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Uległa wypadkowi na terenie sklepu. 
Zaproponowano jej 1000 zł
PIASECZNO W piątek 12 sierpnia na panią Zofi ę, robiącą za-

kupy w sklepie Leroy Merlin w Piasecznie przewrócił się 

ciężki karton. - Do tej pory odczuwam skutki tego zda-

rzenia, mam uszkodzony obojczyk i kręgosłup – mówi 

poszkodowana 69-latka. - Niestety sklep odmówił mi sfi -

nansowania pakietu medycznego i rehabilitacyjnego. Za-

miast tego zaproponowano mi 1000 zł rekompensaty...

Tur powrócił do parku! 
Los go nie oszczędzał
PIASECZNO W lipcu tur zlokalizowany w parku miej-

skim padł ofi arą wandali. Padł dosłownie. Został 

oderwany od gruntu i przewrócony na trawę. Te-

raz powrócił na swoje miejsce
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AKTUALNOŚCI

Zabawa w kotka i myszkę 
zakończyła się w więzieniu

PIASECZNO

Rozpoznał poszukiwaną kobietę
 W poniedziałek jeden z policjantów wydziału kryminalne-
go zauważył na ulicy poszukiwaną kobietę. Mimo, że miał wolny 
dzień, zatrzymał 38-latkę i przekazał ją kolegom pełniącym służ-
bę patrolową. Zatrzymana została przewieziona do jednostki pe-
nitencjarnej, gdzie wyrokiem sądu spędzi najbliższych 6 miesięcy.

K O N D O L E C J E

 41-letni mieszkaniec Piaseczna został prawomocnie skaza-
ny przez sąd na dwa lata więzienia. Nie zamierzał jednak pod-
dać się karze. Aby nie natknąć się na policjantów, wcześnie 
rano opuszczał swoje miejsce zamieszkania, a do domu wracał 
późną nocą. Nie docenił jednak wytrwałości funkcjonariuszy. 
Gdy zbliżał się do mieszkania został zatrzymany i, po wykona-
niu niezbędnych czynności, osadzony w zakładzie karnym. 

LESZNOWOLA 

Z jednej posesji skradziono dwa lexusy
 W nocy z 3 na 4 października z posesji w Łoziskach skradzio-
no dwa lexusy: czarnego NX300h z 2014 roku o wartości 110 tys. 
zł oraz białego NX200T z 2016 roku o wartości 114 tys. zł. Poli-
cja ostrzega właścicieli ekskluzywnych, zwłaszcza japońskich SU-
V-ów przed złodziejami, których w ostatnim czasie na naszym te-
renie przybywa.

POWIAT

Czterech pijanych i kolizja po alkoholu
 Kilka dni temu w Dębówce w gminie Góra Kalwaria policjanci 
zatrzymali do kontroli hondę civic, prowadzoną przez 39-letnie-
go, nietrzeźwego mężczyznę. Miał on w organizmie 1,1 promi-
la alkoholu. Mniej więcej w tym samym czasie na ulicy Okulickie-
go w Piasecznie wpadł 26-letni Ukrainiec, który wsiadł za kierow-
nicę bmw mając w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Zo-
stał on zatrzymany na stacji paliw. Inny pijany, jadący bmw 25-la-
tek wpadł na ul. Grójeckiej w Górze Kalwarii. Z kolei w Kotory-
dzu 62-letni kierowca audi nie zamierzał zatrzymać się do kon-
troli drogowej. Uciekając przed mundurowymi mężczyzna ude-
rzył w ogrodzenie posesji. Nie dość, że miał w organizmie ponad 
2 promile alkoholu, nie posiadał uprawnień do prowadzenia po-
jazdów mechanicznych. Wszyscy pijani kierowcy staną przed są-
dem. Grozi im do 2 lat pozbawienia wolności.

GÓRA KALWARIA

Na widok policjantów wcisnął gaz
 Poruszający się motocyklem 31-latek za nic miał przepisy do-
tyczące ograniczenia prędkości. Poza tym był na tyle zuchwały, że 
mijając policyjny patrol dodatkowo podkręcał manetkę. Tak było 
m.in. na ulicy Grójeckiej w Górze Kalwarii, gdzie z 50 km/h błyska-
wicznie, po minięciu radiowozu, przyspieszył do 110 km/h. Kolej-
nego wykroczenia dokonał kilka dni później w tym samym miej-
scu. Tym razem 31-latek został zatrzymany. Otrzymał mandat w 
wysokości 1500 zł i stracił na 3 miesiące prawo jazdy. 

URSYNÓW

Kradł paliwo
 Policjanci zatrzymali 26-letniego Gruzina, który wyspecjali-
zował się w okradania stacji benzynowych z paliwa. Mężczyzna 
podjeżdżał na stacje toyotą wyposażoną w kradzione tablice re-
jestracyjne, które za każdym razem zmieniał. Następnie tankował 
bak do pełna i odjeżdżał. Na jednej ze stacji pracownik pojechał 
za złodziejem i ściągnął mu na kark policję. 26-latek stanie przed 
sądem. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Buspas jedzie, reszta stoi...
PIASECZNO/LESZNOWOLA Od soboty działa buspas na ulicy Puławskiej. Przejezdna do tej pory 

droga momentalnie się zakorkowała. W związku z tym więcej kierowców zaczęło korzystać z 

oddanej przed miesiącem trasy S7. Efekt? Na dojazdach do węzła „Lesznowola” zaczęły rano 

tworzyć się dwa razy większe niż wcześniej korki...

 Jako pierwsi pisaliśmy w ze-
szłym tygodniu o obawach kie-
rowców związanych z urucho-
mieniem buspasa. Wszystkie 
roztaczane przez naszych czy-
telników czarne wizje spraw-
dziły się. Od weekendu Puław-
ska niemal stale jest zakorko-
wana, a przejazd autobusów 
buspasem tylko nieznacznie 
przyspieszył podróż do War-
szawy i z powrotem, bo wcze-
śniej – po uruchomieniu pierw-
szego odcinka trasy S7 – Pu-
ławska w zasadzie nie stała. 
 W związku z tym, że dzi-
siaj dojazd samochodem ulicą 
Puławską do Warszawy przy-
pomina drogę przez mękę (naj-
gorzej jest oczywiście w godzi-
nach szczytu), coraz więcej kie-
rowców próbuje dostać się do 
węzła „Lesznowola”. W efekcie, 
zwłaszcza w godzinach poran-
nych, takie ulice jak Słoneczna, 
Krasickiego, Postępu, Mazo-
wiecka, Leśna są kompletnie za-
blokowane, a 2-kilometrowy od-
cinek przejeżdża się w 40 minut. 
 - Jak zobaczyłam w ponie-
działek ile stania przede mną, 
wróciłam do domu i popro-
siłam szefa o pracę zdalną – 
mówi pani Aldona, mieszkan-
ka Bobrowca.
 Tymczasem kwestią kło-
potliwego buspasa zaintereso-
wali się lokalni samorządow-
cy. Wicewójt Lesznowoli Mar-

cin Kania zwrócił się z proś-
bą o rozwiązanie problemu do 
ZTM-u, ZDM-u i Biura Zarzą-

dzania Ruchem Drogowym. Z 
naszych informacji wynika, że 
na razie nie otrzymał odpo-
wiedzi. W sprawę zaangażo-

wał się również burmistrz Pia-
seczna, Daniel Putkiewicz. Ra-
zem z Marcinem Kanią, jesz-
cze w tym tygodniu, miał omó-
wić kwestię buspasa z wicepre-
zydentem Warszawy Micha-
łem Olszewskim. W grę wcho-
dzi kilka rozwiązań, które po-
prawiłyby sytuację. Są to m.in.: 
wprowadzenie określonych go-
dzin funkcjonowania buspa-
sa, „wyłączenie” go w weeken-
dy, ale też przywrócenie stanu 
poprzedniego. Przynajmniej do 
czasu, aż zostanie ukończona 
cała trasa S7.

Tomasz Wojciuk

Stoi nie tylko Puławska, ale także 

drogi dojazdowe do węzła Lesznowola

Kierowcy dojeżdżający 

do pracy ulicą Puławską 

nie wyobrażają sobie, 

że nie dojdzie do zmian 

związanych z funkcjono-

waniem buspasa

Piaseczyńskie 

Targi Pracy

POWIAT/PIASECZNO

Firmy i przedsiębiorcy mogą 
już zgłaszać chęć udziału w 
wydarzeniu, dzwoniąc pod 
numery (22) 484 26 37 lub 
(22) 484 26 56. Targi są do-
skonałą okazją do bezpo-
średniego kontaktu osób 
szukających pracy z praco-
dawcami. To także możli-
wość zapoznania się z lo-
kalnymi ofertami i trendami 
panującymi na rynku pracy 
oraz konsultacji z pracowni-
kami Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, urzędu skarbo-
wego czy Centrum Przedsię-
biorczości w Piasecznie.

TW

Tegoroczne Piaseczyń-

skie Targi Pracy odbędą się 

w piątek 14 października

w hali sportowej Gminnego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Piasecznie. 
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Uległa wypadkowi na terenie sklepu. 
Zaproponowano jej 1000 zł
PIASECZNO W piątek 12 sierpnia na panią Zofi ę, robiącą zakupy w sklepie Leroy 

Merlin w Piasecznie przewrócił się ciężki karton. - Do tej pory odczuwam skutki 

tego zdarzenia, mam uszkodzony obojczyk i kręgosłup – mówi poszkodowa-

na 69-latka. - Niestety sklep odmówił mi sfi nansowania pakietu medycznego 

i rehabilitacyjnego. Zamiast tego zaproponowano mi 1000 zł rekompensaty...

 Nasza czytelniczka opowia-
da, że wybrała się do sklepu 
Leroy Merlin na zakupy. 
 - Kiedy przechodziłam alej-
ką, obsługa sklepu zdejmowa-
ła z palety kartony. Jeden z nich 
się na mnie przewrócił – mówi 
pani Zofia. - Samego momen-
tu zdarzenia nie pamiętam, by-
łam w szoku. Potem zobaczyłam 
wszystko na monitoringu. Kiedy 
siedziałam na ziemi podeszła do 
mnie córka, pytając czy nic mi 
się nie stało. Byłam blada, a ze 
zdartego przedramienia sączyła 
się krew. Jednak najbardziej bo-
lał mnie obojczyk – dodaje. 
 Magdalena Kołodziejska, 
rzeczniczka prasowa Leroy 
Merlin tłumaczy, że choć dy-
żurna sklepu proponowała we-
zwanie na miejsce karetki po-
gotowia, poszkodowana klient-
ka odmówiła. Dziś pani Zo-
fia żałuje swojej decyzji. - Nie 
wiedziałam co się ze mną dzie-
je, zostałam zaskoczona tą sy-
tuacją, byłam cała w nerwach 
– opowiada. - Dobrze, że towa-
rzyszyła mi córka, która pomo-
gła mi się pozbierać i po opa-
trzeniu ręki zawiozła mnie do 
domu. 
 Kobieta opowiada, że ból 
barku i kręgosłupa nie zelżał, a 

z godziny na godzinę stawał się 
coraz silniejszy. Jeszcze tego sa-
mego dnia poszła więc do leka-
rza, który oprócz powierzchow-
nych ran stwierdził też lekką 
opuchliznę prawego ramienia. 
Przepisał pani Zofii leki prze-
ciwbólowe i zalecił jej bada-
nie USG. Kilka dni później ko-
bieta odwiedziła Stocer, gdzie 
zdiagnozowano uraz ścięgien 
zewnętrznych barku, stłucze-
nie oraz przeciążenie odcinka ls 

kręgosłupa. Lekarz zalecił obję-
cie pacjentki leczeniem specjali-
stycznym oraz fizjoterapię. 
 Kolejne badanie przeprowa-
dzone 23 sierpnia w CMP wy-
kazało zwiększoną ilość pły-
nu w prawym barku i częścio-
we uszkodzenie stożka. - Do tej 
pory nie jestem w stanie pod-
nieść prawej ręki – mówi pani 
Zofia. - Do tego doszły kolejne 
problemy z kręgosłupem. Cho-
dząc kuleję, bo ból z niego pro-
mieniuje mi na nogi.

