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Ten chodnik jest
prawdziwą
zmorą dla seniorów
str. 6

Kiedy kolejny
odcinek trasy S7?
LESZNOWOLA/PIASECZNO/TARCZYN Pod koniec sierpnia
został otwarty pierwszy odcinek trasy S7 od węzła Lesznowola do lotniska. W październiku miała zostać zapewniona przejezdność drugiego odcinka. Wszystko wskazuje jednak na to, że jego
oddanie przesunie się w czasie...
str. 3

Sto lat piaseczyńskiego sportu!
W ostatnią niedzielę Stadion Miejski
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji był
miejscem, w którym wspominano zarówno bogatą historię piaseczyńskiego sportu, jak i skupiono się na współczesności,
prezentując niezwykle szeroką ofertę lokalnych klubów sportowych

Powstanie
Muzeum im.
Józefa Wilkonia

str. 12
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PONAD 2 MILIONY ODSŁON MIESIĘCZNIE!
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2 AKTUALNOŚCI
KRONIKA POLICYJNA
PIASECZNO

Zginęły kable elektryczne
o wartości 60 tys. zł
W piątek 29 lipca oraz w poniedziałek 22 sierpnia z terenu hurtowni elektrycznej przy ulicy Jana Pawła II 62 (obok przejazdu kolejowego) skradziono przewody elektryczne o wartości około 60 tys.
zł. Policjanci zabezpieczyli nagrania z monitoringu, na których widać
dwóch zamaskowanych mężczyzn niszczących ogrodzenie i wchodzących na teren firmy. Sprawcy poruszali się samochodem marki
Jeep z przyczepą. Policja prosi o kontakt osoby, które mają informacje
mogące przyczynić się do ustalenia tożsamości sprawców kradzieży.

Poszukiwany wpadł w ręce mundurowych
Policjanci zatrzymali w Zalesiu Górnym 56-latka, który miał
zapłacić 2000 zł grzywny za popełnione wykroczenie. Mężczyzna nie zamierzał jednak poddać się karze, więc sąd zamienił
mu grzywnę na 10 dni aresztu. Kiedy 56-latek dowiedział się,
że trafi za kratki oświadczył, że jest w stanie uiścić zasądzoną
sumę. Kiedy to zrobił, został zwolniony do domu.

GÓRA KALWARIA

Zatrzymał pijanego kierowcę
Policjant po służbie zauważył na terenie miasta jadącego slalomem opla. Po chwili zatrzymał pojazd i wezwał na miejsce radiowóz.
Okazało się, że za kierownicą osobówki siedział 63-latek, który miał w
organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Mężczyzna stracił już prawo
jazdy i stanie przed sądem. Grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.

LESZNOWOLA

Zapomniał, że nie ma prawa jazdy...
W Jazgarzewszczyźnie policjanci zatrzymali 40-latka, który o 40
km/h przekroczył dozwoloną prędkość. Ale to nie wszystko, jak się okazało mężczyzna miał orzeczony, prawomocny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Otrzymał mandat w wysokości 800 zł i... ponownie stanie przed sądem. Tym razem odpowie za złamanie zakazu.

TARCZYN

Włamywacz zatrzymany
na gorącym uczynku
We wtorek policjanci otrzymali informację, że ktoś właśnie włamuje się na posesję
w Pracach Małych. Na miejsce
niezwłocznie został skierowany radiowóz. Gdy funkcjonariusze dojeżdżali pod wskazany
adres, zauważyli uciekającego
mężczyznę. Po krótkim pościgu
48-latek został zatrzymany. Miał
przy sobie worek, w którym
znaleziono 23 pary butów, elektronarzędzia oraz sprzęt RTV
o łącznej wartości ponad 7 tys.
zł. 48-latek trafił do celi i usłyszał
zarzuty, m.in. kradzieży i włamania do pojazdu. Przyznał się
i wkrótce stanie przed sądem.

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do ich skracania i redagowania. Rozpowszechnianie materiałów
redakcyjnych zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej bez
pisemnej zgody wydawcy jest zabronione
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Parking P&R Jeziorki
czeka na otwarcie
LESZNOWOLA/URSYNÓW Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie informuje,
że parking P&R (Parkuj i Jedź) przy stacji PKP Jeziorki zostanie otwarty za
kilka tygodni. Na parkingu zmieści się 138 samochodów i 40 rowerów
Obiekt, który powstaje obok
wiaduktu na ulicy Karczunkowskiej, będzie stanowił dodatkową zachętę do korzystania z połączeń kolejowych oraz autobusów komunikacji miejskiej. Termin zakończenia prac kilkukrotnie był przesuwany. Ostatni, który określono na połowę września,
też jest nieaktualny. Inwestycja
jest już jednak na finiszu, a w rejonie parkingu odbywają się ostatnie prace wykończeniowe i porządkowe. Gotowe jest ogrodzenie i wiata na rowery, wymalowano też miejsca postojowe dla samochodów. Sam parking będzie
naszpikowany elektroniką. W jego
sąsiedztwie znajdzie się wiele kamer, które będą sczytywały numery rejestracyjne pojazdów. Nie

Budowa parkingu
pochłonęła niemal
6 mln zł
zabraknie też zaawansowanych
systemów zarządzania. - Wykonawca zgłosił zakończenie prac,
aktualnie sprawdzamy dokumentację powykonawczą, potem przystąpimy do odbiorów. Oczekujemy także na przyłącze energetyczne – poinformował nas Tomasz
Kunert, rzecznik prasowy ZTW.
- Parking zostanie otwarty za kilka tygodni.
TW

Z parkingu będą korzystać m.in. mieszkańcy Zamienia,
Zgorzały, Nowej Iwicznej, Nowej Woli i Podolszyna
PIASECZNO

Dołącz do Szarych Szeregów
Grupa Historyczno-Edukacyjna ,,Szare Szeregi” z Jazgarzewa pasjonuje się historią XX wieku. W ramach prowadzonej działalności prowadzi zajęcia historyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży realizowane w projektach plenerowych i podczas żywych lekcji historii. Zbiórki odbywają się
w harcówce na terenie parafii św. Anny w Piasecznie. Aktualnie trwa nabór do wszystkich trzech sekcji grupy. Tworzą je
,,Zawiszacy'' ( skupia dzieci do 14 lat) ,,Bojowe Szkoły'' (skupia młodzież od 14 do 18 lat) oraz ,,Grupy Szturmowe''(skupia
osoby powyżej 18 roku życia). Wszyscy, którzy chcą spróbować swoich sił w roli rekonstruktorów i nie tylko, proszeni są
o kontakt z grupą. Więcej informacji udziela Maurycy Sadowski pod nr. tel. 797 752 274.

K O N D O L E N C J E
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Kiedy zostanie oddany
kolejny odcinek trasy S7?

Brakuje miejsc
na rowery

LESZNOWOLA/PIASECZNO/TARCZYN Pod koniec sierpnia został otwarty pierwszy
odcinek trasy S7 od węzła Lesznowola do lotniska. W październiku miała zostać zapewniona przejezdność drugiego odcinka. Wszystko wskazuje
jednak na to, że jego oddanie przesunie się w czasie...
Mimo że prace na najdłuższym (14,8 km) odcinku „B”
od węzła Lesznowola do węzła Tarczyn Północ są bardzo zaawansowane, trudno
przypuszczać, że zakończą się
w ciągu najbliższego miesiąca. Tym bardziej, że już wcześniej wykonawca zwrócił się
do GDDKiA z prośbą o wydłużenie tego terminu lub dołożenie środków, które pozwoliłyby zatrudnić więcej wykonawców i zintensyfikować roboty. - Roszczenia wykonawcy
cały czas są analizowane – informuje Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka warszawskie-

GDDKiA zapewnia, że
przejezdność ciągu
głównego zostanie
zapewniona
do 20 grudnia
go oddziału GDDKiA. - Termin może zostać przesunięty w sytuacji, gdy wykonawca
uzasadni, że w czasie realizacji
inwestycji nastąpiły okoliczności, na które nie miał wpływu,
a uniemożliwiły prowadzenie
robót – dodaje.
Mimo, że rozmowy z wykonawcą są w toku, wszystko

3

LESZNOWOLA – Przy stacji PKP Nowa Iwiczna nie ma
dostatecznej liczby miejsc na rowery – narzeka
pani Martyna, nasza czytelniczka. - Nie ma zadaszonego parkingu rowerowego, brakuje wreszcie
zwykłych stojaków. Apeluję do władz, aby pochyliły się nad tym problemem. Tym bardziej, że coraz
więcej osób dojeżdża jednośladami do pociągu...

Odcinek „B” trasy S7 w rejonie
ulicy Żwirowej w Wilczej Górze
wskazuje na to, że prace jednak się opóźnią. GDDKiA mówiła wcześniej, że przejezdność
ciągu głównego zostanie zapewniona w październiku. Teraz podaje do publicznej wiadomości, że nastąpi to jesienią,
a więc do 20 grudnia. - Zakończenie wszystkich prac planujemy w pierwszym kwartale przyszłego roku – mówi Małgorzata
Tarnowska. - Ponadto do końca III kwartału 2024 r. wykonawca wyremontuje 17 kilometrów obecnego przebiegu DK7,
od Sękocina Starego do Rembertowa.

Na razie więc kierowcy, którzy chcą skorzystać z trasy S7,
muszą kierować się do węzła

Zakończenie wszystkich
prac przy trasie S7
planowane jest
w pierwszym kwartale
przyszego roku
Lesznowola. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie
się to nie zmieni.

Tomasz Wojciuk

Dodatkowe miejsca na rowery
mają powstać wraz z przebudową ulicy Sadowej
Głos naszej czytelniczki nie jest odosobniony. Na brak miejsc,
w którym można by zostawić rowery, narzeka więcej osób. Są one
przypinane do barierek, siatki ogrodzeniowej, znaków lub zostawiane gdzie popadnie. Tymczasem nie przypięty do stojaka rower
łatwiej jest ukraść. Podobno w rejonie stacji dochodziło już do takich przypadków. Okazuje się, że władze gminy są świadome problemu. Miejsc dla rowerzystów ma przybyć wraz z przebudową ulicy Sadowej. Jest już pozwolenie na budowę drogi. Udało się także
pozyskać 4 mln zł dofinansowania. Do wiosny ma zostać rozpisany
przetarg, a prace ruszą pewnie w przyszłym roku. Na Sadowej zaplanowano 80 miejsc parkingowych dla samochodów. Ale w planach jest też wygospodarowanie miejsc na rowery.
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Koniec z zostawianiem jedzenia i łowieniem ryb!
PIASECZNO Rada miejska przyjęła regulamin korzystania z Parku Miejskiego
im. Książąt Mazowieckich w Piasecznie. Największe kontrowersje wzbudziła kwestia wpuszczania do parku psów
Park jest otwarty codziennie, a korzystanie z niego jest
bezpłatne. Gmina postanowiła jednak stworzyć regulamin użytkowania tego miejsca, informując mieszkańców o ich przywilejach, ale też
ograniczeniach. Po parku należy spacerować wyznaczonymi alejami. Nie korzystając z
nich, robimy to na własną odpowiedzialność. Jednak najwięcej pozycji liczy lista zakazów. W parku nie można karmić dzikich zwierząt przetworzonym jedzeniem i ich dotykać. Zabronione jest też korzy-

stanie z tego miejsca podczas
burzy i silnego wiatru. Ale to
nie wszystko. W parku nie wol-

W regulaminie nie ma
słowa o psach, bo
kwestię czworonogów
reguluje już inny akt
prawa miejscowego
no biwakować, zakłócać ciszy,
wspinać się na drzewa, wchodzić do zbiorników wodnych i
łowić w nich ryb. W parku nie
wolno też siadać w nieprzeznaczonych do tego miejscach.

