulajno-
gą 26-latka niespodziewanie zjechała z chodnika na jezdnię, wprost 
pod koła jadącego za nią volvo. Doszło do zderzenia na skutek którego 
kobieta z obrażeniami nóg została przewieziona do szpitala. Ale to nie 
wszystko. Za spowodowanie wypadku 26-latka została ukarana man-
datem w wysokości 500 zł. Policja przypomina, że osoby korzystające 
z hulajnóg również zobowiązane są do przestrzegania przepisów ru-
chu drogowego. 

TARCZYN

Z pięcioma promilami wsiadł za kierownicę
 Kilka dni temu po godz. 22 kierowca opla wjechał w ogrodzenie 
przydrożnej posesji. Próbował odjechać, ale nie był w stanie ponow-
nie zapalić samochodu. Na miejsce zostali wezwani policjanci, któ-
rzy przebadali 44-latka na zawartość alkoholu w organizmie. Nie mo-
gli wyjść ze zdumienia, kiedy sprawca kolizji „wydmuchał” niemal 5 
promili alkoholu. Mężczyzna nie zamierzał jednak składać broni i za-
proponował funkcjonariuszom kilkaset złotych łapówki, w zamian za 
przymknięcie oka na jego stan. Dalszą część nocy spędził w policyjnej 
celi, a po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty karne, zarówno za jazdę po 
wódce, jak i próbę korupcji. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

URSYNÓW

Przez przypadek wpadł z narkotykami
 Na jednym z ursynowskich osiedli sąsiedzi usłyszeli dochodzące z 
mieszkania krzyki nastoletnich chłopców. Na miejsce została wezwa-
na policja. Po wejściu do lokalu funkcjonariusze przekonali się, że kłó-
cili się chłopcy w wieku 13 i 9 lat. Nie mogli dojść do porozumienia, 
który z nich ma korzystać z komputera. Mundurowych zastanowiło 
jednak co innego, a mianowicie unoszący się w powietrzu zapach ma-
rihuany. 29-letni opiekun nastolatków przyznał, że lubi sobie czasami 
zapalić. W rezultacie ujawniono przy nim 20 gramów marihuany i dwa 
gramy haszyszu. Mężczyzna został zatrzymany, a narkotyki trafi ły do 
policyjnego depozytu. Teraz odpowie za posiadanie środków odurza-
jących, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności. 

Bestialska zbrodnia 
w cieniu drzew
PIASECZNO/KONSTANCIN-JEZIORNA Ruszył proces dwóch osób oskarżonych o zabójstwo 16-letniej Kornelii K. 

Zarówno 27-letni Patryk B. jak i 18-letnia Martyna S. nie przyznają się do winy. Składając zeznania przed są-

dem wzajemnie się obciążali, próbując marginalizować swój udział w zbrodni

 Do morderstwa doszło 11 lutego 
2020 roku w lesie, w rezerwacie Łęgi 
Oborskie. To właśnie tam 16-letnią 
Kornelię przywiózł z Piaseczna sa-
mochodem kolega Patryka B. Pretek-
stem do spotkania były siedemnaste 
urodziny Martyny S., dziewczyny Pa-
tryka B. i koleżanki ze szkoły Kornelii 
K. Młodzi ludzie w trójkę mieli święto-
wać i strzelać z wiatrówki w pobliskim 
lesie. Wcześniej Patryk B. wykopał 
wśród drzew dół – i jak twierdzi pro-
kurator – wspólnie i w porozumieniu z 
Martyną S. zaplanował zabójstwo na-
stolatki. Kornelia najpierw była duszo-
na, a później trzy razy postrzelono ją 
z wiatrówki w głowę. Na końcu potur-
bowana 16-latka wylądowała w dole, 
gdzie dwukrotnie ugodzono ją szpa-
dlem, a następnie żywcem zakopano. 
Zmarła na skutek uduszenia przysy-
paną ziemią.  

Bo był zakochany

 W poniedziałek 18 października w 
Sądzie Okręgowym w Warszawie ze-
znania złożyli oskarżeni oraz rodzi-
ce ofiary, którzy występują jako oskar-
życiele posiłkowi. Patryk B. nie przy-
znaje się do zabójstwa. W trakcie ko-
lejnych przesłuchań (w prokuratu-
rze i w sądzie w Piasecznie) zmieniał 
treść swoich zeznań. Najpierw przy-
znał się do zabójstwa, później zaczął 
winą obarczać dziewczynę, Martynę S. 
 - Złożyłem takie zeznania, bo 
chciałem chronić Martynę – tłuma-
czył podczas rozprawy. - Chciałem 
jej zaimponować. Byłem w niej zako-
chany – mówił o swoich motywach.
Po tym, gdy Kornelia została zwabiona 
do lasu, była przez Patryka B. duszona. 
Mężczyzna przyznaje się do tego, ale 
utrzymuje, że oboje się przy tym śmiali.
  - Chciała udowodnić, że potra-
fi się obronić – opowiadał w sądzie 
oskarżony. - Przewróciliśmy się i za-
częliśmy się śmiać. Uważałem to za 
zabawę. Wtedy Martyna się zdener-
wowała i wykrzyknęła, że „wszystkich 
nas pozabija”. Zaczęła strzelać do 
Kornelii, a później poprosiła mnie, 
żebym pomógł przenieść ją do dołu. 
Martyna miała zacząć przysypywać 
Kornelię ziemią. Mężczyzna utrzy-
muje, że wtedy oddalił się, ale usłyszał 
jak jego dziewczyna krzyczy: „ona się 
rusza!”. Wówczas, według słów Patry-
ka B., Martyna miała zacząć uderzać 
ofiarę szpadlem. - Częścią tnącą szpa-
dla – uzupełnił Patryk B. 

 „Chciała zabić 

jeszcze drugą koleżankę”

 - Martyna była zazdrosna o Kor-

nelię, o jej styl życia, o to, że miała 
więcej swobody i o to, że handlowa-
ła narkotykami – powiedział Patryk 
B. Twierdzi też, że namawiał swoją 
dziewczynę, by nie zabijała Kornelii. 
- Chciałem, żeby z nią porozmawiała 
i żeby doszły do porozumienia. Moje 
namowy kończyły się awantura-
mi. Mówiła, że jak jej nie pomogę to 
mnie zostawi i bałem się, że ją stra-
cę – wyznał oskarżony. - Bardzo ją 
kochałem, zrobiłbym dla niej wszyst-
ko. Patryk B. zeznał, że jego dziew-
czyna była zafascynowana filmami o 
zbrodniach i na jednej ofierze nie za-
mierzała poprzestać. 
 - Miała taki charakter, że chcia-
ła żyć jak przestępca – powiedział 
Patryk B. utrzymując, że Martyna o 
zabójstwie myślała od miesięcy i to 
ona stworzyła bestialski plan mor-
derstwa w lesie. - Chciała jeszcze za-
bić drugą koleżankę - powiedział Pa-
tryk B. - Były pokłócone i nie lubiły 
się. Powiedziała mi o tym kilka dni po 
śmierci Kornelii. 
 Patryk B. przyznaje, że jak przy-
szli do lasu, to raz strzelił do Kornelii, 
ale wcześniej wyjął magazynek, chcąc 
ją tylko przestraszyć. Dlaczego kilka 
dni wcześniej wykopał dół? - Chcie-
liśmy w tym miejscu posadzić mari-
huanę – tłumaczył w sądzie Patryk 
B. Dlaczego więc zostawił na miejscu 
szpadel? Odrzekł, że chciał go użyć, 
by przysypać ziemią sadzonki. Zapy-
tany o to czy marihuana potrzebuje 
ciepła i światła by urosnąć, nie potra-
fił udzielić odpowiedzi. - Nie znam się 
na tym – uciął oskarżony. 

Stała i tylko patrzyła

 Inną wersję zdarzeń przedstawi-
ła w sądzie Martyna S. Zeznała, że 
chcieli Kornelię tylko nastraszyć, by 
jej chłopakowi nie robiła konkurencji 
w rozprowadzaniu środków odurza-
jących. Martyna S. i Patryk B. plano-
wali rozwinąć swój narkotykowy biz-
nes. W lesie, do którego zwabili Kor-
nelię, mieli rozmawiać na temat han-
dlu narkotykami. Patryk B. według 
zeznań Martyny zamierzał Kornelię 
przestraszyć lub skłonić do tego, by 
pracowała dla niego. 
 - Patryk wycelował jej w głowę 
wiatrówkę i zapytał dla kogo pracuje. 
Broń jednak nie wypaliła. Wtedy pod-
szedł do niej od tyłu, zapytał czy da-
łaby radę się obronić i zaczął ją dusić. 
W pewnym momencie się przewrócili. 
Wtedy Patryk B. wziął broń i strzelił jej 
w głowę – zeznała Martyna S. Następ-
nie mężczyzna miał złapać Kornelię 
za kostki i wrzucić ją do dołu. - Tyl-
ko stałam i patrzyłam – utrzymywa-
ła oskarżona. Twierdzi, że była w szo-
ku i nie powiedziała nikomu o tym co 
zaszło, bo nie chciała zaszkodzić swo-

jemu chłopakowi. W kolejnych zezna-
niach przed sądem w Piasecznie Mar-
tyna przyznała jednak, że pomogła 
swojemu chłopakowi wrzucić nieprzy-
tomną Kornelię do dołu. Podczas 
rozprawy to potwierdziła. - Zrobi-
łam tak, bo się go bałam – wyzna-
ła Martyna S. - Żałuję, że nikomu 
o tym wszystkim od razu nie powie-
działam – dodała. Martyna S. utrzy-
muje, że gdy zakopywali Kornelię my-
ślała, że dziewczyna już nie żyje. 
 - Gdy Kornelia leżała w rowie i się 
ruszała to pomyślałam, że to pośmiert-
ne drgawki – powiedziała  podczas roz-
prawy. - Gdy oglądałam filmy przy-
rodnicze widziałam, że stworzenia po 
śmierci mają takie drgawki – dodała. 

Rodzice nie przyjmują przeprosin

 Maryna S. podczas rozprawy 
zwróciła się do rodziców zamordo-
wanej Kornelii.  - Pragnę z całego ser-
ca przeprosić, przez całe życie będą 
miała do siebie żal, że nie dałam wte-
dy rady Kornelii pomóc, jeśli w ogó-
le miałabym jakieś szanse – mówiła 
skruszonym głosem. - Całe życie będę 
miała o to do siebie pretensję. 
 Rodzice zamordowanej nastolat-
ki nie przyjmują jednak przeprosin. 
- Morderczyni! Socjopatka! - wy-
krzyknął ojciec Kornelii, gdy wpro-
wadzano oskarżoną na salę. - Dzie-
ciobójca! - rzucił w stronę Patryka B. 
 Zarówno matka jak i ojciec za-
mordowanej nastolatki opowiada-
li, jak policja bagatelizowała zgło-
szone zaginięcie córki. W swoich ze-
znaniach opisywali, że gdy szuka-
li Kornelii,  Martyna S. ich oszuki-
wała. Mówiono im, że chłopak Kor-
nelii narobił długów narkotykowych 
i dlatego ona wystraszyła się i ucie-
kła do Warszawy. Mnożono plotki i 
wymyślano niestworzone historie, by 
zmylić tropy i utrudnić poszukiwa-
nia. Ciało zamordowanej nastolatki 
znaleziono przypadkowo dopiero 26 
kwietnia 2020 roku.
 - Nasza córka nie miała nic 
wspólnego z narkotykami – nie mają 
wątpliwości rodzice zamordowa-
nej. - Nigdy w domu nie było żad-
nych środków odurzających – prze-
konują państwo K. - Pieniądze brała 
ode mnie i od męża, wszystkie rze-
czy kupowała za nasze pieniądze – 
podkreśla matka Kornelii. 
 Patrykowi B. grozi dożywocie, 
Martynie S. 25 lat pozbawienia wol-
ności, ponieważ feralnego dnia, w 
którym zginęła Kornelia, była jesz-
cze niepełnoletnia. Sąd zadecydował 
o przedłużeniu oskarżonym aresz-
tu. Kolejna rozprawa odbędzie się 
24 listopada. Będę przesłuchiwani 
świadkowie. 