 Pani Zofia poprosiła sklep, 
w którym doszło do wypad-
ku, o sfinansowanie pakietów 
medycznego i rehabilitacyjne-
go, aby mogła szybko wrócić 
do zdrowia. - Niestety, Leroy 
Merlin nie chciało o tym sły-
szeć – mówi 69-latka. - Popro-
siłam więc o wypłacenie mi 10 
tys. zł na sfinansowanie kosz-
tów leczenia. Ale to propozy-
cja też nie spotkała się ze zro-
zumieniem – dodaje.
 Zapytaliśmy rzeczniczkę Le-
roy Merlin dlaczego sklep nie 
przystał na żadną z propozycji 
poszkodowanej, ani tę dotyczą-
cą zapewnienia bezpłatnego le-
czenia i rehabilitacji, ani też na 
wypłatę godnego zadośćuczy-
nienia, pozwalającego taką re-
habilitację sfinansować. - Za-
proponowaliśmy klientce za-
dośćuczynienie w postaci 1000 
zł, ponieważ trudno ocenić fak-
tyczne koszty leczenia – wyja-
śnia Magdalena Kołodziejska. 
- Nie otrzymaliśmy faktury ani 
dokumentu potwierdzającego 
poniesione koszty.
 Pani Zofia tylko załamu-
je ręce. - Byłam już prywatnie 
u kilku ortopedów, robiłam ba-
dania diagnostyczne, a jeszcze 
nie zaczęłam leczenia i rehabili-

tacji – mówi. - Przecież wystar-
czy otworzyć sobie cennik do-
wolnej placówki, jak CKR i zo-
baczyć ile takie usługi kosztują. 
Nie sfinansuje się tego za 1000 

zł. Nie wiem, co mam robić. Je-
stem na emeryturze i na pry-
watne leczenie z własnej kiesze-
ni po prostu mnie nie stać...

Tomasz Wojciuk

Pani Zofia pokazuje wyniki badań i konsultacji lekarskich.

 Kobieta twierdzi, że od czasu nieszczęśliwego zdarzenia 

w Leroy Merlin ma kłopoty z barkiem i kręgosłupem

Sklep tłumaczy, że 

zaproponował klientce 

1000 zł, bo trudno 

ocenić faktyczne koszty 

leczenia

Zalesiacze

wkraczają do akcji

GÓRA KALWARIA

 W sobotę 15 październi-
ka odbędzie się organizowa-
na przez Fundację Zalesiacze 
akcja sadzenia drzew w Parku 
Zielona Góra Kalwaria przy 
ulicy Budowalnych 3 w Górze 
Kalwarii. Zaczynamy o godzi-
nie 11, akcja jest przewidzia-
na na około 2-4 godziny.

TW

Szpilki pod wodą

LESZNOWOLA

 W poniedziałek 10 października w Klubie Podróżnika Po 
Horyzont w filii GOK Lesznowola w Mysiadle przy ul. Topolo-
wej 2 odbędzie się spotkanie z Margitą Ślizowską - współcze-
sną Kobieta Renesansu. Bohaterka wieczoru jest aktorką, wo-
kalistką i jednocześnie jurorką polsatowskiego talent show 
„Śpiewajmy razem All Together Now”. Jej wielką (oprócz sce-
ny) pasją jest również nurkowanie. Jest nie tylko instrukto-
rem nurkowania i pierwszej pomocy przedmedycznej EFR, 
ale także technicznym nurkiem wrakowym i jaskiniowym. O 
swojej pasji opowie podczas spotkania w Mysiadle. Początek 
o godzinie 19. Wstęp wolny.

Tyl.

R E K L A M A

R E K L A M A
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Trwa otwarcie kultury 
w Nowej Iwicznej
LESZNOWOLA W tym roku Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli bierze udział w programie Na-

rodowego Centrum Kultury, w ramach którego mieszkańcy gminy mogli zaproponować swoje 

własne inicjatywy kulturalne, które są właśnie realizowane w obszarze sołectwa Nowa Iwiczna

 Po przeprowadzeniu przez 
GOK Lesznowola otwarte-
go konkursu o dofinansowa-
nie inicjatyw, komisja wyłoni-
ła w sumie pięć projektów,  któ-
re – póki co – cieszą się du-
żym zainteresowaniem miesz-
kańców. Na pierwszy ogień po-
szły warsztaty fotograficzne dla 
młodzieży, połączone z wysta-
wą zdjęć i sesją foto dla wszyst-
kich grup wiekowych poprowa-
dzone przez fotograf Annę Nie-
zabitowską i malarkę Magda-
lenę Kułak. Później przyszła 
pora na „Smakuj życie z kul-
turą” - koncert Iwony Mani-
sta-Kutryś z muzykami, które-
mu towarzyszyły prezentacje: 
twórczości malarskiej i grafiki 
Pawła Kucharskiego, rękodzie-

ła lokalnego, które przygoto-
wała i zorganizowała Karolina 
Kucharska oraz lesznowolskiej 
poetki Ewy Jowik. Imprezę w 
Źródło Cafe&Bistro dodatko-

wo wzbogacił również, przygo-
towany przez organizatorów, 
poczęstunek.
 - Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Lesznowoli po raz pierw-

R E K L A M A

R E K L A M A szy w historii został beneficjen-
tem programu Dom Kultury + 
Inicjatywy lokalne – mówi Aneta 
Zielińska z GOK Lesznowola. - 
Od sierpnia do połowy listopada 
realizowane są projekty, będące 
oddolną inicjatywą mieszkań-
ców. Zapraszamy na wydarze-
nia, które jeszcze przed nami, a 
które realizować będą mieszkań-
cy z pomocą GOK Lesznowola. 
 Kolejnymi imprezami w ra-
mach projektu Dom Kultu-
ry+ Inicjatywy Lokalne będą 
7-10 października - Warsztaty 
teatralno-taneczne z Teatrem 
LaLaLena oraz 5 listopada - 
warsztaty robienia lampionów 
połączone z  Wieczorem Za-
duszkowym „Wspominamy wy-
bitnych Artystów”, podczas któ-
rych wystąpi Duet Ojciec i Syn. 
Obie imprezy odbędą się w fi-
lii GOK Lesznowola w Nowej 
Iwicznej przy ulicy Krasickiego 
60. Program zwieńczy koncert 
patriotyczny „Jest taki kraj” w 
wykonaniu Iwony Manista-Ku-
tryś, który planowany jest na 10 
listopada w Szkole Podstawo-
wej w Nowej Iwicznej. Udział we 
wszystkich wydarzeniach w ra-
mach programu jest bezpłatny.

Grzegorz Tylec

Zmarł Jerzy Urban
KONSTANCIN-JEZIORNA W poniedziałek, w wieku 89 

lat zmarł Jerzy Urban. Był rzecznikiem rządu PRL, 

przewodniczącym Radiokomitetu, redaktorem 

naczelnym tygodnika „NIE”. Człowiekiem kocha-

nym i nienawidzonym, budzącym kontrowersje, 

ale imponującym błyskotliwością i inteligencją. 

Mieszkał w Konstancinie-Jeziornie

 Zanim Jarzy Urban zaczął pracować dla rządu był dziennika-
rzem. Pracował w tygodniu „Po Prostu”, zlikwidowanym w 1957 
roku. Przez kilkanaście lat był dziennikarzem „Polityki”. W latach 
1981-1989 pełnił funkcję rzecznika prasowego rządu, później był 
także członkiem Rady Ministrów i przewodniczącym Radiokomite-
tu. W lutym 1981 r. Urban zasilił Biuro Polityczne KC PZPR, zespołu, 
którego głównym zadaniem było zwalczanie „Solidarności”.
 W 1989 roku ubiegał się o mandat poselski, ale bezskutecznie. W 
1990 roku został członkiem Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej, 
a następnie Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Od tamtego czasu pełnił 
funkcję redaktora naczelnego kontrowersyjnego tygodnika „NIE”.
 – To pierwszy dzwonek alarmowy, jest to pierwsze źródło infor-
macji o wykrywanych nieprawidłowościach, o rzeczach nagannych 
– mówił 20 lat temu o prowadzonej przez siebie gazecie w wywia-
dzie udzielonym „Kurierowi Południowemu”. – Tytuł wskazuje na 
to, że NIE jest gazetą obiektywną, która opowiada o tym, co dobre, 
a co złe. Jest gazetą alarmującą. Mamy swój program wojowania z 
klerykalizmem, nacjonalizmem, prawicą i korupcją. Można powie-
dzieć, że uprawiamy dziennikarstwo detektywistyczne.
 Kilka lat temu, 1 kwietnia na kanale Youtube tygodnika „NIE” 
pojawił się fi lmik, na którym Jerzy Urban w czarnym garniturze, z 
krzyżem w splecionych dłoniach, spoczywa w pomieszczeniu przy-
pominającym kaplicę. Nagle „martwy Urban” unosi głowę i mówi:
– Prima Aprilis skur….
 Uwielbiał kontrowersje, ale miał też ogromny dystans do same-
go siebie. Nie obawiał się używania wulgarnych słów i nie stronił od 
brutalnego poczucia humoru.
 – Nie należy przypochlebiać się czytelnikom tylko ich drażnić i 
manifestować swoją niezależność – mówił „Kurierowi Południowe-
mu”. – W ten sposób chcemy się odróżnić od prasy hołdującej war-
tościom tradycyjnym – zaprzeczając tym wartościom.

AB

Jerzy Urban kilka lat temu na prima aprilis 

żartował ze swojej śmierci 
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Uciec przed podwyżkami cen
Rosnące ceny sprawiają, że coraz więcej osób szuka pomysłów na minimali-

zację kosztów ogrzewania domu

Czy lepiej postawić na ogrze-
wanie gazowe czy pompę cie-
pła? Warto porównać i prze-
analizować oba rozwiązania. 

