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Oddał portfel z pieniędzmi

Kradzież portfela zakonnicy

Podał się za koleżankę i wyłudził BLIK

Kolejne kradzieże samochodów

Złapałeś gumę? Uważaj na złodziei!

Dwaj młodzi mężczyźni zatrzymani

 Do ofi cera dyżurnego w komisariacie policji w Górze Kalwarii zgło-
sił się 75-letni mieszkaniec miasta, który na ulicy Pijarskiej znalazł portfel 
z dokumentami oraz pieniędzmi w kwocie 3,5 tysiąca złotych. Odnale-
zienie właściciela nie było trudne. Wystarczył jeden telefon z komisaria-
tu. Informacja o odzyskaniu utraconego portfela wraz z całą zawartością 
była dla 67-latka wspaniałą wiadomością. Jak sam przyznał stracił już na-
dzieję na odnalezienie portfela.
 Policjantom z Góry Kalwarii pomoc w tej sprawie sprawiła wielką sa-
tysfakcję. – Postawa 75-letniego mieszkańca Góry Kalwarii jest godna 
najwyższej pochwały – podkreśla nadkom. Jarosław Sawicki z Komendy 
Powiatowej Policji w Piasecznie.

 Patrol policji w Konstancinie-Jeziornie zatrzymał 40-letniego męż-
czyznę podejrzanego o kradzież portfela. Doszło do niej na terenie jed-
nej z parafi i, a ofi arą kradzieży była zakonnica. 

 Nieznany sprawca podając się przez internet za koleżankę wyłudził 
od mieszkanki gminy Tarczyn numer BLIK. Policja ustaliła, że podejrza-
ny o godzinie zgodnej z godziną popełnienia przestępstwa dokonał wy-
płaty z bankomatu we Wrocławiu przy ul. Szewskiej 5. Policja zdecydo-
wała się na publikację wizerunku podejrzanego. Mężczyzna jest szczu-
pły i ma charakterystyczne tatuaże na ręce. Ktokolwiek rozpoznaje męż-
czyznę, proszony jest o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Piasecz-
nie lub pod numer 112. 

 W nocy z 25 na 26 sierpnia przy ul. Granicznej skradziono białe bmw x3 
wraz z kluczykami, kartami kredytowymi i dokumentami. Mniej więcej w 
tym samym czasie z posesji przy ul. Królewskie Lipy skradziono skodę fabię. 

 Kierowca, który przebił oponę na ul. Powstańców Warszawy został 
okradziony w czasie, gdy zmieniał koło. - To nie pierwszy przypadek 
tego typu – informuje nadkom. Jarosław Sawicki z Komendy Powiato-
wej Policji w Piasecznie. – Złodzieje przecinają opony i korzystając z nie-
uwagi kierowcy dokonują kradzieży. Ta nowa metoda staje się coraz bar-
dziej powszechna, dlatego gdy złapiemy gumę, warto zachować szcze-
gólną ostrożność – uczula policjant. 

Policja zatrzymała 23-latka podejrzanego o kradzież rowerów w Piasecz-
nie. Zatrzymano też 24-latka za znieważenie funkcjonariuszy policji. 

Upamiętnili pomordowanych 
w Lasach Chojnowskich
PIASECZNO To już 75. rocznica pacyfi kacji wsi Chojnów i walk powstańczych w Lasach 

Chojnowskich. Pamięć o bohaterach i ofi arach nazistowskiej pożogi jest wciąż żywa

 To była jedna z wielu akcji pacy-
fikacyjnych w południowym regio-
nie walk powstańczych. Po rozbiciu 
oddziału partyzanckiego Kompanii 
Leśnej im. Por. Szarego NSZ żołnie-
rze Wermachtu przystąpili do pacy-
fikacji wsi Pilawa, Orzeszyn i Choj-
nów. W tej ostatniej spalono wszyst-
kie domostwa, a około setki miesz-
kańców w kolumnie przeprowadzo-
no do tartaku w Żabieńcu, następ-
nie wywieziono do Grójca. W wyni-
ku całej akcji życie straciło 23 miesz-
kańców wsi Chojnów. 
 Minęła właśnie 75. rocznica tych 
tragicznych wydarzeń, upamiętnio-
na mszą polową, okolicznościowymi 
wystąpieniami lokalnych samorzą-
dowców i złożeniem wieńców przy 
pomniku upamiętniającym ofiary 
Powstania Warszawskiego oraz przy 
obelisku upamiętniającym miejsce 
rozstrzelania mieszkańców. 
 Kompania Reprezentacyjna 
Wojska Polskiego upamiętniła po-
ległych i zamordowanych salwą ho-
norową. Członkini zarządu powia-

tu Ewa Lubianiec i przewodniczą-
cy rady miejskiej Góry Kalwarii Jan 
Rokita podkreślali troskę, jaką każ-
dy z nas powinien się kierować o oj-
czyznę, wspólne dobro jej obywate-
li i szeroko rozumianą niezależność. 
W liście skierowanym do mieszkań-
ców zwrócił się również Minister 

Obrony Narodowej Mariusz Błasz-
czak. Odczytał go Łukasz Kudlicki, 
szef gabinetu politycznego Ministra 
Obrony Narodowej. Wieńce złożyła 
m.in. zastępczyni burmistrza Han-
na Kułakowska-Michalak.

NAB

Dożynki w rytmie disco polo
KONSTANCIN-JEZIORNA Występy artystyczne, prezentacja wieńców dożynkowych, turniej 

sołectw, gigantyczny tor przeszkód dla dzieci i dorosłych oraz koncerty zespołów di-

sco polo – to tylko niektóre atrakcje święta plonów. W tym roku impreza odbędzie się 

1 września na boisku w Gassach
 – Razem będziemy kultywować 
piękną polską tradycję wykonywa-
nia wieńców i wspólnie podziękuj-
my za tegoroczne plony – zapowia-
da burmistrz Kazimierz Jańczuk.
Obchody tegorocznych dożynek 
rozpoczną się o godz. 11.45 trady-
cyjnym korowodem i prezentacją 
wieńców, po których o godz. 12.00 
odprawiona zostanie msza polowa 
dziękczynna.