- A co z psami? - zapytała
radna Katarzyna Krzyszkowska-Sut. - Dlaczego o nich nie
ma w regulaminie ani słowa?
- Trzeba dopisać, że psy
mogą wchodzić do parku tylko na smyczy i w kagańcach – zauważyła radna Hanna Krzyżewska. Ta dyskusja nie spodobała się radnemu Piotrowi Sędziakowi.
- Chcecie zamknąć przed ludźmi z psami park – zauważył.
Ostatecznie stanęło na tym,
że na tablicach z piktogramami wyjaśniającymi mieszkańcom jak należy zachowywać się

Park to nie kemping. Nie można tu biwakować
oraz zakłócać ciszy
w tym miejscu znajdzie się piktogram psa na smyczy (obowiązki właścicieli w stosunku
do czworonogów określa już re-

gulamin utrzymania czystości i
porządku w gminie).

Tomasz Wojciuk

Jubileuszowo zdołowani Powstanie Muzeum im. Józefa Wilkonia
PIASECZNO W pierwszą sobotę września w Uroczy- PIASECZNO Podczas środowej sesji rady miejskiej radni jednogłośnie opowiesku Zimne Doły w Żabieńcu odbył się X Festiwal dzieli się za powołaniem do życia Muzeum Sztuki Współczesnej im. Józefa
Wilkonia, które będzie funkcjonowało w wyremontowanej, zabytkowej siePiosenki Dołującej
dzibie OSP Piaseczno przy ul. Puławskiej 3
Powstanie muzeum poprzedza szereg procedur, które mogą ciągnąć się latami.
Wcześniej gmina chce udostępnić przy Puławskiej 3 ekspozycję prac Józefa Wilkonia. Prawdopodobnie nastąpi to już w
przyszłym roku (sam budynek
ma być gotowy do grudnia).

Zanim muzeum zacznie
działać, najpierw przy
Puławskiej 3 powstanie
wystawa prac Józefa
Wilkonia

Impreza, z racji jubileuszu, w tym roku nie miała tradycyjnej
formuły konkursu, ale za to cieszyła się rekordowym chyba zainteresowaniem publiczności. W ramach festiwalu zaprezentowali się laureaci poprzednich edycji: Iwonna Buczkowska, Anna
Idzikowska, Tomasz Wachnowski i Mariusz Dekiel oraz zespoły
Hawajskie Pierniki i Skóra z Byka. Nie zabrakło również gwiazd
– znakomity występ dała Wolna Grupa Bukowina. Nie mniej udanie wypadł też Transjgrajpol, a imprezę zwieńczył spektakl grupy
teatralnej Mumio. Całość poprowadził niezawodny Andrzej Poniedzielski, który – jak zwykle – dał również popis swojego charakterystycznego poczucia humoru.

Tyl.

Przy ul. Puławskiej 3 powstanie w przyszłości Muzeum
Sztuki Współczesnej im. Józefa Wilkonia

- Od dawna rozmawiamy o
tym, aby powołać do życia instytucję promującą w Piasecznie dorobek mistrza Józefa Wilkonia – mówił podczas sesji
burmistrz Daniel Putkiewicz.
- Musimy być przygotowani, że
ten proces będzie trwał dłuższy czas, ale chcemy go wreszcie rozpocząć.
Po podjęciu przez radę
miejską uchwały, muzeum zyska osobowość prawną i będzie mogło rozpocząć działalR
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ność (na razie organizacyjną).
- Chodzi o zachowanie spuścizny i ochronę dorobku artysty
światowej sławy – mówił burmistrz Putkiewicz. - Muzeum
będzie też upowszechniać wiedzę o sztuce współczesnej.
Daniel Putkiewicz przekonywał, że Zalesie Dolne kojarzy się z Józefem Wilkoniem
nie tylko mieszkańcom Piaseczna. - Mamy jednego Józefa
Wilkonia, dlatego musimy dać

naszemu miastu kolejny ważny element w budowaniu marki
i tożsamości – argumentował.
- Ten proces zaczęliśmy zresztą kilkanaście lat temu. Wiem,
że takie uchwały trudno podejmować w dobie kryzysu energetycznego. Ale to dopiero początek drogi. Wykorzystajmy szansę, że Józef Wilkoń jest mieszkańcem naszej gminy.

Tomasz Wojciuk
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Świetlica sportowa na wypasie
PIASECZNO Dwa tygodnie temu klub sportowy LKS Jedność Żabieniec obchodził swoje 100. urodziny. W przyszłym roku ruszy prawdopodobnie budowa świetlicy sportowej, która ma służyć także
jako miejsce spotkań dla mieszkańców miejscowości, w tym seniorów. Imponujący obiekt może kosztować nawet 20 mln zł
Kilka miesięcy temu rozstrzygnięto konkurs na projekt
budynku świetlicy. Konkurs
wygrała pracownia M.O.C. Architekci z Katowic, która stworzyła ogólnodostępną, atrakcyjną przestrzeń dla mieszkańców Żabieńca i użytkowników
klubu. Na tę przestrzeń składa
się nie tylko nowoczesny budynek klubowy, ale też jego najbliższe otoczenie. W tym roku
gmina chce uzyskać pozwolenie na budowę obiektu. W przyszłym zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę i jest duża

Ukraińskie
pejzaże
i nie tylko
PIASECZNO W sobotę 24 wrzśnia w galerii Lescer przy ul.
Pionierów 11/13 w Zalesiu
Górnym odbędzie się wernisaż
wystawy „Niewinne oko nie
istnieje”. Początek o godz. 16

szansa na to, że rozpoczną się
prace. - Obecny budynek klubowy pochodzi z 1963 roku i,
ze względu na stan techniczny, praktycznie nie nadaje się
do użytku – mówi Adam Mar-

Planowany budynek świetnie wpisuje się w najbliższe
otoczenie. Z tarasu i kawiarni będą mogli korzystać
rodzice, przywożący swoje dzieci na treningi

W przyszłym roku ma
zostać wyłoniony
wykonawca obiektu
ciniak, sołtys Żabieńca i miejski radny, który od lat angażuje się w życie klubu. - Budowę nowego obiektu planu-

5

jemy od lat, potrzebujemy go
jak tlenu. Chcemy, aby był to
budynek na miarę X XI-wieku
i posłużył lokalnej społeczności przez kolejnych 100 lat.
W świetlicy sportowej,
oprócz przestrzeni dla klubu,
w którym trenuje ponad 300
zawodników (głównie dzieci), ma mieścić się także kawiarnia z tarasem. Przestronne pomieszczenia będą jasne i utrzymane w skandynawskim stylu, z dużą ilością
szkła i drewna. Jury konkursowe zauważyło, że harmonijna i funkcjonalna bryła doR
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brze wpisuje się w charakter
otoczenia. Budynek ma być
otoczony zielenią. Zostaną
zastosowane w nim najnowocześniejsze rozwiązania, takie
jak gruntowa pompa ciepła,
fotowoltaika czy podziemne
zbiorniki na deszczówkę. - W
środku będzie winda, szatnie,
siłownia oraz będzie funkcjonował dzienny klub seniora – podkreśla sołtys Marciniak. - Całości dopełni sala
konferencyjna, w której podczas wyborów będzie można
urządzić lokal wyborczy.

Tomasz Wojciuk

Wystawa będzie czynna do
12 listopada w soboty, w godzinach 14 - 18. Będzie poświęcona ukraińskiemu pejzażowi
i temu, w jaki sposób na niego patrzymy. Ale także zagadnieniu, czy możemy patrzeć na
niego bez uprzedzeń. Część
ekspozycji autorstwa kilku artystów będzie można obejrzeć
na stacji kolejki wąskotorowej
w centrum Piaseczna (w szklanym wagonie). Tę część wystawy można podziwiać od 24
września do 12 listopada przez
całą dobę. Podczas wernisażu
w galerii Lescer premierę będzie miała książka poświęcona wojnie w Ukrainie „Zwierzęta, które zjadły swoich ludzi”,
wydana po polsku i ukraińsku
przez wydawnictwo Nisza.
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BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY PIASECZNO

Zmieniaj swoją okolicę, głosując na projekty
w ramach Budżetu Obywatelskiego
Podobnie jak w latach ubiegłych mieszkańcy gminy Piaseczno zdecydują, na jakie pomysły przeznaczony
zostanie milion złotych z gminnego budżetu. Głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Piaseczno
odbędzie się w dniach 21-30 września 2022 r.
Choć w tym roku zniknął dotychczasowy podział projektów na
„miękkie” i „twarde”, to podobnie
jak w poprzednich edycjach Budżetu Obywatelskiego złożono projekty dotyczące różnych sfer życia
gminy. Pojawiły się między innymi
projekty proekologiczne, sportowe,
kulturalne, mające na celu poprawę bezpieczeństwa czy wzbogacenie przestrzeni publicznej o nowe
nasadzenia czy urządzenia.

Weryfikacja projektów
i losowanie kolejności
W tej edycji Budżetu Obywatelskiego do urzędu wpłynęły 73 projekty, z czego pozytywną ocenę
formalną i merytoryczną uzyskało 36 z nich. W kolejnych etapach
procedury, pozytywnie rozpatrzone zostało jedno z trzech odwołań
a jeden z pomysłodawców z kolei
wycofał pozytywnie oceniony projekt. W ten sposób do etapu głosowania zakwalifikowane zostało
36 projektów, których szacunkowa
wartość wynosi niecałe 2 mln zł.
W dniu 2 września br. podczas
transmisji online odbyło się losowanie kolejności projektów na liście do głosowania. Tym samym

projekty otrzymały oficjalną numerację, która obowiązywać będzie na kartach do głosowania.