Adam Braciszewski

GÓRA KALWARIA 

Pobił i okradł starszego mężczyznę
 W poniedziałek dzielnicowi zatrzymali 26-latka w miejscu  jego 
pracy w Solcu. Mężczyzna jest podejrzany o pobicie i obrabowanie 
starszego mężczyzny. Do rozboju doszło w Górze Kalwarii, poszkodo-
wany stracił 600 złotych.  

PIASECZNO/PRAŻMÓW 

Niszczą samochody
 W środę przy ul. Sikorskiego prawdopodobnie za pomocą młot-
ka nieznany sprawca uszkodził samochód bmw 5. Policja prosi o kon-
takt osoby, które były świadkami zdarzenia. Do aktu wandalizmu do-
szło także w Prażmowie. Tam 50-latek uszkodził aż cztery zaparkowa-
ne samochody wybijając w nich szyby i urywając lusterka. Mężczyzna 
został zatrzymany przez policję. 

Zatrzymano fałszywego policjanta
 Funkcjonariusze zatrzymali na gorącym uczynku 24-latka, który po-
dając się za ofi cera policji próbował wyłudzić od starszej kobiety i jej 
syna łącznie 61 tys. zł. Na szczęście oszustowi nie udało się zdobyć kodu 
PIN do karty mężczyzny. W chwili zatrzymania 24-latek stawiał opór. W 
prokuraturze usłyszał zarzuty i na trzy miesiące trafi ł do aresztu tymcza-
sowego. Łącznie grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. 
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Nie chcą poszerzania strefy płatnego parkowania
PIASECZNO We wtorek przed urzędem miasta odbył się protest przeciwko rozszerzaniu 

strefy płatnego parkowania. Radna z PiS Renata Mirosław wręczyła burmistrzowi Da-

nielowi Putkiewiczowi petycję, pod którą podpisało się 520 mieszkańców
 Podpisy pod petycją zbierano 
przez około tydzień. W poniedzia-
łek burmistrz Putkiewicz spotkał się 
z mieszkańcami na Fabrycznej, gdzie 
ma powstać strefa płatnego parkowa-
nia. Przy okazji poruszano też temat 
Szkolnej. Zasadniczo mieszkańcy nie 
życzą sobie płatnych miejsc parkin-
gowych między blokami. Mają też 
pretensję do gminy, że ta zdecydo-
wała o rozszerzeniu strefy bez wcze-
śniejszych uzgodnień. Burmistrz 
wyjaśniał, że wprowadzenie strefy 
ma zapewnić w efekcie większą do-
stępność miejsc, wynikającą z rota-
cji samochodów. - Jak ktoś z miesz-
kańców chce parkować na płatnych 
miejscach musi wykupić abonament 

wynoszący 120 zł rocznie, czyli 10 zł 
miesięcznie – wyjaśniał.
 - W Warszawie jest to 30 zło-
tych – żaliła się Krystyna Krzyszto-
fik, reprezentująca jedną ze wspól-
not mieszkaniowych. Burmistrz od-
powiedział na to, że to stara cena, 
a Warszawa też wkrótce podnie-
sie swoje stawki. - Mamy bezpłat-
ne miejsca parkingowe przy Mły-
narskiej czy na parkingu przy Jana 
Pawła II, wystarczy zaparkować 
trochę dalej i przejść ten dystans Pa-
cjentom przychodni planujemy udo-
stępnić bezpłatnie wewnętrzny par-
king. Klientom punktów usługo-
wych udostępniamy bezpłatne par-
kowanie przez pierwszych 45 mi-

nut, z kolei nowych mieszkańców 
chcemy zmobilizować do wykupo-
wania miejsc parkingowych. Po-
winni oni  zadbać o miejsca w pod-
ziemnych garażach, a nie parkować 
za darmo na naszych ulicach – wy-
jaśniał burmistrz. Te tłumacze-
nia nie przekonały jednak wszyst-
kich. Kilkadziesiąt osób postano-
wiło wyrazić swoje niezadowolenie 
dzień później, biorąc udział w pro-
teście na skwerze Kisiela.

Zbyt dużo samochodów

 - Odbyłam z mieszkańcami setki 
rozmów, tylko nieliczni opowiadają 
się za rozszerzaniem strefy – mówi-
ła podczas środowego protestu jed-
na z jego organizatorek, radna z ra-
mienia PiS Renata Mirosław. - Za-
nim gmina wprowadziła płatne par-
kowanie, miejsc było dwa razy wię-
cej. Ludzie, którzy mieszkają w cen-
trum, przy ul. Szkolnej czy Postępu 
nadal chcą parkować za darmo. Po-
mysł ten nie podoba się też przed-
siębiorcom, którzy już liczą straty.
 Radna podnosiła, że mieszkań-
cy nawet jak zapłacą 120 zł rocznie 
za możliwość parkowania w stre-
fie, to i tak nie będą mieli gwaran-
cji, że znajdą wolne miejsce. 
 - W strefie zamieszkania powin-
no w ogóle nie być parkometrów - 
grzmiała.

 Osoby biorące udział w demon-
stracji miały ze sobą transparenty i 
wykrzykiwały hasła przeciwko stre-
fie płatnego parkowania oraz burmi-
strzowi Putkiewiczowi, który wcielił ją 
w życie. Po kilku minutach do prote-
stujących wyszedł sam burmistrz. 
 - Mnie też denerwuje, że muszę 
płacić za coś, za co wcześniej nie pła-
ciłem – zaczął. - Tymczasem dzisiaj 
płatne miejsca parkingowe powstają 
praktycznie w każdym mieście, nawet 
w Grójcu. Strefa wprowadza rotację 
dostępnych miejsc w centrum miasta. 
Chcemy wprowadzić odpłatność tak-
że dlatego, aby ci którzy pracują przez 
8 godzin, zostawiali samochody nieco 
dalej. Przy Nadarzyńskiej, Kilińskie-
go, Młynarskiej, ale też w innych loka-
lizacjach nadal mamy bezpłatne miej-
sca parkingowe. Co do Szkolnej, nie 
musimy wprowadzać tam strefy skoro 
mieszkańcy uważają, że sobie poradzą. 

Burmistrz przyjął petycję

 Dyskusja przed urzędem mia-
sta trwała ponad godzinę i doty-
czyła różnych aspektów. Wzięło w 
niej udział m.in. kilku właścicie-

li punktów usługowych znajdu-
jących się przy głównych ulicach 
miasta. Twierdzili oni, że wpro-
wadzenie strefy ograniczyło im do-
stęp do wolnych miejsc, co z kolei 
spowodowało spadek obrotów. Pi-
kieta zakończyła się wręczeniem 
burmistrzowi petycji z podpisa-
mi mieszkańców. Renata Mirosław 
wspomniała, że przeciwko płatnym 
parkingom protestują także poli-
cjanci z komendy powiatowej oraz 
pracownicy sądu i prokuratury. 
 - Wiele z tych osób przyjeż-
dża tutaj z Warszawy i liczy na 
bezpłatne parkowanie w centrum. 
Tymczasem jak my pojedziemy do 
centrum stolicy to musimy pła-
cić – zauważył burmistrz. - Nie ma 
miasta o wielkości Piaseczna, któ-
re wchłonęłoby taką liczbę samo-
chodów. Dlatego jedynym sposo-
bem na odblokowanie centrum jest 
wprowadzenie strefy. 

Tomasz Wojciuk

Burmistrz Daniel Putkiewicz spotkał się z uczestnikami protestu

Burmistrz Daniel Putkiewicz 

stoi na stanowisku, że 

miasto musi nadawać się też 

do życia. Stąd polityka 

ograniczania liczby miejsc 

parkingowych w centrum 

i zastępowania ich zielenią 

oraz infrastrukturą dla 

pieszych i rowerzystów

W proteście wzięło udział kilkadziesiąt osób

R E K L A M A

R E K L A M A

 W sobotę 23 października w Bi-
bliotece Głównej w Piasecznie 
(CEM) odbędzie się spotkanie z Ja-
nuszem Płońskim – dziennikarzem, 
scenarzystą i współtwórcą kultowe-
go serialu „Alternatywy 4”. Początek 
o godzinie 17. Wstęp: 5 złotych.

Spotkanie z
Januszem Płońskim

PIASECZNO

Tyl.
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Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
w sprawie wywieszenia wykazu nr 19/2021 nieruchomości

przeznaczonej do oddania w dzierżawę
Gmina  
Konstancin-Jeziorna

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. 
U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  
i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do 
oddania w dzierżawę na czas oznaczony, dotyczący części działki ewidencyjnej nr 93/3 z obrębu 03-23 w mieście 
Konstancin-Jeziorna, o powierzchni 90 m2

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, pod numerem 
telefonu: (22) 484 23 82 oraz na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl.

R E K L A M A

Zosia słabnie
t r wa w yśc ig  z  c z a sem

 Dla Zosi diagnoza 
SMA - rdzeniowy zanik 
mięśni to wyrok. Tera-
pia genowa kosztuje aż 9 
mln złotych. Zosia czeka 
na nasze wsparcie. Zbiór-
ka dobiega końca, po-
trzeba jeszcze 3 miliony. 

Przelew tradycyjny: ODBIORCA- Fundacja Siepomaga

NUMER KONTA 93 2490 1028 3587 1000 0014 2927

TYTUŁEM Darowizna Zofi a Bigos

ZBIÓRKA NA CEL: 

terapia genowa 

Strona zbiórki: 
www.siepomaga.pl/zosia-sma

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
w sprawie wywieszenia wykazu nr 20/2021 o przeznaczeniu do sprzedaży 
udziału wynoszącego 1/2 części w spółdzielczym własnościowym prawie 

do lokalu mieszkalnego

Gmina  
Konstancin-Jeziorna

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. 
U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  
i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, wywieszony został wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży udziału 
wynoszącego 1/2 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, bądź 
telefonicznie (22) 484 23 85 lub na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl.

Przyznano środki 
na wyasfaltowanie Fabrycznej
LESZNOWOLA Podczas czwartkowej sesji radni zarezerwowali w przyszłorocznym budżecie (WPF) prawie 

900 tys. zł na wykonanie nakładki na ul. Fabrycznej. Nie jest jednak wykluczone, że inwestycja zostanie 

wykonana jeszcze w tym roku
 1000 zł w tym roku na przygo-
towanie przetargu i 899 tys. zł w 
przyszłym na zrobienie nakładki 
między dwoma utwardzonymi od-
cinkami drogi – taki jest plan do-
tyczący ulicy Fabrycznej w Łozi-
skach. Pierwotnie gmina zasta-
nawiała się nad wybudowaniem 
Fabrycznej od zera, z wykupami 
gruntów, odwodnieniem, ciągami 
pieszo-rowerowymi, oświetleniem. 
Niestety, okazało się że koszty tego 
zadania przerastają możliwości fi-
nansowe samorządu (przynaj-
mniej 30 mln zł). W związku z tym 
zdecydowano się na opcję tymcza-
sową. Ma ona polegać na ułożeniu 
na Fabrycznej cienkiej asfaltowej 
nakładki, która wystarczy na kilka 
lat, a bardzo ułatwi życie pieszym, 
którzy w zależności od pory roku 

albo brną w błocie, albo wdycha-
ją kurz oraz kierowcom. Plan jest 
taki, żeby jeszcze w tym roku roz-

strzygnąć przetarg i – jeśli pogoda 
pozwoli – przystąpić do utwardza-
nia drogi.