Ogrzewanie gazowe

 Centralne ogrzewania gazo-
we umożliwia dystrybucję cie-
pła do grzejników zlokalizo-
wanych w poszczególnych po-
mieszczeniach. Można ubie-
gać się o dotację na montaż ta-
kiej instalacji. Zużycie gazu do 
ogrzewania domu uzależnione 
jest od jego powierzchni oraz 
technologii wykonania. War-
to jednak uwzględnić, że kosz-
ty gazu ziemnego rosną. Cena 
montażu instalacji zależy od 
rodzaju kotła. Nowoczesne ko-
tły oszczędzają gaz ziemny, re-
dukując jego zużycie. Należy  
przyjąć, że na instalację gazo-
wą dla gospodarstwa domo-
wego wydamy kilkanaście ty-
sięcy złotych. Ogrzewanie ga-
zowe jest bardziej ekologiczne 

w stosunku do ogrzewania wę-
glem, również koszt przed szar-
żującą inflacją był optymal-
ny. Takie rozwiązanie ma jed-
nak wady. W domach, które 
nie posiadają dostatecznej izo-
lacji termicznej, zużycie gazu 
może być spore. Sam koszt in-
westycji, łącznie z zakupem ko-
tła również jest znaczny. Na do-
datek gaz drożeje i dziś trudno 
przewidzieć jaki poziom ce-
nowy osiągnie w przyszłości.  

Pompa ciepła i fotowoltaika

 Alternatywą do ogrzewania 
gazowego może być pompa cie-
pła. To urządzenie, które pobie-
ra energię cieplną z otoczenia i 
przemienia ją w energię grzew-
czą, wykorzystywaną zarówno 
do ogrzewania pomieszczeń jak 
i wody. Koszty takiego ogrzewa-
nia są stosunkowo niskie, szcze-
gólnie jeśli podłączymy foto-
woltaikę. Roczne zapotrzebo-
wanie energetyczne domu o po-
wierzchni ok. 100 m2 wyno-
si ok. 7000 kWh. Pompa ciepła 
zapewnia energię grzewczą, za-
pewniającą komfortową tempe-
raturę i jest doskonałym rozwią-
zaniem, które pozwala obniżyć 
koszty ogrzewania domu. Nasz 
wydatek oczywiście będzie uza-
leżniony od   rodzaju wybranej 

pompy. Dobrze jest zdecydo-
wać się na montaż już na eta-
pie planowania budowy domu. 
Chcąc założyć pompę można 
ubiegać się o dofinansowanie.
- W naszym kraju wciąż istnie-
je mentalny problem i część spo-
łeczeństwa ciężko przekonać do 
nowości – mówi Kamil Jurczak 
z Idea Complex. - Ważna jest 
dywersyfikacja portfela energe-
tycznego, czerpanie z różnych 
źródeł energii, tak, by w możli-
wie największym stopniu unie-
zależnić się od źródeł kopalnia-
nych, które drożeją, a w przy-
szłości będą kosztować jesz-
cze więcej. Nasza firma szuka 
optymalnych rozwiązań, a tak-
że wskazuje możliwości dofi-
nansowań inwestycyjnych, bo 
właśnie w tych kategoriach trze-
ba rozpatrywać instalacje foto-
woltaiczne. Najtańszą elektrow-
nią jest słońce i z niej warto ko-
rzystać. 
 Czy funkcjonowanie insta-
lacji fotowoltaicznej pociąga za 
sobą jakieś zagrożenia? 
 - Przy prawidłowym monta-
żu nie ma żadnych niebezpie-
czeństw – mówi Kamil Czer-
wiński z firmy SolarGlek. - Waż-
ne jest, by powierzyć wykonanie 
instalacji doświadczonym fa-
chowcom, którzy użyją odpo-

wiednich komponentów. Poza 
samym wykonawstwem nasza 
firma pomaga także w korzy-
staniu z  programów zapewnia-
jących dofinansowanie, a także 
odliczeń podatkowych. Zapew-
niamy kompleksową obsługę.
Warto znać energetyczne zapo-
trzebowanie budynku, by osza-
cować koszty montażu i eksplo-
atacji. W przypadku domu o po-
wierzchni ok. 150 m kw koszt za-
łożenia pompy ciepła wynosi od 
ok. 28 do 43 tysięcy złotych. Róż-
nice zależą od klasy urządzenia 
oraz tego czy w domu są grzej-
niki czy  ogrzewanie podłogowe. 
Jak zawsze warto zapewnić od-
powiednie docieplenie budynku, 
by uzyskiwane ciepło nie ucie-

kało na zewnątrz.  Pompy cie-
pła posiadają sporo zalet: nie za-
nieczyszczają się środowiska na-
turalnego, są bezobsługowe i za-
pewniają niski koszt ogrzewania. 
Wadą jest dosyć wysoki koszt 
montażu systemu, choć moż-
na go znacznie obniżyć uzysku-
jąc dofinansowanie. Problemem 
może być hałas, generowany 
przez urządzenie podczas pracy.
Coraz częściej wraz z pompa-
mi ciepła montuje się fotowolta-
ikę. Dzięki niej ogrzewanie staje 
się bardzo tanie, ponieważ więk-
szość energii, której potrzebu-
je pompa jest wytwarzana przez 
panele słoneczne. To zapewnia 
nam niezależność od powiększa-
jących się cen prądu. Jest to roz-
wiązanie przyjazne nie tylko dla 
portfela, ale także dla środowi-
ska. Montaż wykonywany przez 
uprawnionych specjalistów za-
pewnia gwarancję nawet do kil-
kunastu lat.

Adam Braciszewski

R E K L A M A

R E K L A M A

R E K L A M A

Zapomnieli o przejściu dla pieszych przy sklepie
LESZNOWOLA – Przy ulicy księdza Słojewskiego w 

Magdalence otwarto niedawno sklep sieci Dino – 

mówi pan Andrzej, nasz czytelnik. - Niestety, nikt 

nie pomyślał o tym, aby naprzeciwko marketu 

zrobić przejście dla pieszych...
 Pan Andrzej z politowa-
niem kiwa głową.
  - W ogóle dziwię się, że ktoś 
dopuścił ten sklep do użytko-
wania – mówi. - Problem pole-
ga bowiem na tym, że nie ma jak 
do niego dojść. 
 Nasz czytelnik wyjaśnia, że 
wzdłuż ul. Słojewskiego prze-
biega ciąg pieszo rowerowy. 
Znajduje się on jednak po prze-
ciwnej stronie niż sklep.

 - Ja chodzę tam przez cmentarz 
– mówi mężczyzna. - W sąsiedz-
twie jest szkoła, a dzieci są nie-
uważne. W końcu dojdzie tam 
do wypadku....

 Nasz czytelnik zaintereso-
wał sprawą radnego Łukasza 

Grochalę. - Zwróciłem się do 
gminy z prośbą o wymalowa-
nie pasów i zrobienie przejścia 
dla pieszych obok tego sklepu – 

mówi radny. - To nie jest droga 
inwestycja, a przejście pomoże 
bezpiecznie dotrzeć do marke-
tu i zrobić w nim zakupy. 

Ciąg pieszo-rowerowy znajduje się po wchodniej stro-

nie ulicy Słojewskiego. Aby dojść do sklepu trzeba 

przejść na drugą stronęDo sklepu często chodzą 

dzieci, które nie mają jak 

przejść przez drogę

TW

Jodek potasu trafił do

punktów dystrybucji

POWIAT

 Zgodnie z decyzją MSWiA 
gminy utworzyły punkty, w 
których mieszkańcom bę-
dzie wydawany jodek potasu. 
Jest to specyfik stosowany w 
przypadku zagrożenia radia-
cyjnego, które może wystąpić 
po uszkodzeniu elektrowni 
atomowej lub po wybuchu ją-
drowym. Przyjęcie jodku po-
tasu nasyca tarczycę stabil-
nym jodem, blokując tym sa-
mym wchłanianie przez nią 
radioaktywnego jodu. Ta-
bletkę najlepiej wziąć w ciągu 
dwóch godzin od skażenia.

TW
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Budżet Partycypacyjny Gminy Konstancin-Jeziorna 2023
WYNIKI GŁOSOWANIA

Gmina  
Konstancin-Jeziorna

Komisja opiniująca i przeprowadzająca procedurę kształtowania 
Budżetu Partycypacyjnego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2023 rok 
ogłosiła listę rankingową projektów oraz podała ostateczne wyniki 
głosowania. Zgodnie z Regulaminem:

• głosować mógł każdy mieszkaniec gminy bez względu na wiek
• można było głosować tylko jeden raz
•  można było wybrać dowolny projekt lub dwa projekty — jeden 

z grupy projektów inwestycyjno-remontowych i jeden z grupy 
pozostałych.

Kart do głosowania (papierowych i wygenorowanych przez system) 
zostało złożonych 2071, w tym ważnych było 1974, a nieważnych 
97. Mieszkańcy oddali łącznie 3273 głosów: 1323 na listę projektów  
inwestycyjno-remontowych i 1950 na listę projeków pozostałych.
Zgodnie z zapisami Regulaminu, wszystkie projekty inwestycyjno-
remontowe uzyskały wymagane minimum 150 głosów. Z obszaru 
projektów pozostałych 6 uzyskało wymagane 100 głosów, 4 nie 
spełniały wymogu.  Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy na 
realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego przeznaczono 
środki finansowe w wysokości 400 000 zł, z czego na zadania 
inwestycyjno-remontowe – 300 000 zł, pozostałe – 100 000 zł. Na 
wniosek Komisji Burmistrz przesunął środki finansowe w wysokości 
80 525 zł niewykorzystane w grupie projektów inwestycyjnych do 
grupy projektów pozostałych.  

Do realizacji w 2023 roku zostało skierowanych 8 projektów:  
3 typu inwestycyjno-remontowego i 5 pozostałe. 
Komisja zawnioskowała do Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 
o wpisanie 8 zadań (w tabelce wytłuszczonym tekstem) do projektu 
budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na 2023 rok.