I do tańca, i do śpiewu

 Ważną rolę podczas święta plo-
nów będą odgrywać starostowie do-
żynek. W tym roku ta zaszczytna 
funkcja przypadła Joannie Kocon i 
Mariuszowi Śliwce z Gassów. To oni 
1 września przekażą bochen chleba 
wypieczony z tegorocznych zbóż 
na ręce gospodarza gminy. Bur-
mistrz Kazimierz Jańczuk symbo-
licznie podzieli go wśród zgroma-
dzonych mieszkańców i gości, po 
czym rozpocznie się wspólne bie-
siadowanie. Na scenie, która sta-
nie na boisku vis-à-vis Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Gassach, wystą-
pią m.in.: zespół Samba ze Szko-
ły Podstawowej nr 3, Uczniow-
ski Klub Karate Kyokushin IP-
PON, tancerze z Egurrola Dance 
Studio Konstancin-Jeziorna, Gru-
pa ER-nest z Gminnego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji, a także ze-
społy: Łurzycanki, Cendrowian-
ki, Majtki Pana Kapitana, Jarzę-
bina Czerwona oraz Kuźnia Ar-
tystyczna z Centrum Kultury Wi-
lanów. Do tańca zagrają też topo-
wi artyści disco polo – zespoły En-
joy (godz. 18.00) i Moment (godz. 
19.00). Z pewnością usłyszymy ta-
kie hity jak: „Zaczarowała mnie”, 
„Wszystko tobie dam” czy „Niebie-
skie oczy”. Imprezę, którą popro-
wadzą Aleksandra Kostka – tele-
wizyjna „pogodynka” i Piotr Dzię-
cielski, zakończymy zabawą ta-

neczną. Szykuje się świetna zaba-
wa w rytmie największych przebo-
jów wszech czasów.

Atrakcje dla dzieci i dorosłych

 Dożynkom towarzyszyć będzie 
piknik rodzinny, pełen atrakcji za-
równo dla dorosłych, jak i dla dzieci. 
Szykujemy dla was m.in.: gigantycz-
ny, 25-metrowy tor przeszkód oraz 
park zabaw dla najmłodszych, za-
wody rekreacyjno-sportowe i warsz-
taty plastyczne.
 Ale to jeszcze nie wszystko. Przy-
chodnia Grapa zaprasza na bezpłat-
ne badania profilaktyczne, a Cen-
trum Kompleksowej Rehabilitacji 
– do strefy zdrowia, w której czekają 
wykłady i konsultacje na temat bore-
liozy, osteoporozy czy leczenia dole-
gliwości stóp. W miasteczku ekolo-
gicznym dzieci dowiedzą się m.in., 
jak odpowiednio segregować odpa-
dy i dbać o środowisko naturalne. 
Odbędą się też pokazy strażackie 
oraz kurs pierwszej pomocy przed-

medycznej. Nie zabraknie również 
stoisk handlowych ani specjałów 
serwowanych na stoiskach gastro-
nomicznych.

Turniej sołectw

 W tym roku podczas dożynek, 
po raz drugi w historii, przeprowa-
dzony zostanie także turniej sołectw. 
Wezmą w nim udział: Cieciszew, Ci-
szyca, Czernidła, Dębówka, Gassy, 
Kawęczyn, Kawęczynek, os. Mirków, 
Obory, Opacz i Parcela. Pięciooso-
bowe drużyny będą musiały zmie-
rzyć się z rywalami w ośmiu kon-
kurencjach obejmujących m.in.: tor 
przeszkód, rzut ziemniakiem, bieg z 
taczką czy zbijanie balonów cepem. 
Emocji i śmiechu z pewnością nie za-
braknie, a na najlepszych czekają na-
grody. Wręczone zostaną również 
wyróżnienia dla „Rolników Roku” 
oraz dla twórców najpiękniejszych 
wieńców dożynkowy. Zapraszamy 
do Gassów, bo będzie się działo!

inf
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Mieszkaniec porozumiał się z Veturilo 
i oddał znaleziony w lesie rower
GÓRA KALWARIA Po naszej publikacji do Jerzego Wiewióry z Kątów, który znalazł w lesie 

rower z wypożyczalni Veturilo, odezwał się przedstawiciel operatora systemu przeka-

zując mu dowód wpłaty 20 zł na cele społeczne. – Wywiązali się z umowy, więc odda-

łem zgubę – mówi 82-latek

 Przypomnijmy: 31 lipca pan Je-
rzy znalazł w lesie na swojej dział-
ce rower należący do systemu Vetu-
rilo. Skontaktował się z operatorem 

Veturilo, firmą Nextbike, mówiąc, 
że odda jednoślad w zamian za 20 
zł zadośćuczynienia. Poprosił, aby 
przelano tę kwotę na cele społecz-
ne. – Kiedy kierowca z wypożyczal-
ni tu jechał zapytałem, czy ma do-
wód wpłaty uzgodnionej kwoty. Od-
powiedział, że nie. Wówczas poin-
formowałem go, że nie wydam ro-
weru – przypomina całą sytuację 
pan Jerzy. Aleksandra Myczkow-
ska-Utrata z działu komunikacji Ne-
xtbike Polska poinformowała nas, że 
zaginione rowery można zgłaszać za 
pośrednictwem aplikacji „Zgłoś ro-
wer”. Wówczas konto znalazcy – je-
śli wyrazi taką wolę - zostanie zasi-
lone kwotą 5 zł. 
 Nextbike od momentu urucho-
mienia aplikacji „Zgłoś rower” pro-
wadzi jednolitą wobec wszyst-

kich zgłaszających politykę wyna-
gradzania za zgłoszenie zaginio-
nego bądź porzuconego roweru 
– dodała pracowniczka operatora.
 Jerzego Wiewióry jednak te wy-
jaśnienia nie usatysfakcjonowały.
– Nie wiem, co to aplikacja, nie pa-
miętam nawet swojego numeru tele-
fonu, mam 82 lata. Roweru nie od-
dam, nie taka była umowa – twier-
dził kategorycznie.
 Przełom w sprawie nastąpił w 
czwartek 22 sierpnia. – Skontakto-
wał się ze mną zastępca dyrektora 

firmy Nextbike, bardzo kulturalna 
osoba – mówi pan Jerzy. – Stwier-
dził, że chcieliby się wywiązać ze 
złożonej mi obietnicy, przedstawić 
dowód wpłaty 20 zł na cele społecz-
ne i odebrać swój rower. Wkrótce 
potem przyjechał do mnie kierowca. 
Zostawił dowód wpłaty darowizny 
na terapię podopiecznych funda-
cji Synapsis oraz pokwitowanie od-
bioru. Przekazałem mu jednoślad. 
Uważam sprawę za zakończoną.