Ulica Fabryczna to jedna z najdłuższych dróg na terenie gminy

Klasyka na wysokim poziomie
PIASECZNO Trzynasta edycja Międzynarodowego Festiwalu „Musica Classica” z pewnością nie była pecho-

wa. Miłośnicy muzyki klasycznej mogli, jak co roku, liczyć na bogaty i różnorodny program koncertowy

 Impreza odbyła się w kilku bu-
dynkach sakralnych zlokalizowa-
nych na terenie gminy Piaseczno. Naj-
pierw w kościele w Jazgarzewie wystą-
pili soliści: Iwona Bagniewska - so-
pran, Tomasz Marczak - trąbka, flu-
gelhorn oraz Andrzej Sochocki - orga-
ny. Tydzień później w kościele w Zale-
siu Górnym zagrali skrzypkowie Sta-
nisław Tomanek i Kamil Tomanek 
wraz z organistą Przemysławem Ka-
pitułą. Szczególnym wydarzeniem był 
z pewnością koncert poświęcony bł. 
kard. Stefanowi Wyszyńskiemu w mi-
strzowskim wykonaniu tenora Karola 
Lizaka i organisty Roberta Grudnia. 
W wielkim finale swoje artystyczne 
możliwości połączyli z kolei, w koście-

le w Józefosławiu, Festiwalowa Orkie-
stra Kameralna pod batutą Andrzeja 
Sochockiego i miejscowy Chór „Con 
fuoco”. W repertuarze festiwalu zna-
lazły się dzieła zarówno takich klasy-
ków jak J.S. Bacha czy W. A. Mozar-
ta, ale i wybitnych twórców muzyki 
współczesnej (jak E. Morricone).
 Organizatorem „Musica Classi-
ca” było Stowarzyszenie Miłośników 
Muzyki Klasycznej „Con Fuoco” z 
Józefosławia, a jego partnerami Cen-
trum Kultury w Piasecznie oraz pa-
rafie dekanatu piaseczyńskiego. Ca-
łość była współfinansowana ze środ-
ków Miasta i Gminy Piaseczno.
 - Bardzo się cieszę, że publicz-
ność dopisała na każdym koncercie 

– podsumowuje Andrzej Sochocki, 
dyrektor artystyczny „Musica Clas-
sica”. - To wydarzenie kulturalne, na 
które bardzo wiele osób rokrocznie 
oczekuje. Muszę przyznać, że w tej 
edycji doświadczyłem znacznie bliż-
szego kontaktu z publicznością, wie-
le osób po koncertach podchodzi-
ło z podziękowaniami, dzieliło się 
swoimi emocjami, a także wspomi-
nało koncerty z poprzednich, cza-
sem już odległych edycji. Na podsta-
wie tego wszystkiego można śmiało 
powiedzieć, że festiwal jest bardzo 
potrzebnym i wyczekiwanym wyda-
rzeniem kulturalnym dla dużej gru-
py odbiorców muzyki klasycznej.

Tyl.

TW
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WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

PIASECZNO/POWIAT Niedawno otwarto pierwszy wyremon-

towany odcinek ulicy Dworskiej w Chylicach, a już nie-

długo rozpoczną się prace na drugim fragmencie drogi 

– od Nadrzecznej do Starochylickiej

 Remont pierwszego odcinka Dworskiej potrwał nieco dłużej niż pierwot-
nie zakładano, ale od kilku dni droga wiodąca przez kompleksowo przebu-
dowany most na Jeziorce jest już przejezdna. W ubiegłym miesiącu powiat 
ogłosił przetarg na przebudowę odcinka od Nadrzecznej do Starochylickiej 
wraz z budową ronda na skrzyżowaniu Starochylickiej z Dworską. Stanęło do 
niego sześć fi rm, przy czym najkorzystniejszą ofertę zaproponowała ta, któ-
ra właśnie skończyła przebudowę mostu. Droga ma zyskać nie tylko nową 
nawierzchnię, ale także infrastrukturę towarzyszącą, w tym odwodnienie, 
oświetlenie, chodnik, ścieżkę rowerową. Z kolei rondo ma przyczynić się do 
poprawy bezpieczeństwa przy szkole. Prace powinny ruszyć jeszcze w tym 
miesiącu i potrwać do września przyszłego roku. 

TW

Skrzyżowanie Starochylickiej i Dworskiej wkrótce zostanie 

przebudowane, co ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa

Przy szkole 
powstanie rondo!

Utrudnienia na Puławskiej

PIASECZNO 

 Od środy 20 października na odcinku ulicy Puławskiej od Energetycznej 
do Syrenki obowiązuje czasowa organizacja ruchu. Ruch z nitki prowadzącej 
w kierunku Warszawy został poprowadzony przez wykonaną w pierwszym 
etapie prac przewiązkę na nitkę drogi prowadzącą w kierunku Góry Kalwarii. 
Kierowcy mają do dyspozycji po jednym pasie ruchu, warto zachować w tym 
miejscu ostrożność.

TW
R E K L A M A

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

Piękne włosy
Czy Twoje włosy są zmęczone, przesuszone, połamane? 
Jeśli potrzebują wsparcia mamy dla nich świetny zabieg

Zabieg laminowania 

 Laminowanie iNeo-Crystal fi rmy Estel jest to nowoczesny zabieg regeneracji oraz pie-
lęgnacji włosów, dzięki któremu na powierzchni włosa powstaje specjalna warstwa po-
chodzenia 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 za-
chowania koloru włosów farbowanych, wówczas można go wykonać nawet tuż po farbo-
waniu. Efekt zabiegu , zależnie od stanu włosów i utrzymuje się od 3 do 4 tygodni.

przed laminacją po laminacji

P R O M O C J A

 Związek Emerytów i Inwalidów to największa organizacja senioralna na 
terenie miasta, zrzeszająca ponad 800 członków. Po uroczystej mszy w ko-
ściele św. Anny zaproszonych gości i członków związku powitał Bogdan Paw-
lak, przewodniczący oddziału rejonowego. - Mimo trudnych warunków zwią-
zanych z pandemią nasza organizacja cały czas się umacniała i rosła w siłę 
– zapewnił. - A to dlatego, że zajmujemy się ważnymi dla seniorów sprawa-
mi. Tylko w tym roku przyjęliśmy 130 nowych członków, a dziś wręczymy 800 
i 801 legitymację.
 Bogdan Pawlak wspomniał, że jednym z ostatnich sukcesów związku było 
otwarcie przy ul. Szkolnej 6 środowiskowego klubu seniora. Po wręczeniu le-
gitymacji nowym członkom i wyróżnieniu jubilatów do głosu doszli zaprosze-
ni goście. Burmistrz Daniel Putkiewicz złożył wszystkim seniorom serdeczne 
życzenia z okazji ich święta. - Nasza współpraca z największą w gminie orga-
nizacją senioralną zawsze układała się dobrze – podsumował. - Jesteście pań-
stwo naszym oczkiem w głowie, dlatego do polityki społecznej przywiązuje-
my szczególne znaczenie. 
 Zarówno burmistrz, jak i przewodniczący rady miejskiej Piotr Obłoza ży-
czyli seniorom dużo aktywności. Z kolei obecna na uroczystości posłanka Bo-
żena Żelazowska zaprosiła reprezentację związku na wycieczkę do sejmu. 
Zwieńczeniem części ofi cjalnej uroczystości był występ chóru „Złota Jesień” 
oraz koncert rodziny Kuszakiewiczów. 

TW

Huczne obchody 
Dnia Seniora
PIASECZNO Po ponad dwóch latach w domu parafi alnym przy kościele 

świętej Anny ponownie spotkali się członkowie oddziału rejonowego Pol-

skiego Związku Emerytów i Inwalidów w Piasecznie. Były życzenia, cie-

płe słowa zaproszonych gości, występy artystyczne i słodki poczęstunek

Przewodniczący oddziału rejonowego Bogdan Pawlak (z prawej) 

podziękował wszystkim za liczne przybycie

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
w sprawie wywieszenia wykazu nr 17/2021 nieruchomości

przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Gmina  
Konstancin-Jeziorna

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. 
U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  
i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
oddania w dzierżawę:

   niezabudowanego gruntu o powierzchni 120 m2, położonego w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Karola 
Szymanowskiego, stanowiącego część działki ewidencyjnej numer 196/8 z obrębu 03-23;

   niezabudowanego gruntu o powierzchni 80 m2, położonego w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Wilanowskiej, 
stanowiącego część działki ewidencyjnej numer 93/3 z obrębu 03-23.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu bądź 
telefonicznie: (22) 484 23 82 lub na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości nr 16/2021  

przeznaczonej do oddania w użyczenie
Gmina  
Konstancin-Jeziorna

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. 
U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  
i Gminy Konstancin-Jeziorna, przy ul. Piaseczyńskiej 77, wywieszony został wykaz niżej wymienionej nieruchomości, 
której część została przeznaczona do oddania w użyczenie, tj.

   pomieszczenia znajdujące się na parterze budynku Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna o powierzchni 
119,44 m2, przy ul. Piaseczyńskiej 77 w Konstancinie-Jeziornie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu osobiście, 
telefonicznie: (22) 484 23 82 lub na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
w sprawie wywieszenia wykazu nr 18/2021 nieruchomości

przeznaczonej do oddania w dzierżawę
Gmina  
Konstancin-Jeziorna

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. 
U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  
i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do 
oddania w dzierżawę na czas oznaczony, dotyczący części działki ewidencyjnej nr 58 z obrębu 03-23 w mieście 
Konstancin-Jeziorna, o powierzchni 117 m2

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, pod numerem 
telefonu: (22) 484 23 82 oraz na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl.

Nie chcą oddać gruntu pod planowaną drogę
PIASECZNO Mieszkańców Baszkówki zaniepokoiła informacja, że gmina chce wydzielić z 

ich zabudowanych nieruchomości pas pod planowaną ulicę. - Tę drogę można przecież 

przenieść w bok, gdzie obecnie nie ma żadnej zabudowy – mówi jeden z nich
 Zaniepokojeni planami gminy 
mieszkańcy ulicy Antonówki (w tej 
chwili ma 5 m szerokości) postanowili 
złożyć wizytę burmistrzowi Danielowi 
Putkiewiczowi i zapytać dlaczego gmi-
na chce wydzielić część ich nierucho-
mości w ramach rezerwy pod znajdu-
jącą się w planie miejscowym drogę o 
szerokości 10 m. - Kiedy kilka lat temu 
kupowaliśmy tu działki dowiedzieli-
śmy się, że dwaj poprzedni właściciele 
porozumieli się co do kształtu przebie-
gającej przez środek ich pól drogi – tłu-
maczy jeden z mieszkańców. - Każdy z 
nich miał odstąpić na nią po 5 m. Za pięć 
metrów po naszej stronie de facto zapła-
ciliśmy sami (mają służebność – przyp. 
red.), bo to dojazd do naszych posesji. A 
teraz gmina mówi, że mamy oddać jesz-
cze pas o szerokości 3 m. To razem bę-
dzie już 8 m. Umowa między pierwotny-
mi właścicielami tych działek była inna...
 Mieszkańcy Antonówki twierdzą, 
że podział zaburzy harmonię ich nie-
wielkich działek i będzie wiązał się z 
różnego typu uciążliwościami, taki-
mi jak np. konieczność przesuwania 
ogrodzeń. Burmistrz wyjaśnił, że plan 
miejscowy dla tego terenu obowiązu-

je od 2001 roku i właśnie od tego mo-
mentu znajduje się w nim zaplanowa-
na droga. - Nie możemy robić podzia-
łu niezgodnie z planem miejscowym 
– tłumaczył Daniel Putkiewicz. - Wy-
dzielone przez nas działki pozostaną 
państwa własnością, a droga pozosta-
nie waszą drogą. Ta decyzja nie prze-

nosi prawa własności, a działki zosta-
ną wydzielone jako rezerwa dla gminy.
 Mieszkańcy zapytali jeszcze, czy 
można zmienić plan miejscowy i jednak 
przesunąć drogę na niezabudowane pole 
obok. - Tak, ale to czasochłonna proce-
dura, która może potrwać nawet kilka lat 
– poinformował burmistrz. 