Projekty inwestycyjno-remontowe

Msc Nazwa projektu Głosy 
ważne

Wartość
szacunkowa

1 Poprawa bezpieczeństwa przy szkołach podstawowych – 
skrzyżowania na wyniesieniu 698 57 600 zł 

2 Zakup i ułożenie kostki brukowej 362 76 875 zł

3 Poprawa estetyki i doświetlenie terenu działki  
przy ul. Wspólnej 1/3 w Bielawie 263 85 000 zł

suma 219 475 zł

Projekty pozostałe

Msc Nazwa projektu Głosy 
ważne

Wartość
szacunkowa

1 Działalność koncertowa Konstancińskiego Chóru Kameralnego 663 24 985 zł

2 Joga – doskonalenie ciała i umysłu 299 22 436 zł

3
Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci w okresie 
wakacji z terenów wiejskich południowych sołectww gminie 
Konstancin-Jeziorna

296 25 000 zł

4 Ćwiczenia w Opaczy 290 16 500 zł

5 Badanie czystości wody rzeki Jeziorki oraz rzeki Małej  
na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 152 18 000 zł

suma 106 921 zł
6 Szyjący Cieciszew – warsztaty – zajęcia rękodzielnicze 106

7 HIP HOP FESTIWAL 2023 47

8 Klub Talentów GRAPA 43

9 Ekospływy kajakowe rzeką Jeziorką 34

10 Klub Gier Bitewnych „Hugonówka” 20

O G Ł O S Z E N I E

Na obwodnicę Lesznowoli trzeba będzie jeszcze poczekać...
LESZNOWOLA/PIASECZNO Główną drogą dojazdową do węzła Lesznowola na trasie S7 miała 

być wojewódzka 721 bis, która cały czas jest w powijakach. W najlepszym razie zostanie ona 

oddana do użytku pod koniec 2026 roku. Czy termin ten jest jednak realny?
 O drodze 721 bis, łączącej 
Piaseczno z Sękocinem Starym, 
którą Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich nazywa obwod-
nicą Lesznowoli, mówi się od 
15 lat. Pojawiało się jednak wie-
le komplikacji, które przeciągnę-
ły w czasie jej budowę. Niestety, 
po otwarciu pierwszego odcinka 
trasy S7 do wjazdu na nią tworzą 
się gigantyczne korki, a samo-
chody – zwłaszcza w godzinach 
porannych - blokują lokalne dro-
gi: Słoneczną, Postępu, Leśną, 
Mazowiecką, Krasickiego. Nie 
lepiej jest na Puławskiej, którą S7 
(zwana też Puławską Bis) miała 
odciążyć. Tu jednak problemem 
jest buspas, który został urucho-
miony na początku październi-
ka i skutecznie zablokował ruch 
na tej jakże ważnej arterii łączą-
cej Piaseczno z Warszawą. Efekt 
jest taki, że 721 bis potrzebna jest 
na już. Niestety, nie dość że jej 
budowa i odbiory potrwają mi-
nimum trzy lata, to Mazowiecki 
Zarząd Dróg Wojewódzkich nie 
ma jeszcze kompletu dokumen-
tów, umożliwiających rozpoczę-
cie tej inwestycji.
 Ostatni raz o postępach w 
budowie drogi 721 bis pisaliśmy 

w lipcu i od tego czasu... niewie-
le się zmieniło. Jest już zaktu-
alizowany projekt zagospoda-
rowania terenu i mapa do ce-
lów projektowych. A co ze ZRI-
D-em, o który MZDW miał wy-
stąpić do wojewody? 
 - W tym roku na pewno o 
niego wystąpimy, bo kompleto-
wanie dokumentacji jest na fi-

niszu – zapewnia Tomasz Dą-
browski, p.o. z-cy dyr. ds. inwe-
stycji w MZDW. 
 Zanim jednak 721 bis po-
wstanie, trzeba będzie wyku-
pić pod nią grunty. MZDW jest 
na etapie analiz linii rozgrani-
czających i wydzielania działek 
pod nową drogę. Tomasz Dą-
browski zapewnia, że ZRID po-
winien zostać wydany w poło-
wie przyszłego roku. Wówczas 
rozpoczną się wykupy gruntów. 
 - Jeśli nie będzie odwołań 
mieszkańców, budowę będzie 
można rozpocząć w sezonie let-
nim – dodaje Tomasz Dąbrow-

ski. Gorzej jak takie odwoła-
nia wpłyną. Wówczas inwestycja 
może zostać zablokowana na ko-
lejne lata. Skupmy się jednak na 
wariancie optymistycznym, który 
podobno jest realny. Budowa tra-
sy, od momentu wbicia pierwszej 
łopaty do zakończenia odbiorów 
powinna potrwać trzy lata. Wy-
nika z tego, że droga 721 bis zo-
stanie oddana do użytku naj-
wcześniej pod koniec 2026 roku. 

Tomasz Wojciuk

Unia Europejska obiecała 

dołożyć 20 mln euro, 

ale środki nie zostały 

jeszcze wypłacone

Obwodnica Lesznowoli ma wyprowadzić 

z miejscowości ruch tranzytowy. 

Ulica Słoneczna zyska status drogi lokalnej

Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa

POWIAT

 Już w najbliższy wtorek w siedzibie starostwa powiatowego przy 
ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie będzie można spotkać się z inży-
nierami z branży budowlanej. Dzień otwarty rozpocznie się o godz. 14 
i potrwa do 18. Porady będą dotyczyły budowy, eksploatacji oraz re-
montu domu bądź mieszkania.

TW

Wieczór jazzowy

PIASECZNO

 We wtorek 11 paździer-
nika w Domu Kultury w Pia-
secznie wystąpi jazzowo-po-
powy zespół Wonky Town. 
Tego wieczoru nie usłyszymy 
wyłącznie muzyki jazzowej i 
popowej, ale także utwory 
nawiązujące do stylów mu-
zycznych takich jak bossa 
nova, blues, funk, fusion. Mu-
zycy wykonają również swo-
je autorskie kompozycje. Po-
czątek o godzinie 20. Wstęp: 
20 złotych..

Tyl

Kolejne czujniki jakości powietrza

LESZNOWOLA

 Na terenie szkół w Łazach, Lesznowoli, Mysiadle, Mrokowie i Za-
mieniu zamontowano czujniki jakości powietrza, określające stężenie 
szkodliwych pyłów PM10, PM2,5 oraz PM1. Oprócz tego czujniki mie-
rzą zanieczyszczenie dwutlenkiem azotu. Obecnie na terenie gmi-
ny jest już 19 czujników. Dane pomiarowe dostępne są na platformie 
https://iot.warszawa.pl.

TW
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Święto piaseczyńskiego kickboxingu
PIASECZNO W sobotę 15 października o godzinie 19 w 

hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Si-

korskiego 20 w Piasecznie odbędzie się Gala Kickboxingu 

„Piaseczno Fight Night 11”

 W trakcie gali będą miały 
miejsce pojedynki czołowych 
polskich kickboxerów walczą-
cych w formułach ringowych: 
Full contact, Low kick i K-1. 
Piaseczno reprezentować będą 
tego wieczoru następujący za-
wodnicy: Rafał Wójcik, Seba-
stian Jędraś, Daria Niciporuk, 
Piotr Sieliwoniuk, Kacper Pie-
cyk i Patryk Glinka. Oprócz re-
gularnych starć w kickboxingu 
organizatorzy zapraszają rów-
nież na pojedynek w Paraboxin-
gu (walki bokserskiej zawodni-
ków na wózkach). Na impre-
zie nie zabraknie również i naj-
młodszych adeptów kickboxin-
gu, a w krótkim pokazie wystą-
pią medaliści Mistrzostw Polski 
Dzieci z X Fight Piaseczno.

R E K L A M A

R E K L A M A

R E K L A M A

Pouczający spektakl

o uzależnieniach

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W środę 12 październi-
ka o godzinie 19 w Hugo-
nówce odbędzie się spek-
takl teatralny pt. „Dział-
ka" w reżyserii Barba-
ry Wiś niewskiej. W rolach 
głównych wystąpią Ma-
rzanna Graff i Aleksan-
der Mikołajczak. Przedsta-
wienie w niezwykle real-
ny sposób pokazuje, jaki 
wpływ na funkcjonowanie 
rodziny ma „przygoda" z 
narkotykami jednego z 
jej członków. Czy w takich 
warunkach rodzina da 
radę przetrwać?. Po spek-
taklu przewidziana jest 
krótka dyskusja. Wstęp na 
spektakl jest bezpłatny. 
Wejściówki można odbie-
rać w recepcji Hugonówki 
od 10 października.

TW

 Na Gali Kickboxingu w 
Piasecznie szczególnie cieka-
wie zapowiada się walka o ty-
tuł Zawodowego Młodzieżowe-
go Mistrza Polski w Kickboxin-
gu, w której rękawice skrzyżu-
ją Rafał Wójcik (X Fight Pia-
seczno) i Sebastian Samiła (Al-
kon Szczecin). Na uwagę zasłu-
guje również pojedynek junio-
rek - Mistrzyni Polski Juniorów 
Daria Niciporuk z X Fight Pia-
seczno spotka się w ringu z We-
roniką Tarczyńską, reprezentu-
jącą barwy UKS Tom bee team 
z Góry Kalwarii. Derby Powia-
tu niewątpliwie będą obfitowały 
w siarczyste wymiany ciosów. W 
formule Low Kick zobaczymy z 
kolei aktualnego Mistrza Europy 
Sebastian Jędrasia (X Fight Pia-
seczno), który spotka się w ringu 
z Mistrzem Polski Kacprem Kry-
siakiem (TAE Dębe Wielkie). Pa-

nowie rywalizowali już na Mi-
strzostwach Polski Juniorów i 
walczyli ze sobą dwukrotnie w 
różnych formułach. W tym dwu-
meczu był remis, a teraz... czas 
rozstrzygnąć kto jest lepszy.
 - Ciężko wskazać tu najcie-
kawszą walkę na gali – mówi 
Mariusz Niziołek z X Fight Pia-
seczno. - Wszystkie pojedynki 
powinny być zacięte i wyrówna-
ne, a o zwycięstwie mogą zade-
cydować mankamenty i dyspo-
zycja dnia. Liczę na widowisko-

we starcia i zwycięstwo zawodni-
ków z Piaseczna. 
 Wejściówki-cegiełki w cenie 
40 złotych i bilety w cenie 120 
złotych są do nabycia u trenerów 
wymienionych klubów oraz na 
Stadionie Miejskim w Piasecznie 
przy ulicy 1 Maja 16 (1 Piętro) w 
dniach: wtorek (g. 16 - 18), środa 
(g. 9 - 12) i czwartek (g. 16 – 18). 
Transmisja live z wydarzenia do-
stępna będzie na fb PZKB oraz 
tv internetowej Fightime.pl.

Tyl.

Tragedia na torach
LESZNOWOLA W czwartek 

rano do straży pożarnej na-

płynęło zgłoszenie o tra-

gedii na torach kolejowych 

między stacją w Nowej Iwicz-

nej, a Jeziorkami

 Pod pociąg rzuciła się oko-
ło 30-letnia kobieta, która po-
niosła śmierć na miejscu. Do 
zdarzenia doszło kilkaset me-
trów od przejazdu w Nowej 
Iwicznej w kierunku Warsza-
wy. Przez kilka godzin na miej-

scu pracowała policja, straż po-
żarna i prokurator. W związ-
ku z wypadkiem nastąpiły po-
ważne utrudnienia i opóźnie-
nia pociągów na linii Warsza-
wa – Skarżysko Kamienna. 