Tomasz Wojciuk

 Pan Jerzy pokazuje dowód wpłaty darowizny na cele społeczne

Firma Nextbike odebrała 

od znalazcy swój rower 

po wpłaceniu 20 zł na 

terapię podopiecznych

fundacji Synapsis

W Kępie Okrzewskiej 
powstaje muzeum Olędrów
KONSTANCIN-JEZIORNA Muzeum Urzecza, które będzie mieściło się w 

budynku dawnej szkoły, ma upamiętniać osiadłych na tych terenach 

Olędrów – osadników z  przełomu XVII i XVIII wieku

 Po starej szkole podstawowej w Kępie Okrzewskiej nie ma już śladu. Obec-
nie budynek, w którym kiedyś mieściła się podstawówka jest remontowany. 
Można powiedzieć, że to półmetek projektu, zmierzającego do utworzenia 
w tym miejscu lokalnego muzeum poświęconego zgermanizowanym osad-
nikom. Nie sposób przecenić roli, jaką odegrali oni w kształtowaniu kultury 
nadwiślańskiej regionu Urzecza – podwarszawskiego mikroregionu etno-
grafi cznego. Na stronie Wirtualnego Muzeum Konstancina dr Łukasz Maury-
cy Stanaszek w jednym ze swoich artykułów pisze: „Olędrzy uważani są po-
wszechnie za mistrzów w zagospodarowywaniu nadwiślańskich nieużytków. 
Melioracja i osuszanie podmokłych terenów, budowa grobli i rowów, nasa-
dzanie wierzb czy też specyfi czne budownictwo weszły na trwałe do kanonu 
zachowań wielu mieszkańców Łurzyca bez względu na ich pochodzenie”. 
 Muzeum będzie mieściło salę wystawienniczą z eksponatami prezentują-
cymi tradycję i kulturę Urzecza. Podobno są też plany budowy małego skan-
senu na kształt dawnych osad Olędrów. Koszt całej inwestycji to 2,3 mln zł. 
Prace mają potrwać do końca roku.

NAB
R E K L A M A
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Odnowiono kapliczkę na rozdrożu
LESZNOWOLA W lipcu odno-

wiono znajdującą się na 

styku gmin Piaseczno i 

Lesznowola figurkę Marki 

Boskiej, z którą wiąże się 

tragiczna historia z okre-

su okupacji. W sierpniu 

kapliczka została ponow-

nie poświęcona

 Kapliczka znajdująca się na sa-
mym zakręcie, przy skrzyżowaniu 
ul. Orężnej, Leśnej i Krzywej na 
styku gmin Piaseczno i Lesznowo-
la, została odnowiona ze środków 
z funduszu sołeckiego. – Fachowcy 
na nowo otynkowali ją i odmalowa-
li. Położyli też nową kostkę i zrobi-
li nowy płotek – mówi Elżbieta Łu-
czak, która od lat opiekuje się tym 
miejscem. Obok na słupku umoco-
wano granitową tabliczkę pamiątko-
wą (w tym roku kapliczka kończy 70 
lat). Ustawiono też niewielką, solar-
ną latarnię. 
 Na temat kapliczki, która zo-
stała wzniesiona w 1949 roku przez 
mieszkańców wsi Orężna istnieje 
wiele ustnych, nieco różniących się 
od siebie przekazów. Pewne jest to, 
że została ona zbudowana dla upa-
miętnienia mieszkańców wsi za-
mordowanych przez hitlerowców w 

październiku 1944 roku. – Ówcze-
śni mieszkańcy naszej miejscowości 
chcieli też podziękować Matce Bo-
skiej, że udało im się przetrwać cięż-
ki okres okupacji – dodaje Elżbieta 
Łuczak. 
 Co ciekawe, mimo że kapliczka 
stoi na terenie Piaseczna, opiekują 

się nią mieszkańcy sołectwa Łozi-
ska-Jazgarzewszczyzna. Ponowne-
go poświęcenia figury (pierwsze od-
było się jeszcze w 1949 roku) doko-
nał ksiądz prałat Tadeusz Huk, pro-
boszcz parafii w Zalesiu Dolnym.

TW

Poprzedni, większy remont wybudowanej 

w 1949 roku kapliczki odbył się 10 lat temu

Tysiące kilometrów na dwóch kołach
LESZNOWOLA/PIASECZNO Martyna Sobczyk, 25-letnia mieszkanka Jazgarzewszczyzny wy-

ruszała na rowerową pielgrzymkę do Santiago de Compostela. To już jej trzecia wypra-

wa do tego hiszpańskiego miasta

 O Martynie Sobczyk pisaliśmy 
dwa lata temu. Wówczas do miejsca 
spoczynku Św. Jakuba wybrała się 
pieszo. Swoją wędrówkę rozpoczęła w 
Saint Jean Pied de Port i przemierzyła 
ok. 900 kilometrów. W zeszłym roku 
również pielgrzymowała do Santiago 
de Compostela, tym razem idąc około 
300 km z Portugalii.
 – Tym razem postanowiłam wy-
ruszyć z progu własnego domu – 
mówi Martyna. – Obliczyłam jednak, 
że idąc spędziłabym w drodze około 
4 miesiące. Niestety aż tyle czasu nie 
uda mi się wygospodarować, dlatego 
wybór padł na rower. Powinnam do-
trzeć do celu w ciągu miesiąca.
 – Regularnie biegam i jeżdżę ro-
werem, ale tak długiej trasy jeszcze 
nigdy nie pokonałam – przyzna-
je nasza podróżniczka. – Kiedy tyl-
ko pozwalał mi czas jeździłam, ale 
zwykle w trasy po kilkadziesiąt ki-
lometrów. Gdy byłam nad morzem, 
zdarzyło mi się przejeżdżać po 100-
200 km, ale nie codziennie.
 Prawdopodobnie Martyna Sob-