Mieszkańcy zostali poinformowani, że od decyzji 

gminy będą mogli się odwołać oraz że ta nie 

zamierza przejmować ich nieruchomości

TW
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Niejedno przeszła
PIASECZNO W październiku do Biblioteki Publicznej w Piasecznie przybyła Stanisława Celińska – znana i 

lubiana aktorka teatralna i fi lmowa oraz wokalistka i autorka tekstów piosenek. Rozmowę dotyczącą jej 

niezwykle barwnego życia artystycznego, jak i prywatnych kolei losu poprowadziła Karolina Prewęcka - 

dziennikarka prasowa i autorka książki dotyczącej bohaterki wieczoru

 Pretekstem do organizacji spo-
tkania w Centrum Edukacyjno-Mul-
timedialnym była książka „Niejedno 
przeszłam”. Publikacja zawiera nie 
tylko liczne fakty z życia Stanisławy 
Celińskiej, ale i refleksje połączone z 
osobistym przesłaniem, a także wy-
powiedzi wielu znanych osobistości 
ze świata teatru i filmu.
 - Stasia jest osobą i z puchu i ze 
stali – przedstawiła swoją bohaterkę 
Karolina Prewęcka, którą, dość przy-
padkowo, poznała dziesięć lat temu. 
- Można się na Stasi oprzeć, bo jest 
takim fundamentem i bardzo chce się 
człowiekowi do Stasi przytulić.
 I choć zaraz potem aktorka przy-
znała, że niespecjalnie lubi o sobie 
opowiadać, to jednak bardzo szyb-
ko polubiła autorkę „Niejedno prze-
szłam” i mocno się przed nią otwo-
rzyła. W książce Stanisława Celiń-
ska pragnęła dać szczere świadectwo 
swojego ocalenia z problemów alko-
holowych, mając nadzieję, że pomo-
że ono innym w walce z nałogiem. 
Obecnie stara się koncentrować na 
rzeczach zdecydowanie pozytyw-
nych, afirmujących życie, podkreśla-
jąc przy tym swoją wiarę w Boga.
 - Ważne, żeby pomimo nawet ja-
kichś trwających pandemii, człowiek 
mówił sobie zawsze że szklanka jest 
do połowy pełna, a nie pusta – mówi-
ła Stanisława Celińska. - Należy przy 
tym również dążyć do prawdy, która 
zawsze była dla mnie najważniejsza – 
czy to w aktorstwie, czy w życiu.
 Rozmowa dotyczyła też, między 
innymi, początków kariery scenicz-
nej (współpracy z Andrzejem Waj-
dą przy „Pannach z Wilka”), propa-
gowania dobra, miłości do przyro-
dy oraz roli w życiu muzyki. Nie za-
brakło również pytań od publiczno-
ści – np. o sentyment do Pragi (dziel-

Stanisława Celińska na spotkaniu w Piasecznie

nicy, na której Stanisława Celińska 
się wychowywała), życiową filozo-
fię (nie należy zatracać się zbytnio w 
pracy) czy ulubioną rolę (Agnieszkę 
z „Nocy i dni”).
 - Myślenie żeby być komuś po-
trzebnym i powiedzieć coś, czasami  
szeptem, jest bardzo ważne – wyzna-
ła Stanisława Celińska. - A ja wła-
śnie jestem taka Stasia, z krwi i ko-
ści, z którą można porozmawiać i do 
której można się przytulić. Kobiety 
w pewnym wieku muszą wiedzieć, że 
dalej mają prawo do szczęścia, dłu-
giego życia i miłości. I do tego im je-
stem potrzebna.
 Na zakończenie wszyscy chętni 
otrzymali od aktorki osobiste dedy-
kacje i zdjęcia.

Grzegorz Tylec

Miłośnicy kolei z całej 
Polski odwiedzili Piaseczno
PIASECZNO W ubiegły weekend w Piasecznie odbył się I Kongres Entu-

zjastów i Przyjaciół Kolei, którego współorganizatorem było obsługu-

jące lokalną wąskotorówkę Piaseczyńsko-Grójeckie Towarzystwo Kolei 

Wąskotorowej. Celem spotkania była wymiana doświadczeń osób i or-

ganizacji zajmujących się kolejnictwem

 Do Piaseczna przyjechali przed-
stawiciele kolei wąskotorowych z 
różnych miejsc Polski, m.in. z Ko-
szalina i Bieszczadów. Obecne były 
również osoby na co dzień zajmują-
ce się transportem w urzędach cen-
tralnych i samorządach. - Łącz-
nie nasze miasto odwiedziło oko-
ło 100 gości związanych z kolejnic-
twem – mówi Michał Duraj, wicepre-
zes Piaseczyńsko-Grójeckiego Towa-
rzystwa Kolei Wąskotorowej. Pierw-
szego dnia odbył się tzw. panel eks-
pertów, podczas którego poruszano 
zagadnienia związane m.in. z pro-
blemami  wykluczenia transpor-
towego. Potem wszyscy pojecha-
li na piaseczyński dworzec, po któ-
rym oprowadzał burmistrz Daniel 
Putkiewicz (kilka lat temu gmina 
własnym sumptem wyremontowa-
ła obiekt). Burmistrz opowiedział 
o tym z jakimi problemami musia-
ła zmierzyć się gmina podczas rewi-
talizacji dworca. Było to o tyle inte-
resujące, że wielu uczestników kon-
gresu mierzy się z podobnymi wy-

zwaniami - na terenie naszej gminy 
znajdują się trzy linie kolejowe - wy-
jaśniał burmistrz Putkiewicz. - Te-
raz inwetujemy w parkingi P&R, bo 
chcemy aby mieszkańcy korzystali z 
połączeń kolejowych z Warszawą. 

 

Drugi dzień wydarzenia związany 
był z tematyką kolei wąskotorowej. 
Na stacji kolejki odbyła się prezen-
tacja taboru, zwiedzano też histo-
ryczne zaplecze stacji. Oczywiście 
nie mogło zabraknąć przejazdu pia-
seczyńską wąskotorówką, podczas 
którego rozmawiano o utrzymaniu 
wymagającej infrastruktury. Mniej 
formalna część dyskusji odbyła się 
na polanie w Runowie, przy trady-
cyjnym ognisku połączonym z pie-
czeniem kiełbasek. Kolejny Kongres 
planowany jest za rok. 

TW

Bajkowa niedziela

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W niedzielę 24 października o godz. 16 w Hugonówce odbędzie się spek-
takl „Pan Toti i czarodziejski grzebień”. Spektakl powstał na podstawie jed-
nej z książek cyklu poświęconego Panu Toti i jego przyjaciołom. Ich autor-
ka Joanna Sorn-Gara jest także twórczynią scenariusza teatralnego. W cieka-
wy, zabawny i zrozumiały dla najmłodszych widzów sposób ukazuje nam róż-
ne przygody bohaterów. Tym razem Pan Toti na dnie swojej kopalni skarbów 
znajduje grzebień. Razem ze swym przyjacielem Hehelem odkrywają jego 
czarodziejską moc. Bilety w cenie 25 zł do kupienia w kasie KDK.

TW

Podczas spotkania ponad 100 gości z całej Polski 

rozmawiało o problemach dotyczących kolei

Drugi dzień spotkania goście 

spędzili na stacji kolejki 

wąskotorowej w Piasecznie

 Jeśli masz problem z nadmier-
nym owłosieniem, które musisz czę-
sto golić, a bolesna depilacja wo-
skiem kończy się wrastaniem wło-
sków i stanami zapalnymi, mamy dla 
Ciebie rozwiązanie.  
 Włoski znikną, zapomnisz o wsty-
dliwych chwilach, kiedy niechciane 
owłosienie szpeciło, odbierając pew-
ność siebie.

Na czym polega laserowa depilacja?

 Depilacja laserem diodiowym Li-
ght Sheer jest to usuwanie owłosie-
nia za pomocą wiązki światła lasera, 
która docierając do mieszka włosowe-
go trwale niszczy jego cebulkę. Nale-
ży jednak dodać, że nie wszystkie wło-
sy rosną równocześnie. Część z nich 
znajduje się w fazie wzrostu (anagen) 
i właśnie one reagują na światło lase-
ra, pozostałe włosy są w fazie „uśpie-
nia”(katagen, telogen), która ma różne 
okresy trwania (od 3 do 8 tygodni) - po 
tym okresie zaczyna się aktywny etap 
wzrostu nowego włosa. Z tego wzglę-
du zabiegi muszą być powtarzane mi-
nimum 4-5 razy. W większości przy-

padków po czterech zabiegach nastę-
puje bardzo znacząca redukcja owło-
sienia (ok. 80% klientów potrzebuje 
między 4 a 6 zabiegów- zależnie od 
części ciała, rodzaju włosa, predyspo-
zycji genetycznych, wieku itp.).

Jak się przygotować?

 Przed depilacją trzeba zgolić wło-
sy maszynką. Nie należy stosować kre-
mów ani antyperspirantu na depilo-
wane miejsca w dniu zabiegu. Przez 
około miesiąc przed zabiegiem nie na-
leży wyrywać włosków pęsetą,  depi-

lować woskiem czy depilatorem. Nie 
wolno usuwać ich z cebulkami. 
 Skóra na której będzie wykonywa-
ny zabieg nie może być opalona.  
 Zabieg może być stosowany za-
równo u pań, jaki i panów. Pano-
wie często narzekają na nadmierne 
owłosienie, ale unikają bolesnej de-
pilacji woskiem. Depilacja laserowa 
to idealna rozwiązanie. Kosmetolog 
w salonie dostosuje liczbę i częstotli-
wość zabiegów do rodzaju owłosie-
nia. 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

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

P R O M O C J A

Festiwal
Maliszewskiego

PIASECZNO

 W najbliższą niedzielę 24 paź-
dziernika w Kościele pw. NMP 
Wspomożenia Wiernych przy ul. 
Modrzewiowej 2 w Zalesiu Dol-
nym usłyszeć będzie można  „Ora-
tio Dominica” - podróż do korze-
ni chorału ewangelickiego, czy-
li dzieła wszystkie Cypriana Bazyli-
ka (ok.1535–1600). To polsko-litew-
ski projekt trzech zespołów specja-
lizujących się w stylowym wyko-
nawstwie muzyki dawnej: Jerycho 
(Polska), Morgaine (Litwa) i GŠ An-
samblis (Litwa).  Początek o godzi-
nie 19.30. Wstęp wolny.

Tyl.

Piosenki na życzenie

PIASECZNO

 W niedzielę 24 października w Klubie Kultury w Józefosławiu przy ul. Ju-
lianowskiej 67A odbędzie się recital Katarzyny Żak, której towarzyszyć będzie 
wybitny kompozytor i gitarzysta Witold Cisło. W programie: znane, lubiane, 
oczekiwane przez publiczność piosenki takich autorów A. Osiecka, W. Mły-
narski, M. Czapińska, M. Hemar, a także kilka nowych polskich piosenek w ak-
torskiej interpretacji aktorki. Będzie to humorystyczno- nostalgiczny wieczór. 
Początek o godzinie 19. Bilety: 50 złotych.