Głosowanie
Głosowanie na projekty odbędzie się w dniach 21–30 września
2022 r. Głosować mogą wszyscy
mieszkańcy gminy Piaseczno bez
względu na wiek. Każdy głosujący ma do rozdysponowania 1 mln
zł wśród wszystkich projektów.
Szansę na realizację mają tylko te
projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania kwoty przeznaczonej na ich
realizację.
Zachęcamy do głosowania online za pomocą internetowego
systemu dostępnego na stronie
www.bo.piaseczno.eu. Głosować
można także za pomocą tradycyjnych kart papierowych, wrzucając
wypełnioną kartę do urny w jednej z poniższych lokalizacji:
• Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie, ul. Kościuszki 5;
• Biblioteka Główna – Multicentrum, ul. Jana Pawła II 55;
• Fi l ia Bibl iotek i P ubl icznej
w Złotokłosie, ul. 3 Maja 30 (budynek OSP, I piętro);

• Fi lia Bibliotek i P ublicznej
w Zalesiu Górnym, ul. Białej Brzozy 3;
• Punkt Biblioteczny w Kamionce, ul. Główna 42;
• Filia Biblioteki Publicznej w Józefosławiu, ul. Julianowska 67A
(I piętro).
Przypominamy, że w przypadku głosującego będącego osobą
małoletnią do karty do głosowania należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego. Co ważne, głosujący może oddać głos tylko jeden
raz. W przeciwnym razie wszystkie oddane przez niego głosy zostaną uznane za nieważne.

Poniżej lista projektów, które
znajdą się w tym roku na kartach do głosowania:
1. Silent Disco Potańcówki
Międzypokoleniowe
2. Gminny Dzień Seniora 2023
Piaseczno
3. Badanie stóp dzieci klas 1-6
w Gminie Piaseczno
4. Tydzień pierwszej pomocy
w Głoskowie
5. Badanie FMS dzieci uprawiających
sport w wieku 8-14 lat
6. Bezpłatne badania przesiewowe
w kierunku spektrum autyzmu dla

dzieci w wieku 2 lat
- informacje dla
rodziców i specjalistów
7. Jednodniówka
„Piaseczno 60+”
8. Nakrętkowe Serce
9. Piaseczno Bieg Kobiet
10. Akademia Przyjaciół Drzew.
Co nam dają drzewa?
Cykl wydarzeń edukacyjnych.
11. TABLICE HISTORYCZNE
- Oryginalne MAPY
HISTORYCZNE Piaseczna
- punkty z przezroczystymi
tablicami oraz opisem
12. Aktywny senior nie tylko
w mieście - gimnastyka dla seniorów,
prowadzona na obszarach
podmiejskich/wiejskich gminy Piaseczno
13. Spowalniacze ruchu na ulicy
Mokrej w Henrykowie-Uroczu
14. Zazielenienie, nasadzenia drzew
wraz ze wzmocnieniem skarpy na
ul. Jutrzenki w Józefosławiu
15. Potańcówki w Józefosławiu
16. Fit senior
17. Poidła dla Józefosławia
18. Piaseczno Track Cup
19. Laboratorium robotyki
20. Stop smog! Drzewa, kwiaty, ozdobne
rośliny antysmogowe - nasi sprzymierzeńcy w walce o czyste powietrze.
21. Budowa sceny z zadaszeniem
na placu przy Klubie Kultury
w Zalesiu Górnym.

22. Plac zabaw i teren rekreacyjny
Stacja Złotokłos z historią w tle
23. Cień na placach zabaw
24. Wydanie książki – „My w czasie
i historii – wspomnienia instruktorów
i Komendantów Hufca ZHP Piaseczno.”
25. Stojaki na rowery w Zalesiu Górnym
26. Bezpieczny pieszy - doświetlenie
przejść dla pieszych w Piasecznie
27. Siłownia plenerowa w Chylicach.
28. Koncert rockowy w Piasecznie
29. Ortoptyczne badania diagnostyczne
dzieci w wieku 5-8 lat na terenie
gminy Piaseczno
30. Festiwal gier planszowych
31. Uczeń w spektrum autyzmu
- spotkania psychoedukacyjne dla
dzieci, rodziców i specjalistów
32. 125 lat Grójeckiej Kolei Wąskotorowej - fotograficzny wehikuł czasu.
33. Roztańczone spotkania
z muzyką analogową
34. SP Józefosław - nowa nawierzchnia
(typu sztuczna trawa) na boisku
piłkarskim
35. Turniej Tańca Sportowego
„Move With Love”
36. 125 lat Grójeckiej Kolei
Wąskotorowej - wystawy
w wagonie Galerii Mobilnej Kolejowej.
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Ten chodnik jest prawdziwą
zmorą dla seniorów

Jak podnieść
bezpieczeństwo na rondzie?

PIASECZNO Niedawno gmina wybudowała rondo na skrzyPIASECZNO – Gmina już dawno obiecała nam nowy chodnik wzdłuż alei żowaniu ulic Chyliczkowskiej i Dworcowej. - Jest ono jednak
Róż, ale jak do tej pory nic w tej kwestii nie zrobiła – skarży się pan Ja- małe i ma na środku wypłaszczenie, przez co wcale nie spocek, jeden z mieszkańców. - Na naszym osiedlu mieszka dużo emery- walnia ruchu – mówi pan Piotr, nasz czytelnik
tów. Chodzenie po dziurach i nierównościach jest nie tylko niekomfortowe, ale i niebezpieczne
Chodzi o ciąg pieszy znajdujący się po zachodniej stronie alei Róż, ciągnący się równolegle do bloków. Jest on tak
naprawdę zlepkiem różnego
rodzaju nawierzchni, począwszy od starych betonowych
płyt, poprzez dziurawy asfalt,
a na kostce brukowej kończąc.
- Rozmawiałem o tym z burmistrzem, który zna sytuację
– mówi nasz rozmówca. - Pan
burmistrz przyznał, że chodnik
nie jest w najlepszym stanie. Ale
dodał też, że ludzie mają gorsze
sytuacje, bo często chodzą po
błocie. My wprawdzie po błocie
nie chodzimy, ale ciągle musimy borykać się z nierównościami i uważać na dziury. Nowy
chodnik się nam należy, w końcu płacimy w tym mieście podatki – dodaje pan Jacek.
Radny Piotr Obłoza zna problemy mieszkańców osiedla przy
alei Róż. - Przez niedopatrze-

Na zły stan chodnika narzekają głównie
starsi mieszkańcy
nie chodnik nie został uwzględniony kilka lat temu w przetargu na przebudowę naszej drogi
– wyjaśnia. - Będę składał wniosek o uwzględnienie go w przyszłorocznym budżecie. Porozmawiam też z burmistrzem. Być

może uda się zrealizować tę inwestycję wcześniej, jeszcze w tym
roku. Według moich wyliczeń
remont chodnika powinien zamknąć się w kwocie 100 tys. zł.

Tomasz Wojciuk

Filmowy świat Maklaka

Na nowym rondzie dochodziło już do kolizji. W związku z tym
dwie radne Magdalena Woźniak i Katarzyna Wypych poprosiły burmistrza o wprowadzenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo. Radne zaproponowały, aby wykonać dodatkowe oznakowanie ronda poprzez zrobienie opaski z kocich oczek lub wymalowanie pasa w widocznym kolorze wokół placyku, stanowiącego
jego centrum. Radne stoją na stanowisku, że rondo, m.in. poprzez
brak wyniesienia na środku i jednolitą kolorystykę, jest słabo widoczne dla kierowców. - Poprawienie widoczności ronda powinno
zapobiec dalszym kolizjom – konkludują. Pozostaje mieć nadzieję,
że burmistrz przychyli się do tych propozycji. Tym bardziej, że ich
realizacja nie będzie bardzo kosztowna.

TW

Samochód
potrącił rowerzystkę

PIASECZNO Do wypadku doszło w środę w Łbiskach
KONSTANCIN-JEZIORNA Już w ten weekend odbędzie się piąta edycja festiwalu na ulicy Chrobrego. Samochód osobowy potrącił
filmowego, upamiętniającego legendarnego aktora teatralnego i filmowe- 67-letnią kobietę, która jechała rowerem
go Zdzisława Maklakiewicza. Wydarzenie uświetnią swą obecnością znani
aktorzy, reżyserzy i artyści
Festiwal, tradycyjnie już,
będzie odbywał się w Hugonówce w Parku Zdrojowym.
Organizatorzy
zapewniają,
że w tym roku będzie naprawdę sporo się działo. Jak zwykle zaplanowano przegląd
kina niezależnego. Oczywiście nie zabraknie też kultowych filmów z udziałem Zdzisława Maklakiewicza. W piątek, podczas pierwszego dnia
festiwalu będzie można zobaczyć „Rejs”, „Wniebowziętych” raz „Jak to się robi”. Pokazy poprzedzi spotkanie z
przyjacielem Maklaka,wybitnym reżyserem „Rejsu” Markiem Piwowskim. Początek o
godz. 19. W sobotę na festiwalową publiczność będą czekały też pokazy filmów Studia
Munka (początek o godz. 12)
i filmów konkursowych. Program został zaplanowany tak,
by mogły w nim uczestniczyć
całe zainteresowane kinem
rodziny. Na młodzież czekają warsztaty filmowe, podczas
których będą omawiane tajniki tworzenia krótkich filmów
na smartfonach. Wydarzeniem towarzyszącym będzie
spacer „Filmowy Konstan-

- Gdy na miejsce przyjechali strażacy, nieprzytomna kobieta
była już pod opieką zespołu ratownictwa medycznego – mówi mł.
bryg. Łukasz Darmofalski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie. - Poszkodowana nie odzyskała przytomności, wylądował śmigłowiec LPR, który zabrał ją do szpitala.
Ruch na ulicy Chrobrego w pobliżu Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo odbywał się wahadłowo.
- 47-letni kierowca audi w trakcie wykonywania manewru wyprzedzania nie zachował bezpiecznego odstępu, w wyniku czego
potrącił 67-letnią rowerzystkę - informuje asp. Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji.

W tym roku podczas niedzielnej
gali finałowej wystąpi Czesław Mozil
cin”, który poprowadzi Adam
Zyszczyk. Zaś wieczorem w
altanie przed Hugonówką odbędzie się potańcówka w klimacie PRL-u.
W niedzielę odbędą się pokazy filmów Studia Munka
(początek o godz. 12) i spotkania z ich reżyserami m.in.
Olgą Bołądź oraz Piotrem
Trojanem (o godz. 15). O
polskiej komedii dyskutować
będą Kinga Dębska, Jerzy Ka-

puściński, Stanisław Pieniak i
Agnieszka Elbanowska. Rozmowę poprowadzi Tomasz
Raczek. Festiwal zakończy
Gala Finałowa i koncert Czesław Mozil Solo „Małe piwko
z korzeniami”, który rozpocznie się o godz. 19. Po koncercie, około godz. 21, odbędzie
się pokaz zwycięskiego filmu
piątej edycji festiwalu.