czyk będzie pierwszą kobietą, która 
samotnie przemierzy rowerem tra-
sę z Polski do Santiago de Compo-
stela. Zapytaliśmy, czy decyzję o sa-
motnej eskapadzie podjęła celowo, 
czy może zabrakło śmiałka, który 
chiał by jej towarzyszyć?
 – Zdecydowanie wolę podróżo-
wać sama – przyznaje. – Z kimś na 
pewno byłoby raźniej i łatwiej, ale 
taka podróż wymagałaby kompro-
misów i dostosowywania się do dru-
giej osoby. Jadąc sama, poruszam 
się we własnym tempie i decyduję 
o długości poszczególnych etapów. 
Ta wyprawa ma wymiar nie tylko 
religijny. Jestem typem samotnika, 
ta podróż to nie tylko perspektywa 
wielkiej przygody, ale sposób na po-
znanie samej siebie, walka z własny-
mi słabościami i odkrywanie granic 
swojego organizmu. Poza tym za-
częłam się zastanawiać, o czym my-
śli człowiek pedałując przez 4000 
kilometrów – dodaje ze śmiechem.  
Teraz będę mogła się o tym przeko-
nać.

 Ekwipunek na podróż został 
ograniczony do minimum. Każda 
zabrana rzecz to dodatkowy cię-
żar, który może być boleśnie od-
czuwany z każdym przejechanym 
kilometrem.
 – Dwie zapasowe dętki, łańcuch, 
zestaw kluczy – wylicza zawartość 
swojego bagażu. – Dla siebie kask, rę-
kawice, kilka koszulek na zmianę, ze-
staw niezbędnych kosmetyków i me-
dykamentów. Biorę tylko śpiwór, z na-
miotu zrezygnowałam. Noclegi będę 
planować gdy się zmęczę. Nie mam 
dokładnie zaplanowanej trasy na każ-
dy dzień, wszystko zależy od tego, w 
jakiej będę kondycji oraz od warunków 
pogodowych. Nie zamierzam przypła-
cić tej podróży swoim zdrowiem.
 Martyna wyruszyła z Piaseczna w 
stronę Wrocławia we wtorek o świcie.
 – Z Wrocławia biegną już tra-
sy rowerowe – mówi. – Chcę jechać 
przez Niemcy i Francję, aż do Hisz-
panii. Nie wiem dokładnie, ile kilo-
metrów przejadę, ale ze wstępnych 
szacunków wynika, że w przedzia-

le 3,5 – 4 tys. kilometrów. Od San 
Sebastian będę już jechać wzdłuż 
oceanu.
 Planuje dziennie pokonywać 
100-150 kilometrów.
 – Czasami może zrobię dłuższą 
trasę, by później mieć czas na jed-
nodniowy odpoczynek czy zwiedza-
nie – dzieli się swoimi planami. – W 
przypadku jakiegoś gwałtownego 
załamania pogody również nie wy-
kluczam dłuższego postoju. Moż-
liwe, że na Drodze św. Jakuba na-
potkam też innych pielgrzymów, do 
których na jakiś czas będę mogła 
dołączyć.

 Życzymy Martynie sprzyjającej 
pogody, bezpiecznej drogi i zdrowia. 
Gratulujemy też odwagi, bo taka ro-
werowa samotna wycieczka to nie 
lada wyczyn.
 – Wierzę, że wszystko się uda i 
ten wyjazd będzie wspaniałą przy-
godą – mówi Martyna z właściwym 
dla siebie optymizmem. – Już mam 
zalążki pomysłów na kolejne wypra-
wy. Spędzając miesiąc na rowerze 
będę miała czas, by się w pełni wy-
krystalizowały i jak wrócę to pewnie 
już z wizją kolejnych podróży – do-
daje z uśmiechem.

Adam Braciszewski

R E K L A M A

Zniknie ostatnia ze starych
kamienic przy Nadarzyńskiej
PIASECZNO W przyszłym tygodniu rozpocznie się wyburza-

nie ostatniej ze starych kamienic przy ul. Nadarzyńskiej. 

Prace rozbiórkowe już rozpoczęto

 Wykonawca przejął plac rozbiórki 26 sierpnia na podstawie umowy, którą 
podpisał z gminą po rozstrzygnięciu przetargu. W chwili obecnej trwają robo-
ty rozbiórkowe związane z wyburzeniem komórek lokatorskich oraz opróż-
nianie budynku ze śmieci i pozostawionych mebli. Budynek główny będzie 
wyburzany od wtorku 3 września. Prace potrwają ok. 4 dni. Koszt rozbiórki to 
84 747 zł brutto.
 Pierwsze kamienice przy ul. Nadarzyńskiej 4, 6 i 8 były wyburzane w lutym 
i marcu 2015 roku. Początkiem końca tych starych budnków był pożar, który 
wybuchł w 2008 roku. AB
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Budżet Obywatelski 2020
bez głosowania
W tegorocznej edycja Budżetu Obywatelskiego od początku natrafi liśmy na 

pewne trudności – mówi Łukasz Wyleziński, Dyrektor Biura Promocji i Kul-

tury, które koordynuje proces konsultacji społecznych.