Tyl.
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Tańcząca z ogniem
PIASECZNO Wspólnie ze swoimi przyjaciółmi 16-letnia Julia Andrychowska, mieszkanka 

Piaseczna, organizuje co jakiś czas spontaniczne tańce z ogniem. Efektowne popisy 

nastoletniej grupy odbywają się zwykle w Warszawie, ale ostatnio można je było rów-

nież zobaczyć na piaseczyńskim rynku

 Taniec ognia, w największym 
skrócie, polega na zręcznym po-
łączeniu sztuki tańca z opanowa-
niem żywiołu ognia tak, by uzy-
skany efekt artystyczny, nierzadko 
z towarzyszeniem odpowiednio do-
branej muzyki, był interesujący dla 
obserwatorów. Każda występująca 
grupa ma swój własny pomysł na 
przedstawienie, a jego jakość zale-
ży przede wszystkim od umiejętno-
ści i inwencji jej członków.
 - Sztuką fire show zaintereso-
wałam się około dwóch lat temu 
dzięki swojej partnerce – wspomi-
na Julia Andrychowska. - Bardzo 
spodobała mi się sztuka tańca z 
ogniem i postanowiłam rzucić się 
na głęboką wodę, ucząc się od razu 
na najtrudniejszym sprzęcie pod-
stawowym zwanym poi. 
 Oczywiście, jak zaznacza tan-
cerka, fire show jest, z samej swojej 
natury, dość niebezpieczny, bo ży-
wiołu nigdy nie da się rady kontro-
lować w 100 procentach. Przyzna-
je, że w trakcie pokazów dość czę-
sto zdarzają się drobne wypadki 
w postaci połknięcia parafiny lub 
podpalenia - włosów lub elemen-
tów garderoby. Zarówno jakość 
prezentowanego show, jak i bezpie-
czeństwo zależy w tym przypadku 
w głównej mierze od umiejętności 
występujących.
 - Przed występami zawsze się 
rozgrzewamy, rozciągamy i „roz-
grzewamy” sprzęt – zdradza Ju-
lia Andrychowska. - Czasami zda-
rza się nam opracowywać wspólne 
układy, najczęściej na start lub ko-
niec pokazu, ale zwykle wychodzi-
my na solówki albo duety.
 Obecnie piasecznianka zało-
żyła już swoją drugą grupę tance-

rzy ognia, która nazywa się Sabat. 
Tworzą ją jej uczniowie i uczenni-
ce oraz znajomi po fachu występu-
jący najczęściej w okolicach Stare-
go Miasta lub Metra Centrum w 
Warszawie oraz na Placu Piłsud-
skiego w Piasecznie. Choć z tan-
cerzami z innych, konkurencyj-
nych grup starają się zwykle żyć 
w przyjaźni, to jednak od czasu 
do czasu zdarzają się kłótnie o... 
miejsca do występów, które mają 
wpływ na zarobki. Jeżeli jednak 
ktoś liczy, że na tańcu z ogniem 
można zbić kokosy, srogo się roz-
czaruje. Zarobki Sabatu, odlicza-
jąc pieniądze odłożone na używa-
ny sprzęt i materiały, wynoszą bo-
wiem od sześciu do 30 złotych w 
Piasecznie oraz od około 20 do 

170 złotych w Warszawie za go-
dzinę/dwie pokazu. Jak więc ła-
two policzyć, zarobione środki 
często nie pokrywają nawet kosz-
tów dojazdu. A jak na fire show re-
agują policja i straż miejska? Jak 
się okazuje, zazwyczaj bardzo wy-
rozumiale, a jedyne uwagi, które 
dostają niekiedy tancerze, dotyczą 
zbyt głośnej muzyki.
 - Nasze show gwarantuje dobrą 
zabawę z nutką grozy i napięcia, nie-
bezpieczeństwa, ale także niezapo-
mnianych wrażeń – zapewnia Julia 
Andrychowska. - I choć występy w 
Piasecznie zwykle nie opłacają nam 
się finansowo, to jednak kochamy to 
miejsce za spokój i ciszę oraz wierną 
widownię.

Grzegorz Tylec

Julia Andrychowska (pierwsza z prawej) 

z grupą Sabat na piaseczyńskim rynku

Wystawa 
Grupy Piaseczno
PIASECZNO Do końca października w Strefi e Kultury CEM 

przy ulicy Jana Pawła II 55 czynna będzie wystawa Grupy 

Plastycznej Piaseczno, która jest owocem pleneru malar-

skiego grupy w roku 2019 w Spale koło Tomaszowa

 Dwa lata temu Ośrodek Kultury z Tomaszowa Mazowieckiego zorganizo-
wał piaseczyńskim malarzom przekrojową wystawę w zabytkowej kamienicy 
Knothe zatytułowaną „Spotkajmy się w Tomaszowie”. Niestety, ze względu na 
pandemię i jednoczesną renowację Muzeum Regionalnego, powstałe w trak-
cie pleneru dzieła musiały trochę poczekać na swoją ekspozycję w Piasecznie.
 Uczestnicy malarskiego wyjazdu z pewnością nie mogli jednak narze-
kać na brak inspiracji do tworzenia pięknych obrazów. Jej źródła stanowiły 
przede wszystkim miejscowa natura (Skansen Rzeki Pilicy czy Rezerwat Nie-
bieskie Źródła) oraz zwiedzane przez członków grupy kościoły, średniowiecz-
ne zamki czy pałace.
 Na wystawie oglądać można w sumie 50 prac, które prezentują: Agniesz-
ka Biały, Małgorzata Chojnacka, Wiesława Czarnecka-Koźlik „Wieczko“, Łucja 
Czech, Karolina Fokt, Agnieszka Górska, Jolanta Kazana, Zofi a Kujawa, Elżbie-
ta Kwapińska, Wojciech Kwapiński, Anna Lignar, Kinga Łon, Joanna Mianow-
ska, Leokadia Nastały-Hemerlik, Wiesława Nastały-Płaskocińska, Zofi a Pio-
trowska, Beata Bogumiła Rajewska, Joanna Szewczyk, Marek Woźniak i Bo-
gumiła Zwolińska. Szczególnie godne odnotowania jest tu jednak nazwisko 
Wiesławy Łobos – zmarłej w tym roku członkini Grupy Plastycznej Piaseczno, 
której niestety nie było dane doczekać tego wernisażu.

Tyl.

Warsztaty kreatywne

podczas Dnia Dyni

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W niedzielę 24 października o 
godz. 13 oraz o godz. 14.15 w Hugo-
nówce przy ul. Mostowej 15 odbę-
dą się warsztaty dla dzieci z dynią w 
roli głównej. Dynia to królowa jesie-
ni. Jest smaczna, zdrowa i dekoracyj-
na. Może zamienić się w karetę, lam-
pion a nawet w lisa. Każdy z uczest-
ników dyniowych warsztatów otrzy-
ma własną dynię oraz materiały pla-
styczne z których, pod okiem instruk-
torek, wyczaruje co tylko zechce. W 
warsztatach mogą wziąć udział dzie-
ci w wieku od 7 lat, młodzież oraz do-
rośli. Tego dnia Kawiarnia Hugonów-
ka Food Art Cafe przygotuje specjal-
ne menu z dyniowymi pysznościami. 
Bilet w cenie 15 zł do kupienia w kasie 
KDK (limit 15 miejsc na jednym warsz-
tacie). Obowiązuje reżim sanitarny.

TW

Bajkowa Niedziela

PIASECZNO

 W niedzielę 24 października o go-
dzinie 14 i 16 w Domu Kultury w Pia-
secznie obejrzeć będzie można „Wiel-
ką tajemnicę” Teatru Rozrywki Trójkąt. 
Spektakl jest oparty na autorskim sce-
nariuszu, którego głównym wątkiem 
jest sprawa pewnej tajemniczej kra-
dzieży. Bilety: 15 zł. O godzinie 16 trans-
misja online na FB Centrum Kultury.

Tyl.

Wyciąg z Ogłoszenia Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 

położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Letniej 14, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 46  
w obrębie 03-04 o powierzchni 0,1907 ha

Gmina  
Konstancin-Jeziorna

     oznaczenie nieruchomości: dz. ew. nr 46 obręb 03-04
     położenie: ul. Letnia 14, o powierzchni 0,1907 ha
     numer KW: WA5M/00250273/3
     cena wywoławcza: 500 000,00 zł
     wysokość wadium: 50 000,00 zł

Do ceny sprzedaży nieruchomości, która zostanie ustalona w wyniku 
przetargu, należy doliczyć podatek VAT, wynoszący obecnie 23%.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
Teren, na którym położona jest nieruchomość objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą  
nr 110/IV/8/2003 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 września 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
Cegielni Chylickiej z późniejszymi zmianami, działka położona jest na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 2MN – obszar zabudowy mieszkaniowej.

Przetarg odbędzie się 27.12.2021 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77.
- I przetarg odbył się w dniu 21.04.2021 r. 
- II przetarg odbył się w dniu 08.09.2021 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.12.2021 roku na rachunek bankowy Gminy 
Konstancin-Jeziorna nr 15 8002 0004 0200 1111 2002 0067 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie O/Konstancin-Jeziorna. Za dokonanie wpłaty 
uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy gminy.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy Konstancin- 
-Jeziorna, tel.: 22 484 23 85 oraz na stronach internetowych: konstancinjeziorna.pl i bip.konstancinjeziorna.pl. 
Ogłoszenie znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz na stronach internetowych: bip.konstancinjeziorna.pl  
i konstancinjeziorna.pl.

Opis nieruchomości: 
Nieruchomość położona jest w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Letniej 14 na osiedlu 
Chylice Letnisko. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w odległości około 100 m 
od ul. Długiej. W odległości około 400 m przepływa rzeka Jeziorka, w pobliżu której 
posadowiony jest plac sportowy. Działka położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie 
terenów niezabudowanych w niedalekiej odległości znajduje się zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna i uzdrowiskowa oraz tereny leśne. W odległości około 200 m jest 
umiejscowiony Szpital Dziecięcy. Od południowej strony nieruchomości w odległości 
około 300 m położone są tereny pocegielniane oraz glinianki.  W ulicy Letniej znajduje 
się sieć wodociągowa     i kanalizacyjna. W dalszej odległości od nieruchomości w ulicy 
Letniej znajduje się sieć gazowa.  W pobliżu nieruchomości, ulicą Długą kursują autobusy 
komunikacji publicznej.
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Świetnie się czujemy w tej drużynie
SIATKÓWKA, II LIGA Gdyby nie numery na koszulkach, zapewne niewielu postronnych ob-

serwatorów byłoby je w stanie od siebie odróżnić. 19-letnie siostry bliźniaczki – Kata-

rzyna i Małgorzata Żmijewskie dały się już jednak poznać ze świetnej gry w barwach 

Krótkiej Mysiadło

Z Katarzyną i Małgorzatą Żmijew-

ską, siatkarkami Krótkiej Mysia-

dło, rozmawia Grzegorz Tylec

Jak zaczęła się wasza przygoda z 

siatkówką?

 Katarzyna: To było w trzeciej 
klasie szkoły podstawowej, kiedy to 
pani od wf-u zaprosiła nas na sks-y.  
Jeszcze w tym samym roku dołączy-
łyśmy do klubu UKS Atena Warsza-
wa, razem z którym udało nam się 
zdobyć po dwa srebrne medale Mi-
strzostw Polski w siatkówce halowej 
i plażowej.

A w jaki sposób trafiłyście do Krót-

kiej Mysiadło?

 Małgorzata: Dostałyśmy propo-
zycję łączenia gry w lidze juniorskiej 
i w drugiej lidze seniorek właśnie w 
Mysiadle.           
 Kasia: Atmosfera w zespole jest 
super! I na treningach i na meczach 
świetnie się czujemy w tej drużynie.

Czy jako siostry rozumiecie się na 

boisku bez słów? Co was różni, jeże-

li chodzi o umiejętności siatkarskie, 

a co łączy jako siatkarki?

 Małgorzata: Jeżeli chodzi o 
umiejętności, to ciężko mi wska-
zać jakieś różnice. Chyba najwięk-
szą jest to, że ja jestem lewo, a Ka-
sia praworęczna.

Małgorzata Żmijewska (z lewej) i Katarzyna Żmijewska 

razem z Michaliną Tokarską

Czego nauczyłyście się od waszej 

trener Michaliny Tokarskiej? 

 Katarzyna: Myślę, że dzięki tre-
nerce Michalinie Tokarskiej na pew-
no poprawiłam swoją technikę.       
 Małgorzata: Ja też, a oprócz tego 
wiem już jak wygląda dobra roz-
grzewka. Z trenerką pracuje się nam 
bardzo dobrze. Każdy trening pod-
nosi nasze umiejętności, a przy tym 
panuje fajna atmosfera.

Czy swoją przyszłość wiążecie z 

siatkówką? 

 Katarzyna: Raczej nie, bardziej 
traktuję ją jako przyjemną odskocz-
nie od nauki. 
 Małgorzata: Ja również. Siat-
kówka jest moim hobby i dopóki 
czas mi będzie pozwalał, będę dalej 
trenować.