Tomasz Wojciuk

PIASECZNO

AB

Wkrótce Tataspartakiada
W sobotę 1 października na stadionie przy szkole w Lesznowoli (ul. Szkolna 6) odbędzie się kolejna, 17. już edycja Tataspartakiady, czyli pikniku sportowo-rodzinnego dla niepełnosprawnych i ich rodzin, odbywającego się pod patronatem pani prezdentowej Agaty Kornhauser-Dudy. Swój udział w imprezie można zgłaszać poprzez stronę internetową stowarzyszenia Dorbra
Wola lub dzwoniąc pod numer 602 748 816. Dobre emocje i niepowtarzalna zabawa gwarantowane.
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Lokalni artyści na rynku
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Święto Gminy Lesznowola

PIASECZNO Na Plac Piłsudskiego powróciła wreszcie duża
koncertowa scena. Dzięki realizacji projektu z budżetu oby- LESZNOWOLA W pierwszą sobotę września, tradycyjnie już na błoniach przed
watelskiego powiatu piaseczyńskiego, zainicjowanego przez urzędem gminy, odbył się Wielki Lesznowolski Piknik Rodzinny w Lesznowoli
Na miejscu nie brakowało
radną rady miejskiej Renatę Mirosław, szansę na występ
szeregu różnorodnych atrakprzed szerszą publicznością dostali wspaniali lokalni artyści cji dla osób w różnym wie-

Jako pierwszy na scenie pojawił się tego wieczoru Michał „Kolo”
Kisielewski, który – wspólnie z Albertem Toruńskim – tworzy projekt Kolorofonia. W przeciwieństwie do wielu raperów nawijających,
przede wszystkim, o tzw. trudnej stronie życia, Kolorofonia stawia na
zdecydowanie pozytywne przesłanie. Sam Michał Kisielewski w swoim rapie namawia, między innymi, do nie poddawania się i szukania
własnej drogi życiowej. Co więcej, w swojej twórczości unika wulgaryzmów, a prywatnie angażuje się, między innymi, w liczne akcje charytatywne – na rzecz dzieci potrzebujących i osób niepełnosprawnych.
Zdecydowaną zmianę muzycznego klimatu zapewnił z kolei
występ grupy Ereles. Choć dwójkę grających w nim muzyków wciąż
wiele osób kojarzy z zespołem Kabanos, od kilku lat Zespół Niespokojnych Nóg pisze już swoją, zupełnie nową historię. Chłopaki potrafią zagrać zarówno spokojnie i melodyjnie, jak i – kiedy trzeba
– pokazać punkowego pazura. Jak choćby w utworze „Afera”, do
którego teledysk został nakręcony w Domu Kultury w Piasecznie.
Na zakończenie sceną zawładnęła Neit, czyli Natalia Zaręba.
Wokalistka pochodząca z Jazgarzewa, mimo młodego wieku, jest
już w pełni dojrzała scenicznie. Popularność przyniosły jej występy w polsatowskim programie telewizyjnym „All Together Now –
Śpiewajmy Razem”. Teraz ma już swój własny, złożony z doświadczonych muzyków zespół, a jej charakterystyczny głos idealnie pasuje do pop-rockowej stylistyki, w której się porusza. Natalia, kiedy
trzeba, potrafi być liryczna, a kiedy trzeba – wie jak pokazać wokalną moc. Dziś ma już wszelkie predyspozycje do tego, żeby stać się
wkrótce czołową polską piosenkarką, czego jej szczerze życzymy.
Świetnie bawiąca się i licznie przybyła, mimo wielu odbywających
się tego dnia imprez publiczność pokazała dobitnie, że warto jest
– przynajmniej raz na jakiś czas – pokazywać potencjał lokalnych artystów. Zdecydowały o tym zresztą jednoznacznie głosy mieszkańców
powiatu piaseczyńskiego.
R E K L A M A
- To był wspaniały wieczór!
- nie kryje swoich wrażeń Arkadiusz Grochowski, wokalista i
gitarzysta Ereles. - Było nam niezmiernie miło zagrać wreszcie w
naszym rodzinnym mieście dla
lokalnej publiczności! Jesteśmy
poruszeni odbiorem i energią
pod sceną! Dziękujemy wszystkim obecnym za przybycie, a w
szczególności tym, którzy specjalnie dla nas jechali z innych
miejscowości. Prawdziwą fanką
okazała się Monika, która przyjechała żeby nas posłuchać prosto z Koszalina!

Grzegorz Tylec
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ku. Oprócz stoisk z ofertą gastronomiczną na dzieci czekały, między innymi, dmuchańce, malowanie buziek, konkursy, zabawy i animacje. Najmłodsi spotkali się też z Klaunem Kluseczką, który nie tylko bawił i czarował, ale również przekazał im cenne życiowe porady – np. że nie należy
się nigdy bawić ostrymi przedmiotami. Wartości wychowawczych było zresztą na pikniku więcej. Powiat piaseczyński polecał choćby specjalne
gogle, które symulowały jak
widzi się świat „po kilku głębszych”. Przedstawicielki stoiska ostrzegały przed zgubnymi skutkami nałogów – przede
wszystkim picia alkoholu i palenia papierosów. Tuż obok
można się było również dowiedzieć jak skorzystać z programu „Czyste powietrze”, kupić tanią książkę czy własnoręcznie ozdobić ceramikę.
Przez cały czas na scenie
coś się działo. Odbywały się

na niej pokazy sportowe, między innymi kickboxerów trenujących pod okiem Mieczysława Wiśniewskiego. Wystąpiły też zespoły muzyczne
związane z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lesznowoli. Na zakończenie zagrał zespół The Ukrainian Folk, a
tegoroczne Święto Gminy
Lesznowola zwieńczyła potańcówka z zespołem NicpoR
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nie. W trakcie pikniku odbyła
się również zbiórka na leczenie podopiecznego Fundacji
Kochaj Życie, chorego chłopczyka Michałka Dziedzica,
mieszkańca gminy Lesznowola. Każdy kto wspomógł
akcję kwotą minimum 10 złotych, mógł zakręcić kołem
fortuny i wylosować dla siebie
nagrodę.

Grzegorz Tylec
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Wzmocnij odporność naturalnie

dzięki dotlenieniu organizmu w komorze normobarycznej
Regularne korzystanie z komory normobarycznej Normo Life w Konstancinie Jeziornej
wspomaga leczenie wielu schorzeń, namnaża komórki macierzyste a także wzmacnia odporność,
przyspiesza odnowę po przebytych kontuzjach i opóźnia proces starzenia. Sesje tlenowe
w komorze normobarycznej pozwalają odblokować procesy zdrowienia organizmu
W komorze ciśnieniowej Normo Life w której panuje 1500hPa znajduje się specjalna mieszanka powietrza, w której jest nawet do 40 proc. tlenu,
a więc niemal dwukrotnie więcej niż w warunkach naturalnych. Wchłanianie tlenu umożliwia bezpieczna zawartość dwutlenku węgla (do 1,9 proc.).
Z kolei duże stężenie wodoru,
którego cząsteczki są silnym antyoksydantem, przeciwdziała starzeniu się komórek. Poprzez dotlenianie organizmu można osiągnąć niesamowite efekty lecznicze i regeneracyjne. Jedna sesja
w komorze normobarycznej Normo Life trwa dwie godziny. Terapia
jest całkowicie bezpieczna, nieinwazyjna i można korzystać z niej
praktycznie bez ograniczeń. Po
przejściu przez śluzę, w której wyrównuje się ciśnienie, wchodzi się
do pomieszczenia bardzo przypominającego... wnętrze samolotu
i zajmuje miejsce w jednym z 19
foteli w klasie standard lub VIP.
Podczas sesji można czytać lub
słuchać relaksacyjnej muzyki.
Normo Life jest pierwszą w Polsce komorą normobaryczną, która posiada urządzenie do dekontaminacji powietrza- usuwa i zabi-

ja wszystkie drobnoustroje dzięki
czemu jesteś bezpieczny i nie zarazisz się bakteriami czy wirusami.

Szerokie zastosowania
Badaniadowodzą,żeregularne dotlenianie organizmu daje
naprawdę wiele korzyści, opóźnia proces starzenia oraz namnaża komórki macierzyste. Komora
Normo Life redukuje cellulit, stymuluje produkcję kolagenu i wspomaga przemianę materii. Przyspiesza odnowę uszkodzonych komórek po przebytych operacjach, urazach i zabiegach chirurgicznych.
Przez sportowców uznawany jest
za legalny doping, który poprawia
wydolność organizmu i przyspiesza regenerację po intensywnym
wysiłku. Dzięki natlenieniu komórek stymulowany jest układ immunologiczny u dzieci i dorosłych, organizm ma więcej siły do zwalczania zakażeń i jest w stanie skuteczniej przeciwstawić się wszelkim wirusom i bakteriom. Następuje regeneracja komórek nerwowych mózgu, pobudza je do pracy tym samym zmniejsza objawy autyzmu,
stanów depresyjnych i demencji.
Błyskawiczna naprawa zniszczone
komórki po chemioterapii oraz skutecznie wspomaga leczenie chorób

skóry takich jak egzema, AZS czy
łuszczyca. U osób starszych osłabia
objawy po udarze, wzmacnia kości
i dobrze wpływa na potencję.
ZkomoryNormoLifezpowodzeniem mogą korzystać osoby
w różnym wieku, włącznie z dziećmi i seniorami.

www.normolife.com



podnosi odporność organizmu



wzmacnia kości



wspomaga szybką regenerację
organizmu po przebytych



chorobach i COVID-19



poprawia kondycję fizyczną



i psychiczną



spowalnia proces starzenia się
organizmu



zmniejsza stany zapalne

Normo Life
komora normobaryczna
ul. Wilanowska 50,
Konstancin Jeziorna
Tel. 721 887 887
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Nauka poprzez zabawę
PIASECZNO Druga edycja Pikniku Naukowego Jó&Ju z powodzeniem kontynuowała formułę, która sprawdziła się świetnie rok temu
W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Józefosławiu
na zwiedzających, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży, czekał szereg różnorodnych
atrakcji. W świetnej zabawie nie
przeszkodził nawet chwilowy brak
prądu w całej okolicy. Najmłodsi chętnie brali udział w widowiskowych eksperymentach, mogli
spróbować swoich sił na symulatorze lotu, czy przekonać się na
własne oczy jak działają i na czym
polegają iluzje optyczne. Sporym
powodzeniem cieszyła się również
wata cukrowa.
Organizatorzy imprezy wyszli ze słusznego założenia, że
najlepszą formą nauki jest atrakcyjne i przystępne podanie zagadnień
z dziedziny matematyki, fizyki czy chemii.
Piknik odbył
się,
między
innymi, dzięki zaangażowaniu Cezarego Molskiego
z
Muzeum

LESZNOWOLA

Smakuj życie z kulturą
W sobotę 24 września o godzinie 17 w Źródło Cafe & Bistro (ul.
Krasickiego 64) w Nowej Iwicznej odbędzie się wieczór artystyczny. W programie: koncert Iwony Manisty Kutryś, wernisaż Pawła Kucharskiego, poezja Ewy Jowik, prezentacja lokalnego rękodzieła
oraz smaczny poczęstunek.