Zmiana przepisów

 Perturbacje spowodowane były zmianami w przepisach prawa, które zaczęły obo-
wiązywać na początku roku, a   nie były do końca precyzyjne i można było je różnie 
interpretować. Dlatego pierwsza uchwała Rady Miejskiej dotycząca procesu konsul-
tacji budżetu obywatelskiego na 2020 rok została w części uchylona przez Regional-
ną Izbę Obrachunkową w Warszawie. Większość uwag RIO dotyczyła kwestii, które 
w poprzednich edycjach budżetu obywatelskiego funkcjonowały bez zastrzeżeń. 
Swoje uchwały musiało zmieniać zresztą większość podwarszawskich samorządów.
 Zastrzeżenia RIO oraz zmiany w przepisach prawa wpłynęły m.in. na nowe zasady 
weryfi kacji projektów. – Musieliśmy zrezygnować z podziału miasta na mniejsze ob-
szary i zwrócić baczniejszą uwagę na to, że dane zadanie musi zostać zrealizowane 
w ciągu jednego roku budżetowego – wyjaśnia Agata Pośniak, koordynator budżetu 
obywatelskiego. – Wiele projektów zostało odrzuconych, właśnie  ze względu na po-
ziom skomplikowania, który nie gwarantował realizacji w ciągu jednego roku lub loka-
lizacja wykraczała poza granice miasta.

Wszystkie pomysły do realizacji

 Spośród 90 zgłoszonych propozycji wybrano 43 projekty, które uzyskały pozytyw-
ną ocenę merytoryczną. Ich łączna szacunkowa wartość wynosi ok. 1 294 000 zł, a więc 
o 106 000 zł mniej niż przewidziana na ten cel kwota 1 400 000 zł. Tym samym bezza-
sadnym i bezcelowym byłby przewidziany w harmonogramie proces głosowania.
 – Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu mieszkańcy Gminy Piaseczno mają możli-
wość bezpośredniego decydowania o  tym, na co zostaną wydane środki z budżetu 
gminy. To realna szansa na zrealizowanie własnych pomysłów, zmiany wizerunku swo-
jego otoczenia a także wkład w rozwój gminy, dlatego podjąłem decyzję o wpisaniu 
wybranych pomysłów w projekt budżetu Gminy na rok 2020. Rada Miejska na sesji bu-
dżetowej zdecyduje, czy środki te zostaną przeznaczone na zarekomendowane pro-
jekty – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz
 Dziękujemy wszystkim za udział i zaangażowanie w tegoroczną edycję. Zwycię-
skim projektom i ich autorom serdecznie gratulujemy!

 Zachęcamy do zapoznania się z projektami na 

www.piaseczno.budzet-obywatelski.org

 Burmistrz Miasta i Gminy Piasecz-
no działając na podstawie art. 35 ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o go-
spodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 
z 2018r, poz. 2204 ze zm.) informuje, iż na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu MiG 
Piaseczno, z/s w Piasecznie przy ul. Ko-
ściuszki 5 oraz na stronie internetowej 
www.piaseczno.eu, zamieszczony został 
wykaz dot. wydzierżawienia na okres 3 lat 

części działki nr 7/21, obr. 30, położonej 
w Piasecznie przy skrzyżowaniu ul. Wi-

bickiego i ul. Orężnej, o pow. 24 m2 z 
przeznaczeniem pod teren zieleni i wiatę, 
na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno dzia-
łając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodar-
ce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r, 
poz. 2204 ze zm.) informuje, iż na ta-
blicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu MiG 

Piaseczno, z/s w Piasecznie przy ul. Ko-
ściuszki 5 oraz na stronie internetowej 
www.piaseczno.eu, zamieszczony został 
wykaz dot. wydzierżawienia na okres 
3 lat części działek ew. nr 3/20, nr 227,

 nr 228 położonych w Piasecznie przy 

ul. Geodetów, o pow. ca 1703 m2 z prze-
znaczeniem pod teren zieleni, ciąg ko-
munikacyjny, pod wiaty śmietnikowe 
– miejca pod pojemniki na śmieci, na 
rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

O G Ł O S Z E N I E 

 Stosownie do art. 43 ustawy zdnia 3października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska zawiadamiam o podjęciu Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 178/VIII/2019 z dnia 10.04.2019r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna  dla obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajo-
wej, Żeromskiego, Kilińskiego, Sierakowskiego , Warszawską, Młynarską i Puławską zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie 
Nr 1439/XLVIII/2010 z dnia 16.06.2010 r. wgranicach obszaru urbanistycznego oznaczonego symbolem 1U. 
 Możliwość zapoznania się treścią przyjętego dokumentu: BiP Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno www.piaseczno.eu i Urząd Miasta 
i Gminy Piaseczno, Wydział Urbanistyki i Architektury, ul. Kościuszki 5, Piaseczno.

Uzasadnienie 

 Zgodnie z art. 14 ust. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. Rada Miejska w Piasecznie 
podjęła Uchwałę Nr 178/VIII/2019 z dnia 10.04.2019r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Żeromskiego, Kilińskiego, Sierakowskiego, Warszawską, Młynarską 
i Puławską zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1439/XLVIII/2010  z dnia 16.06.2010 r. w granicach obszaru urbani-
stycznego oznaczonego symbolem 1U. 
 Zgodnie wymogami ustawowymi podano do wiadomości informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu;
1. ogłoszono w prasie lokalnej, poprzez obwieszczenia oraz na stronie internetowej Miasta i Gminy Piaseczno www.piaseczno.eu o pod-
jęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu i możliwościach składania wniosków do realizowanego projektu planu w terminie 
21 od dnia ogłoszenia. W terminie  wskazanym w obwieszczeniach i ogłoszeniach  w postępowaniu zbierania wniosków nie złożono wnio-
sków indywidualnych, 
2. ogłoszono w prasie lokalnej , poprzez obwieszczenia oraz na stronie internetowej Miasta i Gminy Piaseczno www.piaseczno.eu o wy-
łożeniu do publicznego wglądu projektu planu i możliwości składania uwag do projektu planu. W terminie wskazanym w obwieszcze-
niach i ogłoszeniach w postępowaniu zbierania uwag do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu wpłynęła 1 uwaga doty-
cząca odsunięcia linii zabudowy, 
3. Po przeprowadzeniu procedury planistycznej zgodnie z art. 17 w/w ustawy podjęto przedmiotową uchwałę w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Podsumowanie

 Przy opracowywaniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego analizowano możliwości rozwiązań alterna-
tywnych. Podstawą sformułowania zasad zagospodarowania terenu w planie była gruntowna analiza występujących uwarunkowań, 
w tym stanu środowiska. W realizowanym planie zapewniono warunki do ochrony środowiska. Projekt w/w miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego  części miasta Piaseczno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został pozytywnie zaopiniowany 
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Skutki ustaleń planu nie 
będą miały zasięgu transgranicznego.
 Ustalenia w/w planu pozwalają na realizację założeń polityki przestrzennej miasta i gminy Piaseczno określonej w studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zastosowanie zasad zawartych w ustaleniach planu pozwoli na rozwój miasta 
Piaseczna w przyszłości z zachowaniem zasad ładu przestrzennego.  