Daria i Sebastian
wrócili z medalami
KICKBOXING W ramach Pucharu Świata w Kickboxingu w Budapeszcie 

rywalizowało w sumie ponad trzy tysiące zawodników z ponad 80 kra-

jów.  W imprezie wzięli również udział reprezentanci piaseczyńskie-

go klubu X Fight

 Do stolicy Węgier udała się ośmioosobowa ekipa z Piaseczna, której głów-
nym celem było zdobycie doświadczenia przed zbliżającymi się Mistrzostwa-
mi Europy. Najlepiej wśród naszych reprezentantów spisali się Daria Nicipo-
ruk, która (w kategorii do 55 kilogramów - kadet starszy) wywalczyła dwa 
srebrne medale w formułach light contact i kick light. Niestety, po kilku zwy-
cięstwach w drodze do fi nałów, w walkach o złoto każdorazowo zabrakło jej 
chyba nieco szczęścia i wiary w siebie, by móc cieszyć się z pierwszego miej-
sca na podium.  
 - Uważam że dwa srebra to dobry wynik, ale mam też świadomość, że po-
mimo tego, iż walczyłam na 100 proc., mogłam zawalczyć na 110 proc. - nie 
kryje pewnego niedosytu Daria Niciporuk. - Do złota wcale nie brakowało 
wiele, ale opinie jakie słyszałam o mojej rywalce sprawiły, że wyszłam do wal-
ki z nieznaczną obawą i być może właśnie to spowodowało, że delikatnie jej 
uległam. Zyskałam jednak przekonanie, że na kolejnych zawodach nie mogę 
już sugerować się opiniami innych, tylko sama, dając z siebie wszystko, muszę 
stawić im czoła i zwyciężyć. Wiem, że muszę jeszcze popracować nad wiarą w 
siebie, własne siły i możliwości.
 Świetny start w Budapeszcie zaliczył również Sebastian Jędraś, który ry-
walizował w kategorii plus 69 kilogramów. W formule light contact szedł 
wpierw jak burza, ale w samym fi nale nie sprostał ostatecznie dużo większe-
mu od siebie Chorwatowi.  W kick light dotarł z kolei do półfi nału, gdzie mu-
siał uznać wyższość świetnie wyszkolonego reprezentanta Izraela, co dało 
mu jednak brązowy medal.  
- Jestem zadowolony ze swojego startu – mówi Sebastian Jędraś. - Pozostaje 
wprawdzie lekki niedosyt, ale mam nadzieję, że pójdzie mi jeszcze lepiej na 
listopadowych mistrzostwach Europy. W light contact wygrałem dwie walki 
przed czasem. Niestety, w fi nale przeważyły warunki fi zyczne mojego prze-
ciwnika. W kick light przegrałem z bardzo dobrym Izraelczykiem, który zdo-
był dwa złote medale.
 O włos od strefy medalowej byli w Budapeszcie Gustaw Wielądek i Nata-
lia Woińska, którzy w formule light contact minimalnie przegrali swoje poje-
dynki o brązowe medale. Tym razem nieco słabiej zaprezentowali się nato-
miast nasi pointfi ghterzy. Izabella Dąbrowska, Bartosz Dobrowolski i Adam 
Bachman, mimo ambitnej postawy i waleczności, nie zdołali przebrnąć przez 
fazę eliminacyjną.  Podobny los spotkał też w light contact Jana Bocheńskie-
go, który również odpadł w eliminacjach. 
 - Doświadczenie zdobyte w walkach oraz podpatrywanie najlepszych za-
wodników ze światowej czołówki to wiedza, która na pewno w przyszłości za-
procentuje – uważa jednak Marcin Pałuba, trener X Fight Piaseczno. - Gratulu-
jemy medalistom, a pozostałym życzymy wytrwałości w dążeniu do celu.

Grzegorz Tylec

Daria Niciporuk w walce finałowej w formule Light contact

Koniec pucharowej przygody
PIŁKA NOŻNA, OKRĘGOWY PUCHAR POLSKI, MKS PIASECZNO – HUTNIK WARSZAWA 3:3 (K. 3:5) Na 1/8 fi na-

łu zakończył się udział wszystkich zespołów z powiatu piaseczyńskiego w tym sezonie 

Pucharu Polski MZPN

 Po tym jak Orzeł Baniocha mu-
siał uznać wyższość Mszczono-
wianki Mszczonów (1:4), następne-
go dnia Piaseczno zmierzyło się na 
własnym boisku z innym czwarto-
ligowcem – Hutnikiem Warszawa. 
Spotkanie miało dwa zupełnie róż-
ne oblicza. O ile w pierwszej połowie 
zdecydowanie lepsi byli podopiecz-
ni Arkadiusza Modrzejewskiego, od 
początku drugiej zdecydowanie do-
minowali już goście.
 Piaseczno, które nie kryło że w 
tym sezonie zdecydowanym prio-
rytetem jest dla klubu liga i walka 
o awans, w Pucharze Polski dało 
szansę zawodnikom, którzy rzad-
ko pojawiali się na czwartoligowych 
boiskach. Ci zaczęli świetnie, bo od 
bramki w 9. minucie meczu, któ-
rą zdobył młody Kacper Prusiński. 
Goście zdołali wprawdzie wyrów-
nać za sprawą trafienia Piotra Cud-
nego, ale kolejne gole zdobywali już 
miejscowi. Szczególnie godna uwagi 
była bramka Bartłomieja Faliszew-
skiego, który popisał się fantastycz-
nym uderzeniem w samo okienko. A 
kiedy tuż przed przerwą na 3:1 strze-
lił Oskar Bieńkowski, wydawało się, 
że awans do ćwierćfinału będzie na 
wyciągnięcie ręki.
 Druga połowa rozpoczęła się 
jednak od dominacji Hutnika, któ-
ry przycisnął tak mocno, że Piasecz-
no miało problemy z wymienieniem 
kilku podań i... opuszczeniem wła-
snej połowy. W efekcie, w 56. minu-
cie Mateusz Kowalski strzelił gło-
wą gola kontaktowego, a w 63. mi-
nucie Przemysław Szabat, po rzucie 

rożnym i biernej postawie defensy-
wy miejscowych, doprowadził do re-
misu. Warszawiacy atakowali dalej i 
dopiero w końcówce meczu Piasecz-
no złapało drugi oddech i zaczęło w 
końcu grać śmielej. Ostatecznie o lo-
sach awansu miał jednak rozstrzy-
gnąć konkurs rzutów karnych. Ten 
był niestety dla biało-niebieskich pe-
chowy. Bramkarz Piaseczna Szy-
mon Sobczak każdorazowo dobrze 
wyczuwał intencje strzelających, ale 

za każdym razem piłka lądowała w 
siatce. Z czterech strzelających dla 
MKS-u nie pomylili się wprawdzie 
Orłowski, Soboń i Żuchowski, ale 
uderzenie Bieńkowskiego zdołał od-
bić golkiper Hutnika, dzięki czemu 
to jego zespół, po ciekawym i emo-
cjonującym meczu, wywalczył osta-
tecznie promocję do ćwierćfinału.

Grzegorz Tylec

Szymon Sobczak, bramkarz MKS-u Piaseczno:

 - Wydaję mi się, że wynik po 90 minutach był sprawiedliwy. Za-
graliśmy bardzo dobrą pierwszą połowę, natomiast w drugiej to 
Hutnik był stroną dominującą. Karne to loteria, chociaż rzeczywi-
ście trzy strzały miałem na rękach. Odrobina szczęścia i to my mo-
gliśmy być w kolejnej rundzie. Spotkanie można jednak zaliczyć do 
udanych. Mimo młodego składu postawiliśmy się mocnemu prze-
ciwnikowi, jednak dalej pozostaje niedosyt, bo niewiele brakowało.

IV liga

Kolejka 13 - 23-24 października

Wilga Garwolin - Tygrys Huta Mińska 
KS Raszyn - MKS Piaseczno  23 października, g.12
Orzeł Baniocha - Naprzód Skórzec 24 października, g.11 
Podlasie Sokołów Podlaski - Milan Milanówek 
Oskar Przysucha - Victoria Sulejówek 
Mszczonowianka Mszczonów - Zamłynie Radom 
Żyrardowianka Żyrardów - Pogoń II Siedlce 
Mazur Karczew - Energia Kozienice 
Płomień Dębe Wielkie - Mazovia Mińsk Mazowiecki

Liga okręgowa

Kolejka 11 - 23-24 października
KS Blizne - Sparta Jazgarzew 23 października, g.14.30 
Korona Góra Kalwaria - LKS Chlebnia 23 października, g.15
GKS Podolszyn - Znicz II Pruszków 
GLKS Nadarzyn - Błonianka II Błonie 
Laura Chylice - Ryś Laski 23 października, g.11 
Grom Warszawa - MKS Polonia Warszawa 
Okęcie Warszawa - Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
KS Teresin - Ożarowianka Ożarów Mazowiecki

A klasa

Kolejka 11 - 23-24 października

Perła Złotokłos - Ursus II Warszawa  23 października, g.14
Przyszłość Włochy (Warszawa) - KS II Raszyn 
UKS Tarczyn - MKS II Piaseczno 23 października, g.12 
FC Lesznowola - City Wilanów (Warszawa)  
24 października, g.15
SEMP Ursynów (Warszawa) - RKS Mirków (Konstancin-
Jeziorna) 23 października, g.11 
Champion Warszawa - Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki
Sarmata Warszawa - Jedność Żabieniec  
23 października, g.11.30

IV liga kobiet

Kolejka 9 - 23-24 października

KS II Raszyn - MKS Polonia Warszawa 
Fuks Pułtusk - Ostrovia Ostrów Mazowiecka 
Świt Barcząca - Legia Soccer Schools Warszawa 
GOSiR Piaseczno - Żbik Nasielsk 
Mazovia Grodzisk Mazowiecki - KU-AZS UW II Warszawa
Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock) - KS Wilanów (Warszawa)
Nie bierzemy odpowiedzialności za terminy błędnie podane nam 
przez kluby, zmienione lub odwołane.

Wyniki naszych zespołów ligowych



Salon zatrudni

fryzjerkę
z doświadczeniem 

tel. 692488278

Salon zatrudni

kosmetyczkę
z doświadczeniem 

tel. 692488278

 Inspektor ds. archiwizacji  
w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

Szczegóły naboru dostępne na stronie: bip.konstancinjeziorna.pl – zakładka Praca

Gmina  
Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna  
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

Wyciąg z Ogłoszenia Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości 
położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mickiewicza 7 oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 50  

w obrębie 03-12 o powierzchni 0,3316 ha

Gmina  
Konstancin-Jeziorna

     oznaczenie nieruchomości: dz. ew. nr 50 obręb 03-12
     położenie: ul. Mickiewicza 7, o powierzchni 0,3316 ha
     numer KW: WA5M/00252869/2
     cena wywoławcza: 2 200 000,00 zł
     wysokość wadium: 220 000,00 zł

Od uzyskanej w wyniku przetargu ceny zostanie udzielona 
bonifikata w wysokości 10% zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 109/
VIII/8/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25.06.2019 
roku w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty przy 
sprzedaży nieruchomości wpisanej  do rejestru zabytków.  
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku 
o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U z 2021 roku poz. 685 ze zm.) 
zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego strefy 
„A” uzdrowiska i terenów przyległych – I etap, położona jest na terenie oznaczonym na 
rysunku planu symbolem 21U/MNp/MN, na którym ustala się:
-  przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa, realizowana wyłącznie jako usługi 
z zakresu handlu i gastronomii, zdrowia i opieki zdrowotnej, administracyjno-biurowe, 
oświaty, zabudowa pensjonatowa i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
- przeznaczenie uzupełniające – stacje transformatorowe, sieć, obiekty i urządzenia 
infrastruktury dla potrzeb lokalnych.

Przetarg odbędzie się 27.12.2021 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 7 Urzędu Miasta 
i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77.
- I przetarg odbył się w dniu 11.10.2021 r. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.12.2021 roku (data uznania rachunku bankowego 
gminy) na rachunek bankowy Gminy Konstancin-Jeziorna nr 15 8002 0004 0200 1111 2002 0067 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie O/
Konstancin-Jeziorna. 