AB
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Walczymy o każdy włos!
Jeśli Twoje włosy nie są już tak gęste i mimo codziennej pielęgnacji tracisz ich coraz więcej, ten zabieg jest 

dla Ciebie. Mezoterapia mezopenem to specjalistyczny zabieg na wypadanie włosów, który oddziałuje 

bezpośrednio na skórę właściwą oraz głęboko regeneruje cebulki, zapewniając ich naturalną odbudowę
 Co bardzo ważne, mezoterapia gło-

wy to zabieg bezpieczny i możesz z nie-

go skorzystać w każdym wieku - nawet 

jeśli Twoja skóra jest wrażliwa i delikatna.

 Wskazania do zabiegu: wypadanie 

włosów spowodowane nieprawidłową 

dietą, zmianami hormonalnymi, pro-

blemami z układem krążenia, ciążą, lak-

tacją, nadmierną ekspozycją skóry gło-

wy na słońce, nadmiernym stresem, czy 

przebytym leczeniem, miejscowe ły-

sienie, osłabione i matowe włosy, od-

wodnienie struktury włosów, zaburzo-

na równowaga skóry głowy

 Mezoterapia głowy to także do-

skonały zabieg profilaktyczny, który 

wzmacnia włosy i gwarantuje im głę-

boki połysk.

JAK DZIAŁA ZABIEG
 Mezoterapia mezopenem na włosy 

polega na powierzchniowym masażu 

skóry głowy oraz aplikacji starannie do-

branych substancji aktywnych.

 W trakcie zabiegu do skóry właściwej 

docierają cenne substancje odżywcze i 

lecznicze, które stymulują porost włosów.

 W ramach programu przeważnie zale-

camy wykonanie od 4 do 12 zabiegów co 

1-4 tygodnie (w zależności od potrzeb).

EFEKTY 
    włosy wyraźnie się wzmocniły

wypadanie włosów zmniejszyło się   

    lub praktycznie całkowicie ustało

nastąpiło zahamowanie łysienia

nastąpił wzrost włosów 

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

P R O M O C J A

Skatepark niezgody
PIASECZNO Na spotkaniu w Józefosławiu, wieńczącym konsultacje społeczne w sprawie bu-

dowy skateparku przy ulicy Cyraneczki w Julianowie, nie brakowało emocji. Inwestycja wy-

chodząca naprzeciw potrzebom lokalnej młodzieży nie podoba się  niektórym mieszkańcom

 Spotkanie w miejscowym 
Klubie Kultury rozpoczęło się 
od prezentacji projektu skate-
parku i jego najbliższej okoli-
cy. Przy opracowywaniu kon-
cepcji uwzględniono zdanie róż-
nych grup wiekowych - od dzieci 
i młodzieży, aż po seniorów. W 
sumie w temacie wypowiedziało 
się prawie 500 osób.
 - Zwrócono nam uwagę na to, 
żeby skatepark nie kolidował z tra-
sami pieszymi, ławki miały opar-
cia, a sad był pielęgnowany i speł-
niał swoje funkcje – mówiła przed-
stawicielka zespołu architektów. 

Szuranie krzesłem 

i podniesione głosy

 Większość uczestników ostat-
nich konsultacji nie była jednak 
zachwycona prezentacją.
 - Pokazujecie nam tu koncep-
cję tak, jakby decyzja o powstaniu 
skateparku została już podjęta – 
denerwował się jeden z mieszkań-
ców. - Tymczasem my, jako miesz-
kańcy Julianowa, w ogóle nie chce-
my żeby on powstał. Czy nasze 
zdanie w tej sprawie się nie liczy?
 W pewnym momencie jeden 
z uczestników spotkania zaczął 
głośno szurać i podrzucać sto-

jące obok siebie krzesło, chcąc w 
ten sposób „zasymulować” hałas 
emitowany przez deskorolki na 
skateparku. Atmosfera w Klubie 
Kultury z minuty na minutę za-
częła się robić coraz gorętsza.
 - Jesteśmy narażeni na cią-
głe słuchanie młodzieży, która 
przychodzi na tyrolkę – skarży-
ła się mieszkanka domu w pobli-
żu ulicy Cyraneczki. - Przyzwy-
czailiśmy się do tego. Mamy bar-
dzo dużo nagrań młodzieży typu 
„ty ch.., ty k... itd. ”, a oni są od 
nas bardzo daleko. Ja, siedząc na 
tarasie, słyszę przychodzące do 
nich SMS-y. Tam jest taka aku-
styka, proszę przyjść i posłuchać.

Dlaczego skatepark 

został wdrożony?

 W trakcie spotkania zwró-
cono się również bezpośred-
nio do Katarzyny Krzyszkow-
skiej-Sut, przewodniczącej Ko-
misji Kultury i Promocji i jed-
nocześnie sołtys Józefosławia.
 - Dlaczego pani z Józefosławia 
chce robić park w Julianowie? – za-
pytała jedna z mieszkanek gminy.
 - Bo jestem również radną tej 
okolicy – odpowiedziała Kata-
rzyna Krzyszkowska-Sut. - Idea 

skateparku zrodziła się w 2017 
roku z propozycji mieszkańców 
Józefosławia i Julianowa. Pod-
czas imprezy sportowej zosta-
ło zebranych ponad 300 podpi-
sów pod tym czy młodzież, wraz 
z rodzicami, jest zainteresowa-
na powstaniem w Józefosławiu 
bądź w Julianowie skatepar-
ku. Musimy dbać o naszą mło-
dzież i zapewnić jej odpowied-
nią przestrzeń do rozwoju.
 Radna poinformowała rów-
nież wszystkich obecnych, że w 
dalszej kolejności gmina rozpo-
częła poszukiwanie odpowied-
niego miejsca, a po sprzeda-
ży przez prywatnych właścicie-
li trójkątnej części działki (obok 
małego placyku rekreacyjnego 
z tyrolką), pojawiła się możli-
wość powiększenia tego terenu 
pod sport i rekreację. 
 - Po zmianie Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego, tak by skatepark 
mógł powstać, zaczęło się proce-
dowanie i konsultacje społeczne – 
kontynuowała  swoją wypowiedź 
Katarzyna Krzyszkowska-Sut. 
- Wspólnie z radną Krzyżewską 
zabiegałyśmy o to, żeby ludzie 
mogli się wypowiedzieć.

Nie chcą hałasu, 

świateł i problemów z wodą

 W trakcie niedawnej sesji rady 
miejskiej sołtys Julianowa Aga-
ta Jachowicz przedstawiła stano-
wisko osób opowiadających się 
przeciwko powstaniu skateparku 
w planowanej lokalizacji. 

 - Najwięcej emocji wśród 
mieszkańców budzi odległość 
skateparku od pobliskich zabu-
dowań mieszkalnych - około 12 
metrów, podczas gdy zalecenia 
wykonawców tego typu inwesty-
cji wskazują na konieczność za-
chowania odległości minimum 
200 metrów, właśnie ze względu 
na uciążliwy charakter takiego 
miejsca – mówiła Agata Jacho-
wicz. - Uruchomienie skateparku 
przyciągnie wielu jeżdżących na 
deskorolkach nie tylko z Juliano-
wa, ale też z innych terenów gmi-
ny, co - w połączeniu z dużym 
prawdopodobieństwem zakłóca-
nia ciszy nocnej - również budzi 
niepokój mieszkańców.
 Dodatkowo sołtys wymieni-
ła konieczność zainstalowania 
kolejnych, nieadekwatnych do 
potrzeb na mało uczęszczanym 
zbiegu ulic Cyraneczki i Kom-
batantów, źródeł światła oraz 
pogorszenie w tym miejscu, ze 
względu na wybetonowanie te-
renu pod skatepark, sytuacji hy-
drologicznej (problem z wyso-
kim stanem wód gruntowych).
 - To wszytsko powoduje utra-
tę wartości nieruchomości sąsia-
dujących z terenem rekreacyj-
nym i nieuchronne skargi, a war-
to wziąć pod uwagę, że kwota 
odszkodowań z tego tytułu może 

przewyższyć wartość całej inwe-
stycji – dodała Agata Jachowicz. 
- W takich okolicznościach zbu-
dowanie skateparku w zapropo-
nowanej lokalizacji w Julianowie 
może być postrzegane jako nie-
gospodarność. W przypadku kil-
ku gmin w Polsce wybudowanie 
podobnego obiektu w zbyt bli-
skiej odległości od zabudowań 
mieszkalnych czy też brak środ-
ków na jego konserwację spowo-
dowało zamknięcie skateparku.
 W poniedziałek 3 paździer-
nika odbyło się spotkanie z bur-
mistrzem Piaseczna Danielem 
Putkiewiczem inicjatorów pe-
tycji Agaty Jachowicz i Pawła 
Chorzempy z prośbą o wykreśle-
nie planów budowy skateparku z 
projektów zagospodarowania te-
renu przy ulicy Cyraneczki. 
 - Burmistrz zapewniał, że 
„przyjrzy się sprawie” - mówi 
Paweł Chorzempa. - Jedno-
cześnie dodał, że z uwagi na 
wzrost kosztów mediów, gmi-
na ma w tej chwili na głowie 
ważniejsze kwestie niż budowa 
i utrzymanie skateparku. Spra-
wa wydaje się być więc odłożo-
na w czasie, ale to nie uspoka-
ja mieszkańców sąsiadujących 
z tzw. placem sołeckim.

Grzegorz Tylec

         w miejscach przerzedzonych

Gmina zrealizuje osiem
projektów mieszkańców
KONSTANCIN-JEZIORNA Ponad 2000 osób wzięło udział w te-

gorocznej edycji budżetu obywatelskiego, na który zarezer-

wowano 400 tys. zł. W wyniku głosowania wyłoniono 8 pro-

jektów, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku

 Zgodnie z życzeniem mieszkańców, gmina wyniesie w przy-
szłym roku skrzyżowania w sąsiedztwie szkół podstawowych, co 
ma podnieść bezpieczeństwo, wykona prace brukarskie w wybra-
nych lokalizacjach oraz podniesie estetykę działki przy ul. Wspól-
nej 1/3 w Bielawie. Oprócz projektów inwestycyjnych zostanie zre-
alizowanych też pięć projektów z zakresu kultury, rekreacji i edu-
kacji. Będą to: sfi nansowanie działalności Konstancińskiego Chóru 
Kameralnego, zajęcia z jogi, organizacja zajęć rekreacyjno-sporto-
wych dla dzieci z terenów wiejskich, ćwiczenia w Opaczy oraz ba-
danie czystości rzek Jeziorki oraz Małej. 