Tyl.

Ptasia Pasja

W niedzielę 25 września w Galerii Wystaw Artystycznych OKNO w
siedzibie GOK Lesznowola w Starej Iwicznej przy ul. Nowej 6 odbędzie
się wernisaż wystawy malarstwa Krzysztofa Kosika wraz z koncertem
jazzowym w wykonaniu Big Bandu dla Frajdy. Początek o godzinie 18.

Tyl.

GÓRA KALWARIA

L13 zatrzyma się przy basenie
Od 26 września autobus linii lokalnej L13 będzie zatrzymywał się po
obu stronach ulicy Pijarskiej w rejonie basenu w Górze Kalwarii. Przystanki zostały dostosowane do wymogów Zarządu Transportu Miejskiego.

TW
Kaset, sołtys Julianowa Agaty
Jachowicz i dyrektora szkoły w

Józefosławiu Andrzeja Sochockiego.
- Mam nadzieję, że następny
Piknik Naukowy, jeśli podatnicy
zgodzą się na takie wykorzystanie części Funduszu Sołeckiego,
będzie jeszcze ciekawszy – mówi
Paweł Chorzempa, jeden z organizatorów imprezy. - Sądząc po
zaangażowaniu młodych ludzi
odwiedzających piknik, to widzę tu wielu przyszłych inżynierów, jakich Polsce potrzeba.

Grzegorz Tylec

Hulajnogi „zaśmiecają” przestrzeń miejską

Niedzielny rajd rowerowy
W najbliższą niedzielę 25 września po terenie miasta i okolic planowany jest bezpłatny rajd rowerowy. Wyjazd o godz. 10 sprzed basenu przy ulicy Pijarskiej 119. Trasa o długości 38 km będzie pokonywana z przewodnikiem. Po drodze na uczestników rajdu będą czekały historyczne ciekawostki i liczne atrakcje, m.in. ognisko z kiełbaskami i wizyta w prywatnym zoo. Impreza zakończy się około godz. 16.

TW
KONSTANCIN-JEZIORNA

Wystawa Tamary Łempickiej już otwarta
Od ubiegłej soboty w konstancińskiej Villi La Fleur przy ul. Szpitalnej 14/16 można oglądać wystawę prac Tamary Łempickiej, zatytułowaną „Tamara Łempicka a art déco”. Ekspozycja jest dostępna
w środy, czwartki, soboty i niedziele w godz. 10-18. Bilety w cenie
30 zł i 20 zł. Wystawa będzie czynna do 17 grudnia.
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Błyszczące włosy

PIASECZNO Radna Hanna Krzyżewska poruszyła temat hulajnóg, które często zostawiane są
na chodnikach czy ścieżkach rowerowych. Wcześniej na problem nieprawidłowego parkowania tych jednośladów zwracała uwagę radna Ewelina Wójcik. - Uregulowanie kwestii hulaj- Dla tych pań, które mają problem z włosami zniszczonymi,
nóg jest dość trudne, ale zajmujemy się tym tematem – zapewniła wiceburmistrz Hanna Ku- przesuszonymi, łamliwymi i zmęczonymi zabiegami chemiczni
mamy świetny zabieg, który trwale podniesie jakość włosów
łakowska-Michalak
Radna Ewelina Wójcik jako
pierwsza zwracała uwagę na
pozostawiane w nieprzeznaczonych do tego miejscach hulajnogi, które utrudniają życie
mieszkańcom. Poprosiła też
burmistrza o podjęcie działań,
które uporządkowałyby kwestię ich parkowania. W odpowiedzi na ostatnią interpelację radnej wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak zapewniła, że straż miejska informuje korzystające z hulajnóg
osoby o zakazie pozostawiania ich na chodnikach, placach
oraz w miejscach użyteczności publicznej. Kto nie stosuje
się do przepisów, może otrzymać pouczenie lub mandat. Ale
to nie wszystko. Gmina zapewnia, że przeprowadzi akcje edukacyjno-promocyjne informujące użytkowników hulajnóg o
obowiązujących ich przepisach.
Ponadto ma zapytać operatora
hulajnóg o miejsca, w których
najczęściej są one zostawiane.
Na tej podstawie będzie można wyznaczyć specjalne strefy
parkowania. Miejsca takie zostały jakiś czas temu stworzone m.in. w Gdyni.
Podczas ostatniej sesji rady

Hulajnogi często zostawiane są
w nieprzeznaczonych do tego miejscach
miejskiej problem hulajnóg poruszyła radna Hanna Krzyżewska. Podała ona konkretne przykłady na bezmyślne po-

Użytkowników hulajnóg
będzie miała na oku
straż miejska
zostawianie tych pojazdów, co
stwarza zagrożenie dla pieszych i innych uczestników ruchu. - Podejmujemy już w tej
sprawie konkretne działania,

jednak prosimy o cierpliwość
– zapewniła Hanna Kułakowska-Michalak. Burmistrz Daniel Putkiewicz podkreślił jednak, że wydzielenie specjalnych
stref, w których będzie można
zostawiać hulajnogi nie rozwiąże problemu. - Dużo będzie
zależało od podejścia użytkowników tych jednośladów – zaznaczył. - Będziemy ich edukować. Mam nadzieję, że przyniesie to pożądany efekt.

Tomasz Wojciuk

Włosy nawilżone pełne blasku
Dla włosów przesuszonych, które utraciły blask, są zmęczone codziennym modelowaniem, prostowaniem, utrwalaniem polecamy Magic Efect Botox firmy
Tahe. Podstawowym celem zabiegu jest wyrównanie gospodarki wodnej wewnątrz włosa. Składnikami aktywnymi są naturalny kolagen, kwas hialuronowy, keratyna
oraz olej arganowy.
Naturalny kolagen nawilża i odżywia włosy oraz przywraca je do stanu dawnej świetności.
Kwas hialuronowy, który głęboko nawilża, posiada zdolność do
utrzymania wody w ilości odpowiadającej tysiąc razy większej
niż jego masa własna.
Keratyna to składnik budulcowy
– naprawia strukturę i ochronna
warstwę włókien uszkodzonych chemicznie oraz przez czynniki fizyczne.
Olej arganowy walczy z negatywnymi skutkami upływu czasu, wzmacnia i nabłyszcza włosy.
Cudowne nawilżenie
Połączenie tych składników wyrównuje gospodarkę wodną we wnętrzu włosa. Za sprawą kolagenu i kwasu hialuronowego włos przez długi czas po zabiegu
utrzymuje wilgoć, zupełnie inaczej niż wcześniej. Ma to ogromny wpływ na wszelkie czynności, które wykonujemy na włosach. Wszystkie zabiegi takie jak codzienna stylizacja suszarką, domowa pielęgnacja, farbowanie włosów czy zabiegi regeneracyjne będą przynosić dużo lepsze rezultaty niż wcześniej.

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

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

nr 34 (917)/2022

9

Dawna jednostka wkrótce będzie przypominała perełkę
GÓRA KALWARIA Niedawno rozpoczął się remont dwóch ostatnich ważnych ulic znajdujących
się na terenie byłej jednostki wojskowej. Mowa o biegnącej za koszarowcami ulicy Saperów
oraz prostopadłej do niej ulicy Kleeberga
Obydwie ulice zyskają
przede wszystkim nową nawierzchnię i chodniki. Inwestycję realizuje powiat piaseczyński, który wyremontuje również łącznik Dominikańskiej z Saperów. Wcześniej
gmina zrobiła w ulicach kanalizację oraz zamontowała sty-

lowe oświetlenie. Jakiś czas
temu gruntownie przebudowano ulicę Białka i utwardzono kostką brukową ulicę Sajny. To główne ciągi na terenie jednostki, otaczające Plac
Piechoty. Prace związane z remontem Saperów i Kleeberga
zakończą się prawdopodobnie

w październiku. - Cieszymy
się, że kolejna część jednostki wojskowej nabierze blasku
i w naturalny sposób zostanie
połączona z miastem – mówi
Piotr Chmielewski, rzecznik
ratusza.
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Nie czekaj aż zostaną zgliszcza

MEDJOL – OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ w Czersku k/Warszawy znajdujący się nieopodal doliny
Wisły i zabytkowego Czerska, położony wśród mazowieckich lasów i łąk
Jestem tu umówiona na rozmowę z osobą odpowiedzialną
za program merytoryczny oraz
organizację pracy zespołu terapeutycznego – z Panem Tomaszem Niklem, certyfikowanym
psychoterapeutą uzależnień, posiadającym ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z osobami
uzależnionymi. Siadamy w ogrodzie... Zieleń, spokój, śpiew ptaków – bajka.
Pięknie tu macie, taki spokój. Czy
to świadomy zabieg, by osoba
potrzebująca pomocy, znalazła
się z dala od miasta, w ciszy, bliskim kontakcie z naturą?
Proces wychodzenia z uzależnienia to proces wychodzenia z
pewnego rodzaju chaosu, który
towarzyszy osobom podczas zażywania substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków, czy
też leków). A do tego niezbędny jest
spokój, poczucie bezpieczeństwa
oraz cisza, która pomaga uporządkować to, co wewnątrz i na zewnątrz. Wielu pacjentom zależy
też na anonimowości, na tym, by
mogli odbywać terapię w dyskretnych, komfortowych warunkach,
z dala od dużych aglomeracji.
Nasz ośrodek to także zapewnia.
Jakie warunki trzeba spełnić,
aby rozpocząć psychoterapię
w waszym Ośrodku?
Najważniejszym warunkiem rozpoczęcia terapii w naszym Ośrodku jest to, aby pacjent który się do
nas zgłosi, w momencie przyjęcia był trzeźwy. Najlepiej, aby był
min. 3 doby po ostatnim zażyciu
substancji psychoaktywnej (alkoholu, leków czy nielegalnych substancji jak marihuana, mefedron,
amfetamina etc). Jeżeli nie jest to
możliwe (bo nie potrafi sam przerwać „ciągu”) jesteśmy mu w stanie w tym pomóc. W ramach Centrum Medycznego „MEDJOL”
funkcjonuje Oddział Detoksykacyjny stacjonarny w Czersku. Pacjenci tam zgłaszają się wówczas
w pierwszej kolejności i otrzymują stałą, profesjonalną i całodobową opiekę medyczną. Tam w komfortowych warunkach, pod opieką
medyczną dochodzą do siebie. Następnie, rozpoczynają bezpośrednio w Ośrodku Terapii Uzależnień
„MEDJOL” właściwą psychotera-