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy Konstancin- 
-Jeziorna, tel.: 22 484 23 85 oraz na stronach internetowych: konstancinjeziorna.pl i bip.konstancinjeziorna.pl. 
Ogłoszenie znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz na stronach internetowych: bip.konstancinjeziorna.pl  
i konstancinjeziorna.pl.

Opis nieruchomości: 
Nieruchomość położona jest w Konstancinie-Jeziornie, przy ul. Mickiewicza 7 w bezpośrednim 
sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej rezydencyjnej i wielorodzinnej. Na działce znajduje 
się budynek mieszkalny „Willa Biała”, który został wpisany wraz z otoczeniem do rejestru 
zabytków pod numerem A-848 decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Warszawie z dnia 17.02.2009 r.



DAM PRACĘ

Zatrudnię pracowników do produkcji kebabów (skła-
dacz, streczowacz), tel. 606 259 458

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

Do pracy przy pielęgnacji i wycince drzew. Prawo jazdy 
kat. B. Umowa o pracę, tel. 660 559 404

Przedszkole w Zalesiu Dolnym zatrudni 
pomoc kuchenną, tel. 510 065 543

Piekarnia Osiedlowa Krzosek przyjmie osoby do pracy 
na cukierni. Praca w nocy, tel. 791 200 444

Firma sprzątająca zatrudni mężczyzn do prac porząd-
kowo-ogrodniczych, tel. 503 173 868

Firma sprzątająca zatrudni operatora maszyny myjącej 
oraz mężczyzn do wykonywania  prac porzadkowych w 
Wólce Kosowskiej k. Mrokowa , tel. 504 246 180

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

Przyjmę do pracy w sklepie spożywczym, Łazy, 
tel. 609 477 481

Firma Inpost Oddziału w Łazach poszukuje do współ-
pracy Kurierów i Przewoźników Wysokie wynagrodze-
nia Wszystkie informacje pod nr 604936962

Zatrudnimy krawcową na etat, wynagrodzenie od 4 tys,  
tel. 883 72 72 39

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

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

Praca dla operatora koparko-ładowarki/koparki, 
Tel 603 683 687

ZATRUDNIMY OPIEKUNÓW OSÓB NIESAMODZIEL-
NYCH, NOWY DOM OPIEKI ANTONINA W PIASECZNIE, 
TEL. 882 787 809

Zatrudnię pracownika fizycznego, 21 zł/h, tel. 509 447 601

Pracownika ochrony - obiekty handlowe, teren  Konstan-
cina , Piaseczna  Stawka od 17,00  zł netto . Umowę o pra-
cę. Tel. 660 720 764

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni osobę do prac po-
rządkowych, tel. 791 200 444

Przyjmę do pracy piekarza w okolicach Warszawy, 
tel. 786 804 538

Zatrudnimy diagnostę w Okręgowej Stacji Kontroli Pojaz-
dów, umowa o pracę, tel. 502 210 073, dzwonić 8:00-16:00

Zatrudnię murarza, tel. 601 847 143

Zatrudnię sprzedawcę do sklepu mięsnego, Piaseczno, 
tel. 602 199 832

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

Zatrudnię ekspedientkę Carrefour Express Gabryelin, 
tel. 508 288 773

Zatrudnię ekspedientkę Carrefour Express Piaseczno, 
tel. 508 288 773

Praca na recepcji w Konstancinie-Jeziornie. Niepełny etat. 
CV ze zdjęciem na biuro@myjnianova.pl

Zatrudnię do sprzątania Łubna tel. 787092211

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

Praca dla hydraulika i pomocnika, tel.724 364 493

SZUKAM PRACY

Sprzątanie, tel. 604 227 994

Kierowca, wszystkie kategorie, tel. 735 626 439

KUPIĘ

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

KUPIĘ STARY MOTOCYKL sprawny lub zepsuty, 
tel. 578 895 990

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

SPRZEDAM

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

Krzewy ozdobne,  tel. 880 479 679

Lodówkę tanio, 300 zł, odbiór osobisty, Góra Kalwaria, 
tel. 697 545 517

Koła zimowe Golf VII, 4 x 205/55 r.16 wiking + kołpaki, 
tel. 600 240 892

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

4 koła zimowe 155/80 roz. 13, tel. 692 397 311

Pszenicę, tel. 500 121 626

Tanio kiosk przerobiony na mały sklepik, (do przewiezie-
nia od zaraz), tel. 690 193 513, 603 667 114

Drewno opałowe, tel. 730 767 493

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Citroen C8, 2003 r, tel. 531 823 050

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup aut, wszystkie marki, tel. 512 391 270

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

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

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Tarczyn 4ha, 1,5 mln zł,  tel. 668  714 858 

Do sprzedania fajne, TANIE działki budowlane/1000 m 
kw., ze wszystkimi opłatami ok. 53 000 zł, tel. 602 340 549

Działka budowlana, tanio w BARCICACH  k./Chynowa, 
tel. 604 624 875

Dom w JESÓWCE, tanio, tel. 602 340 549

Działka w MARTYNOWIE k./Tarczyna, tel. 604 624 875

Działki budowlane 1300 m kw., Henryków Urocze, 
tel. 601 33 55 90

Gospodarstwo rolne 4,1 ha + siedlisko, Nowe Racibory, 
k/Tarczyn, tel. 601 33 55 90 

Super działka w WERDUN  k./Tarczyna, tel. 602 340 549

Dom usługowo-mieszkalny 155 m kw. Piaseczno, 
tel. 508 616 165

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

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI WYNAJMĘ

Poszukuję do wynajęcia w dobrej cenie mały dom cało-
sezonowy lub część domu z oddzielnym wejściem w Pia-
secznie lub okolicach, tel. 512 223 702

Wynajmę lub kupię miejsce postojowe lub garaż w okoli-
cy ul. Szkolnej lub Kusocińskiego w Piasecznie, 
tel. 502 74 06 00

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Do wynajęcia dom, Nowa Iwiczna, tel. 607 10 11 88

Wynajmę lokal na biuro, 61 m kw., na parterze seg-
mentu przy ul. Sierakowskiego 12A w Piasecznie. Do 
lokalu są dwa wejścia ze „ślepego” wjazdu łączącego 
ul. Sierakowskiego i Kościuszki – wzdłuż Parku Kisie-
la, tel. 694 046 008. 

Domek z działką, Szczaki, tel. 667 889 527

BEZ PROWIZJI, wynajmę dom w Piasecznie, 290m, 
tel 501 689 987

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

Lokal biurowy, 20 m kw., I pietro, Piaseczno, ul. Jana 
Pawła II 43A, tel. 505 82 82 14

Pokój, kuchnia, łazienka, osobne wejście, tel. 696 699 512

Wynajmę pomieszczenie w salonie fryzjerskim w Bobrow-
cu, 14 m kw, manicurzystce albo masażyście, czynsz do 
uzgodnienia, tel. 608 156 484

Lokal  w Piasecznie 84 m kw parter z parkingiem. 
Tel. 601 274 808

Wynajmę pokój, Konstancin, tel. 503 690 260

Kawalerka w Piasecznie, tel. 530 507 571

Magazyn o pow. 60 m kw., przy ul. Słonecznej w Leszno-
woli, tel. 508 493 707

Kwatery, 300 zł, Dąbrówka, tel. 667 797 094

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ

Działki inwestycyjne, tel. 530 731 484

Kupię las, okolice Prażmowa, tel. 602 770 361

USŁUGI

AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIAJĄCE, 
ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW, 
www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. tel. 504 008 309

Glazurnictwo i kompleksowe wykończenia wnętrz, 
tel. 514 673 292  

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

Złom. Porządkujesz? Remontujesz? Uprzątniemy i wy-
wieziemy złom, tel. 502 898 418

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Docieplanie budynków, tel. 604 938 861

Malarskie tanio, tel. 501 97 65 33, 22 727 77 47

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

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

Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895

Elektryk, tel. 666 890 886

Złota rączka + spawanie, tel. 669 686 350

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

REMONTY KOMPLEKSOWO – PODDASZA, K/G,  
TEL. 728 890 101

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

TYNKI 20 LAT DOŚWIADCZENIA -TRADYCYJNE GIPSO-
WE TEL. 604 415 352

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

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

Remonty  tel. 796 682 431

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

Wycinka drzew, tel. 509 117 928

Remonty, tel. 507 330 434

Glazura, tel. 505 970 480

Remonty 796 683 431

Malarskie, tel. 696 120 208

Dach – awaria – dzwoń, tel. 881 487 063

Instalacje elektryczne, tel.  601 41 88 01

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

Remonty, glazurnictwo, drzwi,  tel. 503 004 639

Malarskie, tel. 696 120 208

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

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

Kominiarz, tel. 781 495 997

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

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Dachy papa termozgrzewalną, obróbki, tel. 502 473 605

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Oceplenia, elewacje, tel. 730 358 998

Remonty, tel. 698 185 911

Cyklinowanie, tel. 698 185 911

Glazurnictwo, tel. 502 720 600

Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Hydraulik naprawy, tel. 698 185 911

Haft komputerowy na tekstyliach tel.692 415 050

Ogrodnicze, wywóz  gałęzi tel.  519 874 891

 RÓŻNE 

Pożyczki, tel. 513 654 277

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

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

NAUKA 

Angielski Korki/Native Biznes/rozmowy  2osw1cen min 
1,5h tel. 517 336 329

PRACOWNIA ROZWOJU TWÓRCZEGO I SAMODOSKO-
NALENIA (LEKCJE PIANINA, RYSUNKU, INTERPRETACJA 
WIERSZY, KINO ARTYSTYCZNE, GRY EDUKACYJNE, roz-
mowy 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

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 doświadcze-
niem, tel. 571 373 118  

ZDROWIE I URODA 

Wizyty domowe dentysty – chirurgia, protetyka, 
www.dentystadodomu.pl, tel. 509 717 247

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czekają fun-
dacyjne zwierzaki: pieski małe, większe i całkiem duże, a 
także koty. Wszystkie są zdrowe, zaszczepione i wysteryli-
zowane. Przebywają w Piasecznie i okolicach. Chętnie po-
możemy 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
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ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ Z PRAWEM JAZDY KAT. 
C+E W TRANSPORCIE KRAJOWYM. UMOWA O 
PRACĘ, OKOLICE PIASECZNA, TEL. 887 740 410

Zatrudnię hydraulika, pomocnika hydraulika, 
tel. 501 083 379

Sprzedawców i kasjerów do sklepu spożywczego 
w Piasecznie/Gołkowie, atrakcyjne wynagrodzenie, 
tel. 608 304 388 

BISK S.A. ZATRUDNI NA UMOWĘ O PRACĘ 
PRACOWNIKA NARZĘDZIOWNI. PRACA W 
SYSTEMIE JEDNOZMIANOWYM. ATRAKCYJ-
NE WYNAGRODZENIE. TELEFON KONTAKTOWY: 
607-377-753

Telepizza w Piasecznie zatrudni dostawców z wła-
snym samochodem lub na samochód firmowy. Pra-
ca stała lub dodatkowa, tel. 500 219 754

Zakwateruję na stałe emeryta odpowiedzialnego bez 
nałogów w leśniczówce na Podlasiu, tel. 606 62 83 83

Firma ogrodnicza w Zalesiu Górnym. Dobrze płatna 
praca – zieleń, brukarstwo, wycinka drzew 
tel, 509 920 388

Pomocnika ślusarza, Złotokłos, tel. 502 221 859

Zatrudnię operatora pompy do betonu, kierowcę na 
betonomieszarkę oraz operatora węzła betoniarskie-
go, tel. 515 445 225

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

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

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

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

SPRZEDAM miejsce w hali garażowej w różnych loka-
lizacjach Piaseczna tel. 570 810 870