Wśród zatwierdzonych projektów 

ma być badanie czystości rzeki Jeziorki

TW
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Rusza Musica Classica
PIASECZNO W najbliższą niedzielę 9 października za-

inaugurowana zostanie już czternasta edycja Mię-

dzynarodowego Festiwalu Musica Classica

 Cykl koncertów muzyki klasycznej, którego organizatorem jest 
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Klasycznej Con fuoco, rozpocz-
nie się 9 października koncertem w Kościele pw. św. Huberta przy uli-
cy Białej Brzozy 23 w Zalesiu Górnym. O godzinie 19 zagrają Janusz 
Raczyński (gitara) i Jarosław Wróblewski (organy). W programie m.in.: 
J.S. Bach, C. Franck, H. Finzenhagen, F. Nowowiejski, J. Raczyński. 
 Tydzień później, 16 października o godzinie 19.30 w kościele pw. 
NMP przy ulicy Modrzewiowej 2 w Zalesiu Dolnym wystąpi z kolei 
artysta światowej rangi, wirtuoz instrumentu - kostarykański harfi -
sta Carlos Peña Montoya, który wykona, między innymi, kompozy-
cje z repertuaru J.S. Bacha, G.F. Haendela i C. Debussy'ego. 
 Tegoroczną edycję Musica Classica zwieńczy natomiast koncert w 
kościele pw. św. Józefa przy ulicy Ogrodowej 3 w Józefosławiu. W nie-
dzielę 23 października o godzinie 19 wystąpią tam wspólnie: Marta Mu-
larczyk (sopran), Magdalena Dobrowolska (sopran), Anna Fijałkowska 
(alt) oraz Chór „Con fuoco” i Festiwalowa Orkiestra Kameralna pod ba-
tutą Andrzeja Sochockiego dyrygent. W programie: A. Vivaldi „Gloria”.
 Na imprezę, którą sfi nansowano ze środków Miasta i Gminy Pia-
seczno, wstęp jest wolny, a patronem medialnym wydarzenia jest 
Kurier Południowy.

Tyl./fot. Filharmonia Sinfonia Baltica

Wróciła stara 
dobra Tataspartakiada
LESZNOWOLA W sobotę na stadionie sportowym przy szkole w Lesznowoli 

odbyła się kolejna edycja Tataspartakiady. Tym razem w imprezie wzięło 

udział około 250 niepełnosprawnych z całej Polski
 - Była to pierwsza Tataspar-
takiada po pandemii – podkre-
śla Jacek Zalewski ze stowa-
rzyszenia Dobra Wola, organi-
zator imprezy. - Cieszę się, że 
powróciła w pełnej krasie, bo 
przez ostatnie dwa lata mieli-
śmy liczne obostrzenia covido-
we, które niekorzystnie wpły-
wały na frekwencję.
 Tym razem do Lesznowo-
li przyjechało około 500 osób, 
wśród których było 250 niepeł-
nosprawnych. W sumie do ry-
walizacji sportowej przystąpiły 
aż 22 drużyny, wśród których 
była też reprezentacja „Dobrej 
Woli”. Imprezę tym razem po-
prowadził Krzysztof Wiłkomir-
ski, dziennikarz i judoka. Za-
ciętej rywalizacji sportowej to-
warzyszyły liczne występy sce-
niczne oraz konkurs na Su-
pertatę. W tym roku udało się 
wyłonić trzech najlepszych oj-
ców, wśród których była też... 
jedna mama. Świetny koncert 
promujący najnowszą płytę 
dała Kolorofonia. Zagrali tak-
że Specjaliści, Fanatic i zespół 

z uczelni Vistula. Kto zgłod-
niał, mógł posilić się legendar-
ną już zupą pomidorowo-dy-
niową, od lat przygotowywaną 

przez panią Danusię. - Było też 
dużo zabawy, o co zadbali za-
przyjaźnieni animatorzy z Cie-
chanowa – dodaje Jacek Zalew-
ski. Imprezę zwieńczyło roz-
danie pucharów (otrzymały je 
wszystkie drużyny) oraz niesa-
mowity pokaz ognia. 

Tomasz Wojciuk

Tegoroczne motto Tataspartakiady brzmiało: Daję radę

W imprezie wzięły udział 

osoby z niepełnospraw-

nościami z różnych 

stron Polski

 Po rozbudowie przepustowość oczyszczalni zwiększy się z 4500 
do 4800 m sześć. na dobę. Poprawi się też jakość oczyszczonych 
ścieków, które po przefi ltrowaniu są odprowadzane do Wisły. 
 Zmian w oczyszczalni będzie naprawdę sporo. Jedną z najistot-
niejszych jest gruntowna przebudowa trzech ciągów technologicz-
nych biologicznego oczyszczania ścieków. Ponadto Zakład Gospo-
darki Komunalnej przykryje gromadzone osady specjalnym na-
miotem, co ma zmniejszyć uciążliwość zapachową. Burmistrz Arka-
diusz Strzyżewski podkreśla, że to pierwsza tak poważna rozbudo-
wa oczyszczalni od momentu jej powstania. - Inwestycja przyczy-
ni się do zmniejszenia awaryjności urządzeń znajdujących się na te-
renie oczyszczalni i przede wszystkim zapewni odbiór ścieków od 
stale rosnącej liczby mieszkańców – podkreśla burmistrz. 

TW

Oczyszczalnia będzie 
gotowa w przyszłym roku
GÓRA KALWARIA Trwają prace związane z modernizacją i roz-

budową oczyszczalni ścieków w Moczydłowie. Dzięki zwięk-

szeniu jej przepustowości będzie można dalej rozwijać sieć 

kanalizacyjną na terenie gminy. Inwestycja pochłonie nie-

mal 30 mln zł

Tur powrócił do parku! 
Los go nie oszczędzał
PIASECZNO W lipcu tur zlokalizowany w parku miejskim padł ofi arą wandali. 

Padł dosłownie. Został oderwany od gruntu i przewrócony na trawę

 Po kilku miesiącach nie-
obecności tur powrócił do par-
ku. – Fotografujemy, głaszcze-
my, ale nie wsiadamy – apeluje 
burmistrz Daniel Putkiewicz.
 Figura majestatycznego 
tura naturalnej wielkości zo-
stała wyrzeźbiona przez Józe-
fa Wilkonia w drewnie w 2004 
roku. Po raz pierwszy wysta-
wiono ją rok później we Wło-
szech, a następnie uczestniczy-
ła w wielu ekspozycjach, w tym 
w warszawskiej Zachęcie i w 
rzymskiej Villi Borghese, a tak-
że w Vesley we Francji. Odlana 
w metalu została w 2017 roku. 
Wykonanie tego odlewu było 
nie lada wyzwaniem, praca nad 
turem trwała 2,5 miesiąca.
 – Najpierw zdejmujemy si-
likonową formę z drewniane-
go oryginału, w dalszej kolej-
ności robimy odlew z wosku i 
tniemy go na kawałki, aby na-
stępnie wykonać metalowe od-
lewy fragmentów rzeźby, zespa-
wać je w całość, wycyzelować i 
pomalować – opowiadał nam o 
całym procesie jeden z odlew-
ników. Rzeźby są puste w środ-
ku. Tur trafił do piaseczyńskie-

go parku w maju 2018 roku.
 Stworzony przez Józefa 
Wilkonia zwierz po raz pierw-
szy stracił róg w czasie trans-
portu do parku, w maju 2018 
roku. Jesienią tego samego 
roku został przewrócony. W ja-
kich okolicznościach? Tego nie 
wiemy, bo zdarzenia nie zare-
jestrował miejski monitoring. 
Gdy odlew rzeźby trwalej zwią-
zano z podłożem, w maju 2019 
roku tur znów stracił róg. Jak 
pokazały nagrania skorygowa-

nych kamer monitoringu, nie 
mieliśmy do czynienia z ak-
tem wandalizmu. Młodzi lu-
dzie próbując zrobić sobie zdję-
cie z turem przeciążyli róg, któ-
ry nie wytrzymał ich ciężaru i 
się odłamał. 
 Teraz wspaniała piaseczyń-
ska rzeźba wróciła na swo-
je miejsce. Miejmy nadzieje, że 
pozostanie w parku na długie 
lata, ciesząc oko i przyciągając 
przechodniów.

Adam Braciszewski
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Szczegóły naboru dostępne na stronie: bip.konstancinjeziorna.pl - zakładka Praca

Gmina  
Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna  
ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze:

Salon Fryzjersko-Kosmetyczny BB, 
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Innowacyjny zabieg DERMAPEN, 
kluczem do młodego wyglądu skóry

Dermapen to innowacyjny zabieg, który polega na mechanicznym nakłuwaniu skóry, które 

pobudza regenerację włókien kolagenowych oraz elastyny. Zabieg ten znany jest również, 

jako mezoterapia mikroigłowa. Wszystko dlatego, że podczas zabiegu skóra nakłuwana jest 

poprzez liczne mikroigły znajdujące się w głowicy urządzenia.
 Dermapen wyposażony jest w 
kartridż nano (bez igiełek) lub z 
12 do 36 cienkimi mikroigiełkami, 
które w ciągu sekundy nakłuwa-
ją skórę około 20 razy. Głębokość, 
na którą igły zostaną wprowadzo-
ne pod skórę można regulować w 
zakresie od 0,25 mm do 2,5 mm. 
Za pomocą mikroigieł pod skórę 
wprowadza się również specjal-
nie dobrane substancje odżyw-
cze. Dzięki temu zabieg jest nie-
zwykle precyzyjny i przynosi wie-
le korzyści dla skóry.

Jak wygląda zabieg 
z dermapenem?
 Urządzenie wykorzystywane 
do zabiegu jest niewielkich roz-
miarów, a kształtem przypomina 
długopis. Przy pomocy głowicy z 
igłami podczas zabiegu na skó-
rze tworzą się kontrolowane mi-
krouszkodzenia, które znacząco 
przyspieszają proces tworzenia się 
nowych włókien kolagenowych 
oraz elastyny odpowiedzialnych 
między innymi za jędrność i mło-
dy wygląd skóry. Dlatego derma-
pen posiada opinie niezwykle sku-
tecznego zabiegu pomagającego 
zwalczać oznaki starzenia się skóry

Efekty
 Dermapen daje efekt ujędrnie-
nia skóry oraz spłycenia zmarsz-
czek. Dlatego chętnie decydują 
się na zabieg osoby chcące od-

młodzić wygląd skó-
ry. Ponadto dermapen 
sprawia, że przebarwie-
nia na skórze oraz cie-
nie pod oczami sta-
ją się mniej widoczne, 
a przez to skóra wyglą-
da na promienną i wy-
poczętą. Warto również 
mieć na uwadze, że der-
mapen wykorzystywa-
ny jest podczas reduk-
cji blizn potrądziko-
wych, a efekty jakie uzy-
skuje się po serii zabie-
gów, to przede wszyst-
kim znaczne zmniejsze-
nie widoczności niedo-
skonałości skórnych.

Zalecenia po zabiegu
 Główne zalecenia po 
zabiegu to regularne i 
głębokie nawilżenie skó-
ry oraz unikanie długie-
go i intensywnego prze-
bywania na słońcu. Nale-
ży pamiętać, że po zabie-
gu przez 2 – 3 dni może 
utrzymywać się lekka opuchlizna i 
zaczerwieniony kolor skóry. Nale-
ży tez pamiętać o stosowaniu kre-
mu z fi ltrem przeciwsłonecznym. 