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia

Naczelnik Urbanistyki i Architektury
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Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014. poz. 1490) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nie-
ruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr ewid. 55/6 o powierzchni 989 m2, dla której Sąd Rejonowy w Piasecz-
nie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00250487/6, położona w obr. 5 m. Piaseczno u zbiegu ulic Mleczar-
skiej i Energetycznej.   

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 325.140,66 zł brutto

Wysokość wadium: 16.258,00 zł

 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części  miasta Piaseczno przedmiotowa działka znajduje się w obsza-
rze urbanistycznym oznaczonym symbolem (11.MN/U) – przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinna i usługi nieuciążliwe.
 Działka posiada dość regularny kształt, jednym bokiem przylega do ulicy Mleczarskiej; jest nieogrodzona 
i nieurządzona; teren płaski.
 W dniu 01.08.2019 r. została wydana decyzja nr 221 zezwalająca na lokalizację zjazdu indywidualnego 
z ul. Mleczarskiej w Piasecznie na działkach nr ewid. 55/3 i 4/42 obr. 5 na działkę nr 55/6 w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej.
 Działka posiada dostęp do infrastruktury technicznej miejskiej biegnącej w ulicy Mleczarskiej. Wzdłuż północnej granicy działki prze-
prowadzona jest napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110KV posiadająca 19m strefę szkodliwego oddziaływania 
elektroenergetycznego (po 19 m w każdą stronę od osi linii).
 Ponad południową częścią działki przeprowadzona jest linia elektroenergetyczna średniego napięcia 15KV posiadająca 5 m strefę 
szkodliwego oddziaływania elektroenergetycznego (po 5 m w każdą stronę od osi linii). Na terenach położonych w zasięgu tych stref plan 
zakazuje realizacji obiektów kubaturowych przeznaczonych na stały pobyt ludzi (powyżej 4 godz. na dobę).
 Wprowadzone strefy szkodliwego oddziaływania elektroenergetycznego uniemożliwiają zabudowę tej działki obiektami kubaturowy-
mi przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna oraz usługi nieuciążliwe.
 Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 04.10.2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej  przy sekretariacie Burmistrza 

(I piętro) w budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Pisemne oferty można składać w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w terminie do dnia  30.09.2019 r. (włącznie) do godz. 18.00 
– w zamkniętych kopertach.

Oferty składane przez zainteresowanych winny zawierać:

Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub fi rmę wraz z siedzibą
Datę sporządzenia oferty,
Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
Dowód wpłacenia wadium.
Podpis(y) oferenta(ów)
 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 30.09.2019r. 

na rachunek bankowy Gminy Piaseczno nr 14 1240 6973 1111 0010 8670 8392. 

 Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zwraca się nie-
zwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważ-
nienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który 
przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.
 Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyj-
nej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Nabywca nieruchomości przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 Wygrywający przetarg jest zobowiązany do dokonania wpłaty ceny nabycia (pomniejszonej o wpłacone wadium) najpóźniej 2 dni 
przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca nieruchomości.
 Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. Burmistrzowi  przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez 
wybrania którejkolwiek z ofert.
 Bliższych informacji o przetargu i szczegółowych warunkach sprzedaży udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu 
Miasta i Gminy Piaseczno, II piętro, pok. 70, w godz. 8-16, tel. 70-17-523.

II Zastępca Burmistrza

Miasta i Gminy Piaseczno

mgr. inż. Robert Widz

Piaseczno,  19.08.2019 r.

Promocja Komiksu: 
Zimny Dół – Gorące Serca
31 sierpnia 2019 roku o godz. 19.00 zapraszamy na skwer Kisiela, na którym od-

będzie się promocja najnowszego komiksu Sebastiana Sęka i Dawida Żabiń-

skiego pt.: “Zimny Dół Gorące Serca”, który opowiada o walkach kompanii le-

śnej NSZ im. por. “Szarego”. W tym roku obchodzimy 75. rocznicę tych walk.

 Pierwsze 150 osób otrzyma bezpłatny egzemplarz najnowszego wydawnictwa 
Biura Promocji i Kultury Gminy Piaseczno.
 W przeddzień rocznicy wybuchu II wojny światowej przypomnimy sobie tamte 
tragiczne wydarzenia najpierw czytając komiks “Zimny Dół – Gorące Serca”, a następ-
nie o godz. 19.30, wysłuchując koncertu Bartasa Szymoniaka, który wystąpi w ramach 
cyklu Muzyka na Skwerze.
 Więcej informacji na stronie www.piaseczno.eu

INFORMACJE



Błyszczące włosy latem
Dla tych pań, które mają problem z włosami zniszczonymi,  przesuszony-

mi, łamliwymi i zmęczonymi zabiegami chemiczni mamy świetny zabieg, 

który trwale podniesie jakość włosów 

Włosy nawilżone pełne blasku

 Dla włosów przesuszonych, które utraciły blask, są zmęczone codziennym modelowa-

niem, prostowaniem, utrwalaniem  polecamy Magic Efect Botox firmy Tahe. Podstawo-

wym celem zabiegu jest wyrównanie gospodarki wodnej wewnątrz włosa. Składnikami ak-

tywnymi 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 uszko-

dzonych 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 spra-

wą kolagenu i kwasu hialuronowego włos przez długi czas po zabiegu utrzymuje wilgoć, zu-

pełnie inaczej niż wcześniej. Ma to ogromny wpływ na wszelkie czynności, które wykonujemy 

na włosach. Wszystkie zabiegi takie jak codzienna stylizacja suszarką, domowa pielęgnacja, far-

bowanie włosów czy zabiegi regeneracyjne będą przynosić dużo lepsze rezultaty niż wcześniej.