pię uzależnień, która trwa od 4 do
8 tygodni.
Warto dodać, że zajmujemy się
także uzależnieniami behawioralnymi – czyli na przykład uzależnieniem od hazardu.
Czego pacjenci mogą spodziewać się po terapii u was?
Przede wszystkim szacunku dla
pacjenta i zrozumienia go. Staramy się dotrzeć do przyczyn, które
sprawiały, że pacjent nie potrafiąc
sobie poradzić w „trzeźwy” sposób – sięga po alkohol, narkotyki,
leki oraz np. uprawia hazard lub też
nierzadko łączy powyższe substancje i zachowania.
Pacjenci mogą doświadczać
wsparcia ze strony kolegów i koleżanek, którzy są już na terapii.
Mogą też mieć pewność i poczucie, że są szanowani i słuchani. Nie
oceniani, nie osądzani i niepotępiani. Są wspierani przez terapeutów, ale także – dzięki rodzinnej,
pełnej ciepła i wzajemnej życzliwości atmosferze - pacjenci udzielają sobie nawzajem wsparcia. Kończąc terapię nabywają umiejętności oraz wiedzy, w jaki sposób
dbać o swoją trzeźwość, gdzie szukać wsparcia po zakończonej terapii, oraz na co zwracać uwagę, aby
nie zbaczać z celu jaki sobie wyznaczyli – czyli TRZEŹWOŚCI
i zmiany swojego życia.
Czy terapia jest indywidualna,
grupowa, a może łączycie je?
Opracowaliśmy program terapeutyczny w taki sposób, aby połączyć te dwie formy terapii. Pacjenci uczestniczą w psychoterapii grupowej w dwóch blokach (do południa i po południu). Jednocześnie,
podczas swojego pobytu na terapii
w naszym Ośrodku mają własnego
terapeutę, z którym pracują w formie indywidualnych spotkań. Ponadto, biorąc pod uwagę, że nasz
zespoł jest liczny, a terapeuci się
zmieniają, mają dodatkowo dostęp
do innych terapeutów, z którymi
również nawiązują relacje terapeutyczne.
Często to rodziny lub partnerzy
szukają ośrodka dla swoich bliskich osób, które są uzależnione. Także dla nich uzależnienie
jest trudnym doświadczeniem.
Czy pomagacie także im?

Tomasz Nikiel
Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Ukończył Instytut
Edukacji i Terapii w Poznaniu w dziedzinie leczenia narkomanii i innych
środków psychoaktywnych oraz 4-letnie studia psychoterapeutyczne w
nurcie psychodynamicznym na UJ w Krakowie. Zdobywał doświadczenie
w ośrodkach długoterminowych MONAR zarówno z osobami dorosłymi, jak i młodzieżą. Pracował w ZLO dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze na oddziale „Z podwójną diagnozą”. Prowadził psychoterapię na Oddziale dziennym w Poradni Leczenia Uzależnień w Jeleniej Górze oraz psychoterapię indywidualną. Od 12 lat związany z MONAREM bierze udział w licznych szkoleniach – a swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Jednak największe doświadczenie zdobył podczas terapii własnej… samemu przechodząc proces leczenia wiele lat temu.

Tak, zdecydowanie. By przebieg terapii odbywał się profesjonalnie, bliscy osób uzależnionych także otrzymują od nas wsparcie oraz
mogą uczestniczyć w dedykowanych
im konsultacjach. Co dwa tygodnie organizowane są spotkania dla
osób współuzależnionych oraz tych
wszystkich, którzy są blisko związani z pacjentami naszego ośrodka.
Słyszałam opinie, że jest u was
jak w domu, że pacjenci mogą
korzystać z telefonu, internetu.
Obdarzacie ich kredytem zaufania. Dzięki temu mogą mieć kontakt z rodziną..
Nie ma w tym nic dziwnego…
podchodzimy do tej kwestii w sposób bardzo otwarty. Jesteśmy świadomi, ze osoby na terapii mają
przecież życie osobiste, mają potrzebę kontaktu z rodzinami, osobami bliskimi, które ich wspierają.
Ponadto nierzadko trudno im oderwać się od spraw zawodowych,
a często to jest „przyczyna”, dla
której nie podejmują terapii. Umożliwiamy więc pacjentom w wolnym
czasie aktywność zawodową (ograniczoną, ale jednak) polegającą na
np. odpowiedziach na maile, odbywanie rozmów kwalifikacyjnych
w sprawie pracy, a nawet uczestniczenie w wybrane weekendy, w zajęciach online w szkole. Wyjątkiem
są osoby zgłaszające się do nas w
związku z uzależnieniem od hazardu lub internetu. Takie osoby nie
mogą korzystać z dostępu do internetu, laptopa czy komórki połączonej z internetem.
Jak można się z wami skontaktować?
Dyżurujemy 24 godziny na dobę.
Można zadzwonić (tel. 780140130)
z witryny medjol.pl oraz z porta-

lu społecznościowego „centrummedycznemedjol na TIK TOK” ,
Mamy też fanpage na Facebooku
i tam także można pisać.
Staramy się naprawdę, aby każdy kto do nas dzwoni otrzymał
należytą informację, zrozumienie i wsparcie. Czasami telefonów
z zapytaniem o terapie jest tak
wiele, że po prostu oddzwaniam
w pierwszej wolnej chwili. Staram
się, aby podczas rozmowy telefonicznej odpowiedzieć na wszystkie
pytania, oraz dokonać wstępnej
kwalifikacji do naszego Ośrodka.
Co robicie kiedy osoba dzwoniąca nie może pozwolić sobie
na prywatny ośrodek?
Tak jak mówiłem wcześniej,
podczas
rozmowy
dokonuję
wstępnej analizy problemów pacjenta oraz jego potrzeb. W związku z tym potrafię ocenić jaką pomoc zaoferować pacjentowi. Jeżeli nie stać finansowo osoby uzależnionej na terapię w naszym ośrodku, proponuje inny np. Ośrodek z
podpisaną umową z NFZ, proponuję rozwiązania rozłożenia kwoty na raty lub też taki, gdzie terapia odbywa się w dłuższym wymiarze czasu. Wszystko po to, aby
pacjent lub rodzina otrzymała pomoc i wsparcie, po które dzwoniła
do naszego ośrodka.
Kiedy byłam tu wczoraj, jedna z terapeutek, Pani Maja,
oprowadziła mnie po wnętrzu
ośrodka. I przyznam się panu,
że miałam momentami wrażenie, jakbym była w domu.
Ta atmosfera, kominek, ciepło
wnętrza. Aż trudno mówić mi Ośrodek. Może powinniście nazwać się Medjol - Dom terapii
Uzależnień? (śmiech).

Jestem dumny z terapeutów
pracujących w naszym ośrodku,
bo widzę ile serca wkładają w swoją pracę, oraz koncentracji na pacjentach, zarówno w grupie jak i w
indywidualnym kontakcie. I myślę
sobie, że to klucz do tej atmosfery,
o której pani wspomina – bo tworzą ją ludzie, a miejsce jest tylko
dodatkiem - takim ładnym komfortowym dodatkiem.
Podczas rekrutacji zespołu terapeutycznego ważne było dla mnie
to, aby w jego skład wchodzili również terapeuci z własnymi doświadczeniami związanymi z uzależnieniem. Legitymują się oni oczywiście
stosownymi kwalifikacjami, ale i doświadczeniem własnym oraz długoletnim stażem pracy z ludźmi uzależnionymi. Program został stworzony w taki sposób, aby w tygodniu
odbywały się zajęcia stricte związane z tematyką uzależnień, a w weekendy warsztaty/treningi umiejętności interpersonalnych, treningi asertywności, radzenia sobie ze stresem
lub też techniki relaksacyjne itd.
A co po terapii? Czy oferujecie
pacjentom coś jeszcze?
Po terapii w ośrodku pacjenci nie są zostawiani sami sobie.
Osrodek jest dla nich otwarty
cały czas i jeżeli tylko potrzebują
pomocy, rozmowy, wsparcia terapeutów lub grupy, mogą w każdej
chwili przyjechać. Często również kontynuują psychoterapię indywidualną z prowadzącym terapeutą z ośrodka. Dwa razy w
miesiącu w soboty mogą skorzystać z grupy wsparcia osób, które ukończyły terapię i utrzymują
abstynencje. Form wsparcia jest
wiele i jeżeli osoba, która zakończyła jest chętna ja otrzymać - to
na pewno tak będzie.
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Spotkanie
z pięknymi
książkami
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Innowacyjny zabieg DERMAPEN,
kluczem do młodego wyglądu skóry

Dermapen to innowacyjny zabieg, który polega na mechanicznym nakłuwaniu skóry,
PIASECZNO W najbliższą so- które pobudza regenerację włókien kolagenowych oraz elastyny. Zabieg ten znany
botę o godzinie 12 w Biblio- jest również, jako mezoterapia mikroigłowa. Wszystko dlatego, że podczas zabiegu
tece Publicznej w Piasecz- skóra nakłuwana jest poprzez liczne mikroigły znajdujące się w głowicy urządzenia.
nie (ul. Jana Pawła II 55) rozDermapen wyposażony jest ność i młody wygląd skóry. Dla- wilżenie skóry oraz
pocznie się 7. Festiwal Pięk- w kartridż nano (bez igiełek) tego dermapen posiada opi- unikanie długiego i inlub z 12 do 36 cienkimi mikro- nie niezwykle skutecznego za- tensywnego przebynej Książki
igiełkami, które w ciągu se- biegu pomagającego zwalczać wania na słońcu. NaleW ramach kolejnej edycji imprezy odbędą się: kiermasz pięknych książek, spotkania z wydawcami, ilustratorami oraz autorami, a także warsztaty i wystawy towarzyszące. Celami wydarzenia pozostają niezmiennie:
promocja pięknej książki, rozbudzenie potrzeb czytelniczych,
upowszechnianie czytelnictwa
oraz zwiększenie jej obecności w
życiu mieszkańców powiatu piaseczyńskiego i nie tylko.
Harmonogram festiwalu:
12.15 „Tiki Rafa. Na krańcu świata”
– Teatr „Bajaderka”
13.15 „Piękna książka – piękny
człowiek” – literackie kreacje (tłumacz PJM)
14.00 Inauguracja Festiwalu
(tłumacz PJM)
14.30 „Książka dla kota” i „Książka dla psa” – spotkanie z autorkami
Moniką Hanulak i Grażką Lange (tłumacz PJM)
15.00 Koncert Oleny Leonenko pt.
„Pieśni Nieba i Ziemi” (utwory ukraińskie)
16.00 „Jesteśmy” – promocja 6. Antologii Klubu Poszukiwaczy Słowa
17.00 Pokaz filmu „Rywal”
(wejściówki)
18.00 Koncert „Meek, oh why?”