Przeciwskazania
 Mimo, że zabieg jest małoinwa-
zyjny należy pamiętać, że nie po-
winien być wykonywany u osób 
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ze stanami zapalnymi skóry, pod-
czas ciąży i karmienia oraz w przy-
padku nieuregulowanej cukrzycy 
i problemów z krzepliwością krwi.
 Zmiany w wyglądzie skóry wi-
doczne są już po pierwszym za-
biegu, jednak często zaleca się 
wykonanie od 2 do 5 w serii. 

Zalesiacze wkraczają do akcji

GÓRA KALWARIA

 W sobotę 15 października odbędzie 
się organizowana przez Fundację Zale-
siacze akcja sadzenia drzew w Parku Zie-
lona Góra Kalwaria przy ulicy Budowal-
nych 3 w Górze Kalwarii. Zaczynamy o 
godzinie 11, akcja jest przewidziana na 
około 2-4 godziny.

Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa

POWIAT

 Już w najbliższy wtorek w siedzibie starostwa po-
wiatowego przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie 
będzie można spotkać się z inżynierami z branży bu-
dowlanej. Dzień otwarty rozpocznie się o godz. 14 i 
potrwa do 18. Porady będą dotyczyły budowy, eks-
ploatacji oraz remontu domu bądź mieszkania.
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DAM PRACĘ

PRACA DLA  EMERYTÓW (SPRZĄTANIE, OD-
ŚNIEŻANIE, ZAMIATANIE) Z ZAMIESZKANIEM, 
tel. 606 420 600

ZATRUDNIĘ MURARZY I CIEŚLI SZALUNKO-
WYCH. PRACA STAŁA. Tel.509 654 678

Kierowców kat. B i C w firmie kurierskiej, Soko-
łów k./ Janek, tel. 501 762 633

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni ekspe-
dytorów, tel. 534 140 941

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni kierow-
ców, tel. 534 140 941

Poszukujemy i zatrudnimy cieśli szalunkowych, 
zbrojarzy, pracowników do prac ogólnobudow-
lanych oraz brygady do pracy w Warszawie i 
okolicach, tel. 790 300 780

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

Zatrudnię elektryków,  tel. 668 461 868

Sprzedawców do delikatesów Pod Dębem w 
Piasecznie, Zalesiu Górnym i Złotokłosie, wyna-
grodzenie brutto 3900 zł, Tel. 797 188 368 lub 
694 451 568

Zatrudnimy  elektryków. Tel. 668 461 868

Masarnia przyjmie osoby na stanowiska: rozbio-
ru, produkcji(z doświadczeniem), myjnia pojem-
ników (sprzątanie). Piaseczno tel.22 756 79 82

Zatrudnię pielęgniarkę, opiekunkę i sprzątaczkę 
do domu opieki w Baniosze, tel. 501 182 362

Zatrudnię do prac remontowo – budowlanych,
tel. 691 675 387

Zatrudnię kierowcę kat C na chłodnie w transpor-
cie krajowym, okolice Grójca, tel. 503 859 674

Zatrudnię mechanika z doświadczeniem do na-
praw samochodów osobowych i dostawczych, 
praca okolice Grójca 05-600, wynagrodzenie w 
zależności od umiejętności, tel. 603 791 111

Zatrudnimy krawcową-szwaczkę Шукаємо швачку,
Tel.: 883 7272 39

Firma Inpost oddział Łazy, poszukuje przewoźni-
ków i kurierów, tel.507 004 978

Firma poszukuje osoby do sprzątania biur i po-
mieszczeń socjalnych.Praca w Solcu k. Szymano-
wa, w godz. 6-14, pełny etat, umowa o pracę. Wy-
nagrodzenie 3000,00 zł do ręki. Tel. 501 631 374

Zatrudnimy opiekunki i salowe w Domu Ufnej Sta-
rości w  Konstancinie-Jeziornej. Tel. 538 699 352

Montera tablic w Konstancinie, praca warsztatowa, 
tel. 22 754 46 70

Żłobek w Piasecznie zatrudni pomoc i wychowaw-
cę na cały etat, tel. 601 791 888

Zatrudnię konserwatora – złotą rączkę (Konstacin) 
tel. 503 071 527

Introligatornia zatrudni operatora maszyn, CV na 
adres biuro@poligrafiaszymanscy.pl

SZUKAM PRACY

Sprzątanie, tel. 788 124 024

KUPIĘ

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

SPRZEDAM

Cegła biała potrójna, 3 zł/szt, koło Prażmowa, 
tel. 693 77 21 65

Opony zimowe Fulda 215/60/R16, tel. 605 256 512

Styropian, 10 cm, tel. 502 063 173

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Odkupimy twoje auto, wysokie ceny, tel. 510 210 692

Skup aut, tel. 793 304 091

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Przyczepy bagażowe,  podłodziowe oraz akcesoria. 
Produkcja i remonty. www.przyczepy.waw.pl, 
tel. 601 449 898

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

DZIAŁKĘ 1,2 HA, PRZY GŁÓWNEJ DRODZE, 
MIEJSCOWOŚĆ: ROSOSZ, k/G. KALWARIA, 
TEL. 501 265 235 

Pawilon 32 m kw., na „Bazarku” w Piasecznie przy 
ul. Jana Pawła. Prąd trójfazowy, klimatyzacja, 
woda, tel. 660 724 851

Piękne działki rekreacyjne leśne k.Prażmowa, 
tel. 602 770 361, 791 394 794

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ

Kupię las koło Prażmowa, tel. 602 770 361

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA 

Lokal usługowy 54 m kw, parter, Piaseczno, 
tel. 609 106 898

Do wynajęcia bezpośrednio dom 400 m kw. na 
biuro, Mokotów, blisko metra Wilanowska,
tel. 602 770 361

Pokój 1 lub 2-osobowy, Chylice, tel. 698 896 421

Pokój w Gołkowie, tel. 696 542 216

Pokój Chylice, tel. 507 13 41 41

USŁUGI

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

Automatyka do bram: przesuwnych, dwuskrzy-
dłowych, garażowych –  sprzedaż, montaż, ser-
wis, 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 sta-
rym. Zadzwoń, przyjedziemy, zabierzemy, rury 
też, tel. 502 898 418

Elektryk, tel. 666 890 886

Budowa ogrodzeń, tel. 667 941 996

Docieplenia budynków, docieplenia poddaszy, 
podbitki, remonty, tel. 603 722 837

Hydraulik tel. 886 576 148

Remonty wykończenia tel. 503 141 591

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

GLAZURA, GRES, REMONTY, tel. 601 21 94 82

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

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

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

Budowa ogrodzeń, tel. 667 941 996

Docieplenia budynków, docieplenia poddaszy, 
podbitki, remonty, tel. 603 722 837

Hydraulik tel. 886 576 148

Usługi ciesielsko – dekarskie, montaż okien da-
chowych i obróbek blacharski tel. 665 059 333

Remonty wykończenia tel. 503 141 591

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Układanie kostki brukowej, profesjonalnie i termi-
nowo, gwarancja, www.dobrybrukarz.pl 
tel. 698 698 839

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

Malowanie wnętrz, tel. 692 916 378

Docieplanie budynków, szybko, tanio, solidnie, 
tel. 502 053 214

Ogólnoremontowe, tel. 692 916 378

Docieplanie budynków, poddaszy, mycie i malo-
wanie elewacji, podbitka. 25 lat doświadczenia, 
tel. 501 624 562

Naprawy stolarskie, tel. 692 916 378

Usługi dekarskie, montaż dachów, rynien, obróbki 
blacharskie, papa termozgrzewalna, naprawa da-
chów, tel. 502 529 968

Dachy, pokrycia, naprawy, papa termozgrzewal-
na, tel. 502 473 605

Ślusarsko - spawalnicze, tel. 692 916 378

Czyszczenie, malowanie elewacji, wnętrz, ogro-
dzeń itp. tel. 731 758 980

Cyklinowanie, układanie, renowacja podłóg, 
tel. 601 091 977

Malowanie ścian, tel. 601 091 977

Łazienki, tel. 692 916 378

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Renowacja antyków, tel. 733 560 206

Usługi ciesielsko – dekarskie, montaż okien da-
chowych i obróbek blacharski tel. 665 059 333

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

Wycinka drzew, tel. 509 117 928

Ogrodnictwo tel. 536 043 434

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Dach – Awaria, dzwoń, tel. 530 731 484

Usługi remontowe, wykończenia wnętrz, glazura, 
terakota itp., tel. 795 648 160

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

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

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

Docieplanie i malowanie budynków, 
tel. 604 938 861

Remonty, glazurnictwo, drzwi,  tel. 503 004 639

Ogólnobudowlane, tel. 511 356 779

Instalacje elektryczne, tel.  601 41 88 01

Hydraulik, tel. 535 872 455

Wywóz gałęzi, ogrodnicze, koszenie,
tel. 519 874 891

Barierki, balustrady tel. 880 338 624

Złota rączka tel.796 682 431

Remonty tel.796 682 431

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

 RÓŻNE 

Przyjmę, odbiorę drewno z wycinki lub z  połama-
nych drzew, tel. 500 51 66 77

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

Złom odbierzemy (ale również uszkodzone: narzę-
dzia, wiertła itp.; silniki, armaturę, baterie łazienko-
we, stare piece na paliwa stałe, piece i podgrzewa-
cze gazowe, kaloryfery), tel. 502 898 418

NAUKA 

Angielski – korepetycje, konwersacje, nauczy-
ciel z doświadczeniem, Piaseczno i okolice 
tel. 571 373 118

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 643 891

Korepetycje – język polski, tel. 666 653 177

Chemia, matematyka, tel. 791 482 233

Klub filozoficzny. Rozwiązujemy zagadkę istnienia, 
tel. 571 373 118

Polski - egzaminy, konkursy, tel. 608 651 034

ZDROWIE I URODA 

Grupa wsparcia. Wsparcie grupowe i indywidual-
ne, tel. 571 373 118

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom cze-
kają 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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Kolportera do rozdawania gazet 
na skrzyżowaniu, tel 22 756 79 39

Zatrudnię pracownika złotą rączkę do prac na 
magazynie i gospodarstwie rolnym k.Konstan-
cina. Tel. 22 715 52 68 

SPRZEDAM miejsce w hali garażowej w róż-
nych lokalizacjach Piaseczna tel. 570 810 870

Wynajmę dom o pow. .parteru 25 m2 i tyle na 
poddaszu. Dom jest zlokalizowany na dużej 
działce. wyposażony jest w podstawowe me-
ble, tel. 662 207 125

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 

Glazura, terakota, remonty.Tel. 694 126 583

MALOWANIE, REMONTY MIESZKAŃ,
GLAZURNICTWO, PANELE, TEL. 669 945 460

Prace budowlane, tel. 608 023 866

Remonty budowlane, ogrodzenia , 
tel. 513 137 581 

SEZAM, sklep zielarsko medyczny i zdro-
wa żywność, ul. Czajewicza 1, róg Nadarzyń-
skiej, Piaseczno, tel. 506 76 74 74