Salon BB, 
ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej); Tel. 22 401 1234, www.bbsalon.pl
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WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Kolarski wyścig i duchowe wsparcie
GÓRA KALWARIA Cztery dystanse, upalna aura i szczytny cel. Setki kolarzy dotrzymali 

„koła” i w sobotę stawili się na starcie 12. etapu cyklu wyścigów ŻTC Bike Race

 Jak co roku w nieoficjalnej „ko-
larskiej stolicy” powiatu piaseczyń-
skiego spotkało się kilkuset kola-
rzy, którzy szusowali odpowiednio 
na 4 dystansach od 36 do 108 kilo-
metrów. Nadwiślańskie tereny Góry 
Kalwarii to obowiązkowy szlak 
uczęszczany przez setki rowerzy-
stów, kolarzy-amatorów i profesjo-
nalnych cyklistów. 
 – Startujcie i wygrywajcie! Wi-
dzimy się niedługo na trasie! – tymi 
słowami „Bibi”, jak nazywają go ko-
ledzy po fachu, gigant polskiego ko-
larstwa Ryszard Szurkowski zain-
augurował 12. etap cyklu wyści-
gów ŻTC Bike Race 2019. Tego-
roczna edycja odbyła się wprawdzie 
bez obecności mistrza, który kolar-
skie pozdrowienia przekazał telefo-
nicznie, ale jego medalowe wyczy-
ny w pamiętnych Wyścigach Poko-
ju czy mistrzostwach świata niejed-
nego musiały zainspirować do szyb-
szej i wytrwalszej jazdy. Obecnie, 
po poważnym wypadku, do którego 
doszło podczas wyścigu Rund um 
Köln, Ryszard Szurkowski powoli 
dochodzi do zdrowia. 
 – To mój kolejny trening. Trud-
niejszy, ale trening – tak sam mówi 
o okresie żmudnej rekonwalescencji, 
nie tracąc woli i nadziei. 
 – Szur jest fajterem – słyszeliśmy 
od kibiców, którzy solidarnie dokła-
dali się do zbiórki na drogie leczenie 
legendarnego już cyklisty. Na szosie 
wspierali go również koledzy i ko-
leżanki po fachu, m.in. Magdale-
na Chmielewska i Andrzej Zając. To 
on razem ze swoim wychowankiem, 
mistrzem Polski Jackiem Morajko i 
burmistrzem miasta Arkadiuszem 
Strzyżewskim odsłonili pamiątko-
wy mural przedstawiający słynnego 
„Bibiego”. 
 – Sam motyw muralu nie jest 
przypadkowy. Przedstawia moment, 
gdy Ryszard Szurkowski, po kraksie, 
wjeżdża ostatni w koszulce lidera na 
bieżnię Stadionu Dziesięciolecia. To 
przekaz od nas, aby się nie podda-
wał i że czekamy, aż znowu wsiądzie 
na rower! – dodał Maciej Grubiak, 
pomysłodawca pierwszej w powie-
cie piaseczyńskim kolarskiej kafejki 
Góra Kawiarnia. Sam jest zagorza-
łym pasjonatem „dwóch kółek”, by-
łym kolarzem, a obecnie filmowcem.
 – To dzięki Panu Maciejowi mo-
żemy dziś się tu zebrać i świętować 
– dodał burmistrz Góry Kalwarii, 
wręczając pomysłodawcy słój miodu 
z lokalnej pasieki. 
 – Wychowałem się w kulcie ko-
larstwa. – opowiada właściciel ka-
fejki. – W mojej rodzinie wujek był 
dobrym kolarzem, potem trenerem. 
Jest złotym medalistą olimpijskim. 

Kolarstwem było się łatwo zarazić. 
Sam byłem zawodnikiem i odnosi-
łem wiele sukcesów. 
Sportową przygodę przerwały stu-
dia filmowe. 
 – Po latach wróciłem na rower i 
zobaczyłem, jak bardzo się ten sport 
zmienił. Powstała kultura jazdy ro-
werem i kultura picia kawy w prze-
rwie treningu. Pomysł na kawiar-
nię kiełkował bardzo długo. Myśle-
li o nim również inni kolarze. Ko-
cham ten sport i rozumiem tych lu-
dzi. Czerpię dużo energii z ich po-
zytywnego nastawienia oraz radości 
z tego, że takie miejsce, dedykowane 

temu sportowi i kulturze życia, po-
wstało – dodaje Maciej Grubiak. 
 Mural miał początkowo upa-
miętniać zmarłego mistrza świata 
Joachima Halupczoka. Gdy okaza-
ło się jednak, że Ryszard Szurkow-
ski miał poważny wypadek podczas 
wyścigu, razem z dziennikarzem 
Adamem Proboszczem postanowi-
li wesprzeć go nie tylko finansowo, 
ale również duchowo. Teraz i on, na 
stałe już związany z kolarskim szla-
kiem Góry Kalwarii, będzie inspiro-
wał niejednego sportowego marzy-
ciela szerokich kolarskich szos.

Natalia Brzozowska

LESZNOWOLA

Queen akustycznie
 We wtorek 3 września w siedzibie GOK Lesznowola w Starej Iwicznej 
(ul. Nowa 6) o godzinie 19 odbędzie się koncert pt. „Queen akustycznie”. 
Wystąpi SilkQueen Trio, którzy jako jedyni w Polsce i jedni z nielicznych 
na świecie grają utwory Queen akustycznie. To zespół rekomendowany 
przez Ofi cjalny Międzynarodowy Fan Club Queen w Wielkiej Brytanii. Bi-
lety w przedsprzedaży 20 zł/os., w dniu koncertu 30 zł. Przedsprzedaż 
trwa w siedzibie GOK Lesznowola, Stara Iwiczna ul. Nowa 6. Informacje 
pod numerem telefonu 22 757 92 09. Honorowane są Lesznowolska Kar-
ta Dużej Rodziny oraz Karta Seniora.