Warsztaty
14.00-17.00 „Origami – Haiku z papieru” – Beatriz Blanco
14.00-17.00 „Piękna zakładka DIY” –
warsztaty scrapbookingu – Biblioteka
14.00-15.30 „A co było dalej?” –
warsztaty z klockami LEGO – Biblioteka (zapisy)
16.00-17.30 „Zróbmy sobie LEGO
komiks” – warsztaty z projektowania komiksu – Biblioteka (zapisy)
13.00-16.00 „Botaniczne zakładki do książki” – warsztaty z Joanną
Grabowską i Maciejem Zadrągiem
– Centrum Kultury
13.00-16.00 „Ze sztalugą w świat
książek” – warsztaty z Joanną Grabowską i Maciejem Zadrągiem –
Centrum Kultury
13.00-16.00 „Malowane litery –
warsztat kaligrafii flamastrem pędzelkowym” – warsztaty z Grażyną Stankiewicz – Centrum Kultury
14.00-16.00 „Cuda na kiju” – warsztaty z Niką Jaworowską-Duchlińską – Centrum Kultury
14.00-16.00 „Retro dla najmłodszych” – warsztaty sensorycznoplastyczne – Muzeum Kaset
16.00-18.00 „Warsztaty upcyclingowe” – warsztaty DIY – Muzeum
Kaset
17.00-18.00 „Poznaj Strefę Odkrywania Wyobraźni i Aktywności” –
SOWA

Tyl.

kundy nakłuwają skórę około 20 razy. Głębokość, na którą
igły zostaną wprowadzone pod
skórę można regulować w zakresie od 0,25 mm do 2,5 mm.
Za pomocą mikroigieł pod skórę wprowadza się również specjalnie dobrane substancje odżywcze. Dzięki temu zabieg jest
niezwykle precyzyjny i przynosi wiele korzyści dla skóry.
Jak wygląda zabieg
z dermapenem?
Urządzenie wykorzystywane do zabiegu jest niewielkich
rozmiarów, a kształtem przypomina długopis. Przy pomocy głowicy z igłami podczas
zabiegu na skórze tworzą się
kontrolowane mikrouszkodzenia, które znacząco przyspieszają proces tworzenia się nowych włókien kolagenowych
oraz elastyny odpowiedzialnych między innymi za jędr-

oznaki starzenia się skóry

Efekty

Dermapen daje efekt ujędrnienia skóry oraz spłycenia
zmarszczek. Dlatego chętnie
decydują się na zabieg osoby
chcące odmłodzić wygląd skóry. Ponadto dermapen sprawia, że przebarwienia na skórze oraz cienie pod oczami stają się mniej widoczne, a przez
to skóra wygląda na promienną i wypoczętą. Warto również
mieć na uwadze, że dermapen wykorzystywany jest podczas redukcji blizn potrądzikowych, a efekty jakie uzyskuje
się po serii zabiegów, to przede
wszystkim znaczne zmniejszenie widoczności niedoskonałości skórnych.

Zalecenia po zabiegu

Główne zalecenia po zabiegu to regularne i głębokie na-

ży pamiętać, że po zabiegu przez 2 – 3 dni
może utrzymywać się
lekka opuchlizna i zaczerwieniony
kolor
skóry. Należy tez pamiętać o stosowaniu
kremu z filtrem przeciwsłonecznym.

Przeciwskazania

Mimo, że zabieg
jest małoinwaz yjny
należy pamiętać, że
nie powinien być wykonywany u osób ze
stanami
zapalnymi
skór y, podczas ciąży
i karmienia oraz w prz ypadku nieuregulowanej cukrz ycy i problemów z krzepliwością kr wi.
Zmiany w wyglądzie skóry
widoczne są już po pierwszym
zabiegu, jednak często zaleca
się wykonanie od 2 do 5 w serii.

Aby umówić się na wizytę
lub bezpłatną konsultację
wystarczy zadzwonić:
tel. 22 401 1234.

Salon Fryzjersko-Kosmetyczny BB,
Piaseczno, ul. Młynarska 6 lok. 45 (wejście od Warszawskiej); Tel. 692 70 90 40, www.bbsalon.pl
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DAM PRACĘ
ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ Z PRAWEM JAZDY
KAT. C+E W TRANSPORCIE KRAJOWYM.
UMOWA O PRACĘ, OKOLICE PIASECZNA,
TEL. 887 740 410
Do remontu i wykończenia wnętrz,
tel. 601 21 27 66
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 20, zatrudni sprzątaczkę .
Tel. 22 756 73 54, 509 291 780

Działka budowlana 1300 m kw, Ustanów 800 m
od stacji PKP, tel. 506 46 76 12

Dachy, podbitki, rynny, kominy, tel. 798 836 860
Działka 1070 m kw., Prażmów bezpośrednio,
tel. 735 988 544

Dachy, podbitka, sprzedaż., tel. 692 194 998
Jastrzębie, ul. Jastrzębska 7, 3400 m kw, działka
budowlana, media, budynki przy lesie,
tel. 606 174 515
Robercin 1366 m kw., Studium Budowlane,
tel. 735 988 544
Działki budowlane 800 m kw. i działki rekreacyjne
k. Prażmowa, tel. 602 770 361, 791 394 794

Zatrudnimy osoby do serwisu sprzątającego,
Dom Opieki Rezydencja Antonina w Piasecznie,
tel. 882 787 809

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ

Sprzedawców do delikatesów Pod Dębem w
Piasecznie, Zalesiu Górnym i Złotokłosie, wynagrodzenie brutto 3900 zł, Tel. 797 188 368 lub
694 451 568
Serwis samochodowy w Piasecznie zatrudni
mechanika, tel. 601 323 626
Zatrudnimy elektryków. Tel. 668 461 868

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

Pokój, Chylice, tel. 507 13 41 41

Zatrudnię ekspedientkę do Delikatesów, Nowa
Iwiczna, tel. 502 159 936

Zatrudnię elektryków, tel. 668 461 868

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Kupię las koło Prażmowa, tel. 602 770 361
Bezpośrednio działkę 3000 m kw., 10.000 m kw.,
Powiat Piaseczyński, tel. 735 988 544

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA
Wynajmę dom o pow. .parteru 25 m2 i tyle na
poddaszu. Dom jest zlokalizowany na dużej
działce. wyposażony jest w podstawowe meble,
tel. 662 207 125

Ogrodzenia, tel. 504 008 309
Docieplanie budynków, szybko, tanio, solidnie,
tel. 502 053 214
Docieplanie budynków, poddaszy, mycie i malowanie elewacji, podbitka. 25 lat doświadczenia,
tel. 501 624 562
Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907
Usługi dekarskie, montaż dachów, rynien, obróbki
blacharskie, papa termozgrzewalna, naprawa dachów, tel. 502 529 968
Naprawa pralek, tel. 602 322 951
Dachy, pokrycia, naprawy, papa termozgrzewalna, tel. 502 473 605
Czyszczenie, malowanie elewacji, wnętrz,
ogrodzeń itp. tel. 731 758 980
Cyklinowanie, układanie, renowacja podłóg,
tel. 601 091 977

Masarnia przyjmie osoby na stanowiska:
rozbioru, produkcji(z doświadczeniem),
myjnia pojemników (sprzątanie). Piaseczno
tel.22 756 79 82

Lokal biurowy 55 m kw., I piętro,
w centrum Piaseczna, tel. 501 245 118

Zatrudnię pracowników ochrony, Piaseczno,
tel. 601 370 427

M2, Piaseczno, tel. 662 377 618

Wywóz gałęzi, ogrodnicze, koszenie
tel. 519 874 891

Pokój, Chylice, tel. 507 13 41 41

Remonty tel.796 682 431

Sprzątanie klatek schodowych, Piaseczno,
tel. 504 804 378
Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków
w Mysiadle (ul. Kwiatowa 28) zatrudni pedagoga
szkolnego (cały etat, na zastępstwo) i pedagoga
specjalnego (niepełny etat, 14 godzin). Telefon
kontaktowy - (22) 462 85 20. CV proszę przesyłać
na adres e-mail: sekretariat@spwmy.edu.pl
Zatrudnimy fizjoterapeutę na umowę o pracę/ zlecenie, Dom Opieki Rezydencja Antonina w Piasecznie, tel. 882 787 809
Zatrudnimy krawcową-szwaczkę
Шукаємо швачку,Tel.: 883 7272 39
Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego.
Jeziórko, przy stacji „PKP Ustanówek”, może być
uczennica lub Ukrainka, na cały lub pół etatu,
tel. 602 512 677, 787 866 910

Pokój w Gołkowie, tel. 696 542 216

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182
KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ,
GLAZURA, TERAKOTA TEL. 792 456 182
ELEWACJE, TEL. 792 456 182
DOCIEPLENIA PODDASZY, ZABUDOWY
KARTON/GIPS, TEL. 792 456 182
MALOWANIE, GLAZURNICTWO, PANELE,
PODŁOGI, TEL. 669 945 460
Remonty budowlane, ogrodzenia ,
tel. 513 137 581
Anteny, wideo – domofony, montaż, naprawa ,
tel. 603 375 875
Elektryk tel. 507 172 749

Ekspedientkę cały lub 1/2 etatu Carrefour Express
Łazy, tel. 508 288 773

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA.
tel. 504 008 309

Kierowca C+E adr doświadczenie pon-piat atrakcyjne wynagrodzenie tel 600 362 995

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

Dekarza, pomocnika dekarza,praca stała,
Piaseczno tel. 601 306 853
Zatrudnię krawcowe szwaczki, praca w Piasecznie 698-430-781

SZUKAM PRACY
Sprzątanie, tel. 733 546 026
Sprzątanie, okna, tel. 788 124 024
Sprzątanie, tel. 88 151 25 85

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

Złota rączka tel.796 682 431

USŁUGI

Ekspedientkę Carrefour Express Gabryelin,
tel. 508 288 773

Firma poszukuje osoby do sprzątania hali produkcyjnej i magazynowej. Praca w systemie zmianowym po 12 godz. - 2 dni pracy w godz. 6-18, 2
dni przerwy, 2 dni pracy 18-6, pełny etat, umowa
o pracę. Praca w Solcu k. Szymanowa. Dojazd z
Warki, Góry Kalwarii i Wilanowa zapewniony. Zadzwoń na nr 501 631 374