Pilnie! Działka 900 m z budynkiem usługowo-
mieszkalnym 180 m bezpośrednio 
tel.502 129 123

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

R E K L A M A
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SPORT

Orzeł lepszy od Piaseczna
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, MKS PIASECZNO – ORZEŁ BANIOCHA 0:1 Choć w poprzednim se-

zonie biało-niebiescy kroczyli w lidze niemalże od zwycięstwa do zwycię-

stwa, to jednak w dwumeczu ze swoim jedynym rywalem z powiatu piase-

czyńskiego ani razu nie odnieśli zwycięstwa. Także i tym razem zdecydo-

wanie lepsze humory po spotkaniu derbowym mieli piłkarze prowadzeni 

przez Bartosza Kobzę
 Niestety, derbowe starcie nie 
było zbyt efektownym widowi-
skiem. Oba zespoły skupiały się 
raczej na zablokowaniu rywa-
lom drogi do własnej bramki, 
niż na ciekawej grze ofensyw-
nej. Być może wpływ na to mia-
ły absencje w obu ekipach – z 
powodu poważnej kontuzji wy-
stąpić nie mogli ani Kamil Ma-
tulka (Piaseczno), ani Mykhail 
Koriahznov i Dominik Bartnik 
(Baniocha), którzy musieli pau-
zować za kartki.
 Od samego początku solid-
niejsze wrażenie sprawiali jed-
nak goście, wspomagani tra-
dycyjnie przez swoich zagorza-
łych kibiców z Banioskiej Sza-
rańczy, którzy przez cały mecz 
prowadzili głośny doping z wy-
korzystaniem petard hukowych. 
W zespole Orła wyróżniał się 
Eryk Agnyziak, któremu niewie-
le zabrakło do wyprowadzenia 
swojej drużyny na prowadze-
nie. Najpierw uderzył groźnie z 
ostrego kąta, a potem popisał się 
mocnym strzałem prosto w słu-
pek. Dopiero pod koniec pierw-
szej połowy Piaseczno zaczęło 
mieć nieco więcej z gry, ale ak-
cjom biało-niebieskim brakowa-
ło, przede wszystkim, precyzyj-
nego ostatniego dogrania.
 Po zmianie stron obraz spo-
tkania nie uległ zmianie. Oba 
zespoły niby próbowały, ale ich 
poczynaniom w ofensywie wy-
raźnie czegoś tego dnia bra-
kowało. Niestety, w 73. minu-
cie kapitan Orła Tomasz Do-
liński musiał opuścić boisko z 
powodu kontuzji. I kiedy wy-
dawało się już, że derby zakoń-
czą się podziałem punktów, bez 

Maksymilian Niciporuk, piłkarz Orła Baniocha:

 - Moim zdaniem zagraliśmy dobre spotkanie i zrealizowaliśmy 
założenia taktyczne trenera, co zaowocowało korzystnym wyni-
kiem dla naszej drużyny. Uważam, że bardziej zasłużyliśmy na zwy-
cięstwo niż drużyna MKS Piaseczno. Stworzyliśmy sobie więcej do-
godnych sytuacji do strzelenia bramki, a dowodem tego był cho-
ciażby strzał w słupek w pierwszej połowie. Myślę, że jesteśmy na 
tyle mocną ekipą, że nie powinniśmy obawiać się żadnej z drużyn 

przeciwnych. Zagraliśmy w tym sezonie ze sobą pierwszy mecz. A to, czy faktycznie je-
steśmy mocniejsi od Piaseczna, okaże się tak naprawdę na koniec sezonu.

Michał Janowski, kapitan MKS Piaseczno:

 - Myślę, że jeżeli ten mecz zakończyłby się wynikiem 0:0, to ża-
den z zespołów nie mógłby być niezadowolony. Klarownych sytu-
acji do strzelania bramki było bardzo mało. Niestety, popełniliśmy 
jeden poważny błąd, faulując w polu karnym zawodnika, który na-
wet nie był w stanie w tej sytuacji strzelić nam bramki. Po dobrym 
początku sezonu, ostatnio nasza gra pozostawia wiele do życzenia. 
Niewielkim usprawiedliwieniem na pewno jest to, że ostatnio stra-

ciliśmy kilku ważnych zawodników, którzy leczą poważne kontuzje, w tym najlepszego, 
według mnie, naszego piłkarza - Kamila Matulkę. Nie zmienia to jednak faktu, że w naszej 
szerokiej kadrze jest wielu innych wartościowych graczy, którzy teraz mogą się pokazać, 
wziąć odpowiedzialność na siebie i pociągnąć ten wózek. Wiem jedno – mimo, że nie jest 
łatwo, to my się nie poddamy i będziemy robić wszystko, aby obecną sytuację poprawić.

szkody dla żadnej ze stron, losy 
spotkania odmienił rzut karny 
przyznany za faul na Maksymi-
lianie Niciporuku w 83. minu-
cie. W tej sytuacji nie najlepiej 
zachował się Adam Jaszczak, 
który – zadziałał najpewniej in-
stynktownie – i zahaczając ry-
wala dał sędziemu pretekst do 

wskazania na wapno. Jedenast-
kę pewnie zamienił na gola Mi-
chał Ocipka i pomimo ambit-
nych prób Piaseczna do ostat-
niego gwizdka, wynik już się 
nie zmienił, wobec czego trzy 
punkty pojechały do Baniochy.

Grzegorz Tylec

Wrześniowe granie
TENIS STOŁOWY W ubiegłym miesiącu w hali Gminnego Ośrod-

ka Sportu i Rekreacji odbyły się dwa duże turnieje tenisa sto-

łowego – Grand Prix Mazowsza i Grand Prix Piaseczna. Obie 

imprezy cechował wysoki poziom sportowy

 Zgodnie z oczekiwaniami 
I turniej Grand Prix Mazow-
sza kadetek i kadetów zdomi-
nowali miejscowi zawodnicy. 
Na szczególną uwagę zasługi-
wał zwłaszcza start Feliksa Gu-
lana, który wygrał całą impre-
zę, pokonując zresztą w finale... 
innego zawodnika UKS Re-
turn Piaseczno - Patryka Du-
biniaka. Nie był to jednak by-
najmniej jedyny tego dnia „bra-
tobójczy” pojedynek. Felek wy-
eliminował bowiem w ćwierćfi-
nale Pawła Jankowskiego, a Pa-
tryk Dubiniak, we wcześniejszej 
fazie turnieju, pokonał Konra-
da Burakowskiego. 
 Nie zawiodły również kadet-
ki. Emilka Laskowska dopie-
ro w finale musiała uznać wyż-
szość swojej rywalki, a  brązo-
wy medal zdobyła Oliwia Wien-
cek, która w półfinale zmierzyła 
się ze swoją klubową koleżanką. 
W ćwierćfinale spotkały się ze 
sobą z kolei siostry i ostatecznie 
to Oliwia wyeliminowała Wik-
torię  z dalszej rywalizacji.
 W ramach siódmego tur-
nieju XXIV edycji Grand Prix 
Piaseczna odnotowano łącznie 

200 osobostartów, co wiąza-
ło się z tym, że część zawodni-
ków zagrała więcej niż w jednej 
kategorii. Oprócz pingpongi-
stów z Mazowsza do Piaseczna 
przyjechali również tego dnia 
reprezentanci województwa 
Świętokrzyskiego, Łódzkie-
go i Warmińsko-Mazurskiego. 
Na najmłodszych uczestników 
imprezy, oprócz emocji czysto 
sportowych, czekały także na 
miejscu dmuchańce i konkursy 
z nagrodami, w których do wy-
grania były, między innymi, ko-
szulki utytułowanych zawodni-
ków - Filipa Szymańskiego i Ja-
kuba Folwarskiego. W dalszej 
części turnieju rywalizowali 
dorośli w kategorii amatorów, 
po nich odbyły się gry podwój-
ne, a na koniec zmagania w – 
najliczniejszej, bo aż 48 osobo-
wej - kategorii Open. 
 - Bardzo dziękujemy wszyst-
kim uczestnikom za obecność 
– mówi Maciej Chojnicki, or-
ganizator zawodów z UKS Re-
turm. - Na wyróżnienie zasłu-
gują GKTS Wiązowna oraz 
ULKS Viktoria Jedlińsk, które 
przyjechały do Piaseczna bar-

Klasyfikacja zawodników
UKS Return w Grand Prix 
Mazowsza kadetek i kadetów:

Chłopcy 

1. miejsce - Feliks Gulan 
2. miejsce - Patryk Dubiniak
4. miejsce - Patryk Burakowski 
5. miejsce - Paweł Jankowski
9. miejsce - Konrad Burakowski
25-32 Michał Sprzęczka
25-32 Miłosz Zadrożny

Dziewczynki

2. miejsce - Emilka Laskowska
3. miejsce - Oliwia Wiencek
5. miejsce - Wiktoria Wiencek 

Mistrzowska Kondycja!
LEKKOATLETYKA Zawodnicy piaseczyńskiej Kondycji wybiegali aż trzy medale 

w sztafetowych Mistrzostwach Polski, które odbyły się w Białymstoku

 Fantastyczną formę i jed-
nocześnie tytuł Mistrza Pol-
ski w sztafecie dwa plus dwa 
razy 400 metrów zdobył 
duet w składzie Oliwia Para-
dowska i Adrian Pec. Do tej 
dwójki w kolejnym biegu do-
łączyli jeszcze Bartosz Ku-
charski i Aleksandra Płociń-
ska sięgając wspólnie po ty-
tuł Mistrza Polski w sztafe-
cie cztery razy 800 metrów. 
Brązowy medal Mistrzostw 
Polski w sztafecie na tym 
samym dystansie dołożyli z 
kolei Maja Wierzchowska, 
Piotr Szczepański, Maja Za-
torska i Kilian Mika.

 A już 15 października o 
godzinie 12 Kondycja zapra-
sza na 11. Bieg Złotych Liści w 
Piasecznie, który odbędzie się 
Parku Miejskim przy ul. Zgo-
da. Program minutowy impre-
zy: g. 10 - 11.30 - zapisy do bie-
gu głównego na 5 km, biegów 
towarzyszących, g. 11 - start 
biegu dzieci na 300 m (2012 i 
młodsi), g. 11.20 - start biegu 
rodzinnego na 1 km, g. 11.20 
- start marszu Nordic Walking 
3 km, g. 12 - start Biegu Głów-
nego na 5 km. Zapisy i regula-
min biegu na stronie interneto-
wej www.kondycja.com.pl.

dzo dużą grupą zawodników.
 Kolejny turniej z cyklu 
Grand Prix Piaseczna odbędzie 
się w hali GOSiR-u już w naj-
bliższą niedzielę 9 października. 

Grzegorz Tylec

Tyl.