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

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

MALOWANIE MIESZKAŃ, REMONTY, 
GLAZURNICTWO, PODŁOGI, tel. 669 945 460

Ogrzewanie podłogowe, kompleksowo, tel. 514 673 292

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

RYDZ Sklep Zielarsko-Medyczny, Zdrowa Żywność, 
ul. Puławska koło PZU, Piaseczno, tel. 756 77 91, 
www.sklepzielarski-piaseczno.pl
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Młody zawodnik z Józefosławia trzeci 
w kartingowych Mistrzostwach Polski
PIASECZNO Niedawno dobiegła końca trzecia, fi nałowa runda Kartin-

gowych Mistrzostw Polski z udziałem 10-letniego Szymona Łykow-

skiego, mieszkańca Józefosławia. W klasyfi kacji generalnej Szymon 

zajął trzecie miejsce w Polsce w swojej kategorii wiekowej

 Chłopiec jeździ w kartingu wyczynowym od kilku lat. Wszystko zaczę-
ło się od tego, gdy zobaczył reklamę szkoły gokartowej i poprosił rodziców, 
aby zapisali go na zajęcia. Obecnie jeździ wyczynowym gokartem mar-
ki CRG w zespole MK Racing Team, który osiąga prędkość maksymalną do-
chodzącą do 110 km/h. Aby nim manewrować potrzebny jest nie tylko re-
fl eks, ale też spora siła. Dlatego Szymon biega, chodzi na basen i siłownię. 
Do tego dochodzą treningi i zawody kartingowe. Od początku w jego pa-
sji bardzo wspierają go rodzice. W tym roku na wysokości zadania stanęła 
także gmina Piaseczno, przyznając mu stypendium sportowe. 10-latek czu-
je się wspierany i doceniany, co przekłada się na świetne wyniki. Po rundach 
w Poznaniu i Słomczynie był drugi, jednak po ostatnich zawodach w Byd-
goszczy spadł na trzecią pozycję, co i tak jest rewelacyjnym rezultatem bio-
rąc pod uwagę, że konkurencja w tym sporcie jest naprawdę duża. - Już nie 
możemy doczekać się organizowanej przez  Polski Związek Motorowy pod-
sumowującej sezon gali, podczas której nasz syn odbierze wymarzoną szar-
fę – mówi Sandra Łykowska, mama 10-latka.

TW

Udane Święto Dyni
LESZNOWOLA W niedzielę odbyła się siódma edycja popularnego Biegu po Dynię połączona z gminnym 

Świętem Dyni. Dystans 5 km najszybciej pokonał Krzysztof Wasiewicz w czasie 15 minut i 18 sekund. Wśród 

kobiet triumfowała z czasem 18 minut i 55 sekund Anna Jakubczak-Pawelec, fi nalistka biegu na 1500 m 

podczas olimpiad w Sydney i Atenach
 Najpierw, tradycyjnie już, od-
były się biegi dzieci i młodzieży na 
dystansach od 100 m do 1000 m. 
Potem na linii startu stanęli pod-
opieczni fundacji „Kochaj życie”, 
którzy mają ciężkie wady ortope-
dyczne. Rywalizacja pięciu niepeł-
nosprawnych zawodników odby-
ła się podczas Święta Dyni po raz 
pierwszy. Kilka minut po godz. 12 
rozpoczął się bieg główny na dystan-
sie 5 km, w którym wzięło udział po-
nad 170 zawodników. Kwadrat wyty-

czony ulicami: Szkoną, Gminną, Ofi-
cerską, Miłosza, Jedności i Poprzecz-
ną z powrotem do Szkolnej najszyb-
ciej pokonał Krzysztof Wasiewicz ze 
stowarzyszenia Kondycja. Za nim 
przybiegli Daniel Żochowski i To-
masz Mikulski. Wśród pań triumfo-
wała Anna Jakubczak-Pawelec, któ-
ra wyprzedziła Joannę Tomczak i 
Magdalenę Kraszpulską. Równole-
gle z imprezą biegową odbywały się 
wydarzenia towarzyszące w ramach 

Święta Dyni. Przylegająca do sta-
dionu ulica Szkolna zamieniła się 
w kolorowe i gwarne dyniowe mia-
steczko. Na stoiskach można było 
kupić swojskie wyroby, zdrową żyw-
ność, przysmaki z ziemniaków, sło-
dycze, rękodzieło i wyroby z wikli-
ny, a także dynie prosto z lesznowol-
skich pól. Kto zgłodniał mógł spró-

bować chleba ze smalcem i konfitu-
rami z dyni, a także herbaty z sokiem 
domowej roboty. Było też szkolenie z 
udzielania pierwszej pomocy prze-
prowadzone przez strażaków z OSP 
Nowa Wola, kiermasz książek i bro-
katowe tatuaże z dynią. Sporą popu-
larnością cieszył się również konkurs 
plastyczny i malowanie buziek. 

Imprezie biegowej towarzyszył dyniowy kiermasz

z licznymi atrakcjami dla najmłodszych

Zgodnie z tradycją wszyscy 

zawodnicy na mecie 

otrzymali pamiątkowy 

medal 

w kształcie dyni

Nocne 
czytanie wzmacnia
POWIAT Tegoroczna Noc Bibliotek – weekendowa impreza 

organizowana na terenie całego kraju nie ominęła rów-

nież placówek zlokalizowanych w powiecie piaseczyńskim

 W Bibliotece Publicznej w Piasecznie postawiono na różnorodne atrakcje – 
począwszy od gry terenowej inspirowanej kosmosem i robotami (ze względu 
na, trwający właśnie, rok Stanisława Lema), przez nocny bookcrossing, rozgryw-
ki w Magic the Gathering, aż po zawody układania puzzli. Na miejscu nie zabra-
kło także okolicznościowego tortu, zadań związanych z nowymi technologia-
mi oraz specjalnej fotobudki - rakiety. Całość zwieńczył zaś fi lmowy seans z po-
pcornem.
 W piątkowo-sobotnią Noc Bibliotek działo się również sporo w fi lii Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli w Mysiadle. Do godziny 22 można było 
wypożyczać książki,  zorganizowano ich kiermasz oraz grano w planszów-
ki z najmłodszymi i nieco starszymi czytelnikami. Bibliotekę odwiedzili też 
uczniowie SP w Nowej Iwicznej (4c, 4d, 5c, 8c), dla których organizatorzy przy-
gotowali wyjątkowe atrakcje. 
 - Wszyscy zostali zamknięci w naszym bibliotecznym escape roomie, a 
uwolnić mogli się dzięki sprytowi, wiedzy i… przeczytanym lekturom – wspo-
mina Magdalena Łyszcz, specjalista ds. promocji i organizacji kultury w lesz-
nowolskiej bibliotece. - Nie zabrakło też zwiedzania, pogrążonej w ciemności, 
biblioteki i odrobiny magii - robiliśmy „wybuchowe” eksperymenty. Najstarsi 
zostali na noc w bibliotece i twierdzą teraz, że spanie w śpiworze między bi-
bliotecznym regałami to niezapomniana przygoda.
 W Gminnej Bibliotece Publicznej w Górze Kalwarii młodzież wzięła z kolei 
udział w sesji fotografi cznej inspirowanej książką, zgodnie z hasłem tegorocz-
nej edycji „Czytanie wzmacnia”. Uczestnicy zabawy przebierali się i pozowali, 
między innymi, jako Wiedźma, Królowa Śniegu czy Kopciuszek, a w fi lii w Ba-
niosze pokazany został teatrzyk Kamishibai z bajką „Calineczka”.

Tyl.

Zamknięto ważne skrzyżowanie. 
Mieszkańcy narzekają na uciążliwości
PRAŻMÓW  Kilka dni temu ruszyła budowa ronda w Piskórce, która ma potrwać do końca listopada. - Szko-

da tylko, że nikt lepiej nie zaplanował objazdów. Aby dostać się do Piaseczna każdego dnia muszę nadra-

biać kilkanaście kilometrów – mówi pan Krzysztof, mieszkaniec Jaroszowej Woli
 O tej realizowanej przez powiat 
inwestycji pisaliśmy już kilkukrot-
nie. Niepokój mieszkańców budził 
fakt, że mimo zapowiedzi, od wiosny 
przy rondzie nie toczyły się żadne pra-
ce. Jak udało się nam ustalić, przebu-
dowę skrzyżowania miały poprzedzić 
roboty wykonane przez PGE i pole-
gające na przeniesieniu stacji trafo. 
A te ciągnęły się w nieskończoność. 
W końcu jednak energetycy stanęli na 
wysokości zadania, bo kilka dni temu 
zamknięto wreszcie centrum Piskór-
ki i rozpoczęto budowę. Niestety, wią-

że się ona z licznymi uciążliwościami. 
Skrzyżowanie Jagodowej, Głównej 
i Słonecznej zostało wyłączone z ru-
chu. - I tu pojawia się problem – mówi 
nasz czytelnik. - Moja żona dojeżdża 
autobusem do Piaseczna. Podobno 
L17 ma przejeżdżać przez rondo jesz-
cze do końca tygodnia, ale nie jest to 
pewne. Potem takie miejscowości jak 
Jaroszowa Wola, Wągrodno czy Ko-
ryta zostaną pozbawione połączeń 
autobusowych. Nie dość, że na czas 
pandemii zredukowano liczbę kur-
sów, to teraz moja żona do najbliższe-
go przystanku będzie miała ponad 3 
km. Czy naprawdę nie można było le-
piej dostosować tras autobusów, albo 
zrobić na przebudowywanym skrzy-
żowaniu w Piskórce ruchu wahadło-

wego? - zastanawia się pan Krzysztof. 
 Inny mieszkaniec, pan Piotr, 
twierdzi że próbował zainteresować 
problemem gminę, ale ta poinformo-
wała go, że rondo jest inwestycją po-
wiatową. - Jak zadzwoniłem do po-
wiatu, to powiedzieli, że w kwestii or-
ganizacji transportu muszę kontak-
tować się z gminą – mówi rozkłada-
ją ręce. - Klasyczna spychologia. W 
końcu mój rozmówca z powiatu przy-
znał, że przez ponad miesiąc miesz-
kańcy muszą się jakoś przemęczyć...
 Nasi czytelnicy twierdzą, że choć 
objazd miał prowadzić przez Usta-
nów, to droga przez tą miejscowość... 
na razie jest nieprzejezdna. - Można 
przejechać tylko przez Jeziórko, gdzie 
połowa ulicy jest rozkopana, bo kła-
dą kanalizację, ewentualnie cofnąć 
się do Prażmowa – mówią, nie kryjąc 
swego zdenerwowania. - No i pozo-
staje w zasadzie tylko samochód, bo 
na autobusy, które jeżdżą rzadko i są 
przepełnione, nie ma co liczyć. 

Tomasz Wojciuk

Skrzyżowanie w Piskórce będzie zamknięte 

jeszcze przez około pięć tygodniOkoliczni mieszkańcy 

twierdzą, że inwestycja 

została źle zaplanowana, 

bo nie wytyczono ani 

sensownych objazdów, ani 

nie dostosowano do sytuacji 

połączeń autobusowych

TW

Zbudują wieżę widokową 

i ścieżkę edukacyjną

LESZNOWOLA 

 Leśna Grupa Robocza powołana z 
incjatywy wicewójta Marcina Kani pla-
nuje w niezwykle ciekawy sposób zago-
spodarować teren leśny w Magdalen-
ce przy ul. Słojewskiego. Kilka dni temu 
podpisano umowę na opracowanie 
projektu wieży widokowej wraz z cią-
giem komunikacyjnym o długości 150 
m. Projekt ma powstać do końca tego 
roku. Będzie to nowe miejsce rekreacyj-
no-edukacyjne o powierzchni prawie 
4 ha, przeznaczone dla mieszkańców. 
Nadleśnictwo ma wybudować ścieżkę 
edukacyjną, zainstalować tablice infor-
macyjne, elementy małej architektury 
oraz opracować regulamin terenu. Gmi-
na wybuduje drewnianą wieżę widoko-
wą i drewnianą kładkę, zmodernizuje te-
ren wokół obiektu i będzie utrzymywała 
na nim porządek. Planowana inwestycja 
zostanie zrealizowana prawdopodobnie 
w przyszłym roku. TW
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