Malowanie ścian, tel. 601 091 977

Złom. Porządkujesz? Remontujesz? Uprzątniemy i wywieziemy złom, tel. 502 898 418
Hydraulik tel. 886 576 148
Układanie kostki brukowej, profesjonalnie
i terminowo, gwarancja, www.dobrybrukarz.pl
tel. 698 698 839
Złota rączka + spawanie, tel. 669 686 350
Elektryk, tel. 666 890 886
Automatyka do bram: przesuwnych, dwuskrzydłowych, garażowych – sprzedaż, montaż, serwis, www.automaty-napedy.pl, tel. 790 331 339
Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych
i spalinowych, tel. 503 471 422
Wymieniłeś piec CO i nie wiesz co zrobić ze starym. Zadzwoń, przyjedziemy, zabierzemy, rury
też, tel. 502 898 418
Remonty, wieloletnie doświadczenie,
tel. 728 890 101
Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

NAUKA
PRACOWNIA TWÓRCZEGO ROZWOJU (LEKCJE PIANINA, RYSUNKU, INTERPRETACJA
WIERSZY, KINO ARTYSTYCZNE, GRY EDUKACYJNE, rozmowy o twórczym życiu, o rozwoju osobowości, o naturze człowieka, życia i
wszechświata, grupa wsparcia ITD.)
TEL. 571 373 118
KOREPETYCJE DLA KLAS 1-6, (MATEMATYKA,
PRZYRODA, BIOLOGIA, KOSMOLOGIA), OD 20
ZŁ ZA GODZINĘ,NA MIEJSCU, Z DOJAZDEM
LUB ONLINE, REFERENCJE, NAUCZYCIEL Z
DOŚWIADCZENIEM, TEL. 571 373 118
Lekcje pianina 40 zł/h, tel. 571 373 118
Angielski – korepetycje, konwersacje, nauczyciel z doświadczeniem, Piaseczno i okolice
tel. 571 373 118
Polski - egzaminy, konkursy, tel. 608 651 034
Korepetycje – język polski, tel. 666 653 177
Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 643 891
Klub filozoficzny. Rozwiązujemy zagadkę istnienia,
tel. 571 373 118
matematyka, chemia, tel. 791 482 233
Pozalekcyjne i dodatkowe zajęcia kreatywne i artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
tel. 571 373 118

ZDROWIE I URODA
SEZAM, sklep zielarsko medyczny i zdrowa żywność, ul. Czajewicza 1, róg Nadarzyńskiej, Piaseczno, tel. 506 76 74 74

Remonty wykończenia tel. 503 141 591
GLAZURA, GRES, REMONTY, TEL.. 601 21 94 82

Grupa wsparcia. Wsparcie grupowe i indywidualne, tel. 571 373 118

KUPIĘ QUADA 110/250 CM, „CHIŃSKIEGO”
- USZKODZONEGO, DO REMONTU,
TEL. 698 698 839

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

MATRYMONIALNE

Kupię maszyny rolnicze. Tel. 515 486 338

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

SPRZEDAM
Tuje żywopłotowe „Szamaragd”, „Brabant”,
Gołków, tel. 501 679 121

Remonty, glazurnictwo, drzwi, tel. 503 004 639
Docieplanie i malowanie budynków,
tel. 604 938 861
Budowa ogrodzeń, tel. 667 941 996

AUTO - MOTO KUPIĘ

Ogólnobudowlane, tel. 511 356 779
Malowanie, budowa domów, tel. 601 33 65 40

Skup aut, tel. 793 304 091

AUTO - MOTO SPRZEDAM

Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01
Renowacja antyków, tel. 733 560 206
Dachy remonty, tel. 601 310 413

Przyczepy bagażowe, podłodziowe oraz akcesoria.
Produkcja i remonty. www.przyczepy.waw.pl,
tel. 601 449 898
Toyota Yaris 2008 r. diesel, tel. 510 322 437

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

Malarskie tanio, tel. 501 97 65 33, 22 727 77 47
Malowanie, gładź, remonty, tel. 513 986 439
Usługi ciesielsko – dekarskie, montaż okien dachowych i obróbek blacharski tel. 665 059 333
Hydraulik, tel. 535 872 455
Malarskie, tel. 696 120 208

Poznam dziewczynę do lat 40, tel. 501 350 167

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
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Sto lat piaseczyńskiego sportu!
W ostatnią niedzielę Stadion Miejski Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji był miejscem, w
którym wspominano zarówno bogatą historię
piaseczyńskiego sportu, jak i skupiono się na
współczesności, prezentując niezwykle szeroką
ofertę lokalnych klubów sportowych
Pytając o początki sportu
w gminie Piaseczno nie jest łatwo znaleźć jednoznaczną odpowiedź.
- W 1922 roku powstała
drużyna piłkarska w Żabieńcu, która później przekształciła się w najdłużej, bo do dziś
działający, Klub Sportowy Jedność Żabieniec – mówi Daniel
Putkiewicz, Burmistrz Miasta i
Gminy Piaseczno. - W samym
Piasecznie zalążkiem zorganizowanego sportu było powołane w 1921 roku Koło Sportowe
Victoria, którego działacze doprowadzili do powstania w naszym mieście gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w

1922 roku, które oficjalnie zarejestrowane zostało w 1923 roku.
Za symboliczną datę powstania piaseczyńskiego sportu rada miejska zdecydowała się ostatecznie przyjąć rok
1922 i dlatego właśnie teraz
– dokładnie sto lat później –
przez cały obecny rok odbywają się w gminie różne wydarze-

nia honorujące ten wspaniały
jubileusz.
„Sportowe Piaseczno” na
stadionie przy ul. 1 Maja 16
było imprezą główną z okazji 100-lecia piaseczyńskiego sportu. Większość eventu
została zlokalizowana na boisku pod balonem, gdzie swoją ofertę prezentowało ponad
30 klubów z kilkunastu dyscyplin sportowych. Na stoiskach
można się było spotkać z działaczami, trenerami i zawodnikami, którzy chętnie opowiadali o tym, dlaczego warto rozwijać się poprzez sport i dzielili się swoimi sukcesami. Na
dzieci i młodzież czekały rów-

nież liczne konkursy z nagrodami w postaci, między innymi, klubowych gadżetów. Najważniejsza była chyba jednak
możliwość bezpośrednio „posmakowania” danej dyscypliny. I tak – obok stołów do tenisa stołowego ustawiono mini-boiska do gry w piłkę nożną, ręczną czy koszykówkę,
gdzie można było, oczywiście
w formie zabawy, zmierzyć się
z trenującymi je na co dzień
zawodnikami.
- To był bardzo fajnie zorganizowany event – mówi Magdalena Dudek, trenerka w KS
Gosirki Piaseczno. - Mieliśmy okazje zaprezentować swój
klub i zachęcić kolejne dziewczynki do gry w piłkę. Dzieci,
a głównie dziewczynki, miały też okazje pograć z naszymi
zawodniczkami oraz otrzymać
gadżety klubowe.
Nie zapomniano przy tym
o roli w piaseczyńskim sporcie
seniorów.
- To była atrakcyjna sportowa impreza również dla seniorów – mówi Rena Banachowicz, Eko-Babka, joginka
i amatorka morsowania. - Gru-

pa aktywnych uczestniczek zajęć zdrowego kręgosłupa na
stadionie GOSiR-u pod kierunkiem Gabrysi Helak przygotowała taneczną choreografię do muzycznych przebojów.
Chciałyśmy pokazać, że aktywność sportowa jest możliwa
dla wszystkich dojrzałych osób,
niezależnie od PESEL-u.
W tym samym czasie na
matach swoje umiejętności prezentowali adepci sztuk walk
- karate, judo czy zapasów, a
dzieci mogły z kolei powalczyć
na pałki piankowe pod czujnym okiem trenerów kickboxingu. Sporym powodzeniem
cieszyły się również, niewielkich rozmiarów, tory sprawnościowe, gdzie najmłodsi mogli sprawdzić, między innymi, swoją skoczność oraz podstawowe umiejętności gimnastyczne (jak np. przewrót w

przód i przewrót w tył). Nikogo nie trzeba było również specjalnie namawiać do wspólnego tańca, a wszyscy chętni mogli się posilić korzystając
z oferty food-trucków, które zaparkowały tuż obok boiska pod
balonem.

Ewelina Wójcik, Przewodnicząca Komisji Sportu
w Radzie Miejskiej Gminy Piaseczno
- Piknik sportowy, który odbył
się na stadionie miejskim w Piasecznie z okazji 100-lecia piaseczyńskiego sportu był imprezą,
w której wzięła udział duża liczba mieszkańców. Podczas wydarzenia prezentowały się kluby sportowe, partnerzy, odbywały się pokazy i przykładowe treningi, których celem
było przybliżenie różnorodnej
oferty sportowej w Gminie Piaseczno. Całość utrzymana była
w rodzinnej atmosferze, z muzyczną oprawą, sprzyjając integracji środowiska sportowego
i mieszkańców. Mam nadzieję,
że różnorodna oferta sportowa
przyczyni się do tego, że każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie. Niezwykle cieszy liczna obecność dzieci i młodzieży, którzy
chętnie brali udział w organizowanych aktywnościach. Duże podziękowania należą się również samemu GOSIR-owi, który zorganizował wydarzenie, jak również wszystkim osobom, które wspierały obchody 100-lecia piaseczyńskiego sportu. Uważam, że formuła eventu sportowego sprawdziła się i w kolejnych latach będzie można planować podobne wydarzenia.

Imprezie towarzyszył także mini-turniej piłkarski,
który odbył się równolegle
na boisku tuż obok. W formule 15-minutowych spotkań „każdy z każdym” zmierzyli się ze sobą zawodnicy FCB AP Bobrowiec, MKS
Piaseczno (gospodarze wystawili dwa zespoły), Jedności Żabieniec oraz Sparty Jazgarzew. Także i tutaj liczyła
się przede wszystkim dobra
zabawa. Impreza obyła się
więc bez klasyfikacji końcowej i wszyscy zawodnicy odebrali te same medale i nagrody z rąk wiceburmistrz Hanny
Kułakowskiej-Michalak
i dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Marka
Frącza.
W trakcie tr wania „Sportowego Piaseczna” każdy
z obecnych klubów miał swoje „pięć minut” także na scenie głównej, gdzie mieszkańcy gminy prezentowali nie
tylko swoją sprawność fizyczną, ale i niekiedy również umysłową – jak choćby w przypadku szachistów
z KS Laura SzaChylice. Na
zakończenie eventu odbyła
się jeszcze część artystyczna,
podczas której wystąpili DJ
Martin i zespół „GROOVEBUSTERZ”.