Tyl.

R E K L A M A
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PIKNIK RODZINNY W GRZĘDACH
Jak co roku piknik rodzinny w Grzędach dostarczył uczestnikom wiele radości i wesołej zabawy. Poza wieloma 
atrakcjami przygotowanymi przez włodarzy miasta, czar klimatu PRL roztoczyli właściciele pobliskiej restaura-
cji Czarna Wołga. Impreza odbyła się w niedzielę, 25. sierpnia, na placu przed Domem Ludowym.
 - Cieszę się bardzo, że są dziś 
Państwo razem z nami, by wspól-
nie razem spędzić czas i skorzy-
stać z przygotowanych przez nas 
atrakcji. Poprzez organizację pik-
ników rodzinnych pragniemy Pań-
stwa zachęcić nie tylko do inte-
gracji, lecz również do aktywne-
go wypoczynku na świeżym po-
wietrzu i wspólnej zabawy – mówi-
ła burmistrz Tarczyna Barbara Galicz.
 Każdy mógł znaleźć coś dla sie-
bie. Dużym zainteresowaniem wśród 
najmłodszych uczestników imprezy 
cieszyły się wielkie zamki dmuchane, 

zawody sportowe, gry i zabawy z na-
grodami oraz kolorowa wata cukro-
wa. Nie małą gratkę mieli fani daw-
nych aut. Na placu ustawiły się sa-
mochody, które jeździły po polskich 
drogach pół wieku temu. 
 Ogromną atrakcją była obec-
ność na imprezie strażaków z OSP Ko-
torydz, którzy prezentowali nowo-
czesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, 
a uradowanym  maluchom umożliwili 
wspaniałą zabawę w pianie oraz lanie 
wody przy pomocy węży strażackich.
 Nie zabrakło również muzyki roz-
rywkowej. W tym roku w taneczne 

rytmy wprowadził DJ Justyn, a zaba-
wę umilił zespół disco polo DZIKU.
 Burmistrz Tarczyna pragnie 

serdecznie podziękować wszyst-

kim osobom zaangażowanym 

w przygotowanie pikników, 

a w szczególności Beacie i Piotrowi 

Radkiewicz, Sołtysowi Wiesławo-

wi Perzynie z rodziną, Tadeuszo-

wi Drzewkowi, Adamowi Strykow-

skiemu, Roksanie Kotańskiej z mę-

żem, Adamowi Maciejakowi, Mar-

cinowi Marczakowi oraz druhom i 

druhnom z OSP Kotorydz.

M.Mulewicz-Żabówka

Rok szkolny 2019/2020 
w Gminie Lesznowola

 Już za parę dni, 2 września leszno-
wolskie szkoły i placówki oświatowe roz-
brzmiewać zaczną gwarem uczniów, 
którzy po dwumiesięcznym wypoczyn-
ku wypełnią szkoły i przedszkola, aby 
przez następne 10 miesięcy pod kierun-
kiem swoich nauczycieli i wychowawców 
zdobywać wiedzę, uczyć się i bawić.
 W roku szkolnym 2019/2020 w Gmi-
nie Lesznowola funkcjonować będzie 
5 publicznych szkół podstawowych, do 
których uczęszczać będzie prawie 7 tys. 
uczniów w 190 oddziałach. 
 W gminnych szkołach i placówkach 
oświatowych w nowym roku szkolnym 
zatrudnionych będzie 713 nauczycieli i 
335 pracowników administracji i obsługi. 
 Ważnym zadaniem gminy jest za-
pewnienie opieki przedszkolnej dla 
wszystkich dzieci w wieku 3 – 6 lat. 5 pu-
blicznych przedszkoli, dla których or-
ganem prowadzącym jest Gmina Lesz-
nowola obejmie opieką 540 dzieci w 26 
oddziałach. Wszystkie dzieci w wieku 
przedszkolnym, których rodzice wyrazili 
taką potrzebę znalazły miejsce w gmin-
nych placówkach przedszkolnych. Było 
to możliwe również dzięki ogłoszone-
mu przez Wójta Gminy otwartemu kon-
kursowi dla niepublicznych przedszkoli, 
w wyniku którego udało się pozyskać 50 
dodatkowych miejsc dla lesznowolskich 
przedszkolaków.
 Gminny system oświatowy, to rów-
nież szkoły i placówki niepubliczne. Na te-
renie Gminy Lesznowola w roku szkolnym 
2019/2020 funkcjonować będzie 7 niepu-
blicznych szkół podstawowych oraz 22 
niepubliczne przedszkola. Zgodnie z pra-
wem oświatowym Samorząd Gminy Lesz-
nowola ze środków własnych przezna-
cza co miesiąc 895,67 zł na każde dziec-

ko uczęszczające do niepublicznego przed-
szkola. W 2019 r. na ten cel wydatkowane 
będą środki finansowe z budżetu Gminy 
Lesznowola w wysokości 12 mln. zł.
 Okres wakacji, to z jednej strony czas 
zasłużonego wypoczynku dla uczniów i 
ich nauczycieli, z drugiej zaś okres wy-
tężonych prac remontowych. Prace te, 
to głównie malowanie pomieszczeń dy-
daktycznych i innych pomieszczeń szkol-
no - przedszkolnych, prace moderniza-
cyjne szkolnych i przedszkolnych stołó-
wek czy pomieszczeń kuchennych. Wy-
konane zostały również naprawy obró-
bek blacharskich na dachach obiektów 
oświatowych. Także teren wokół szkół i 
placówek oświatowych został poddany 
pracom porządkowym. Łącznie na ten 
cel wydatkowane zostały środki finan-
sowe z budżetu gminy w wysokości 380 
tys. zł. Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Lesznowoli odczują wyraźną poprawę 
warunków nauki, gdyż szkoła ta od no-
wego roku szkolnego będzie dysponowa-
ła dodatkowym obiektem, zlokalizowa-
nym przy ul. Sportowej. 2 września roz-
pocznie tam naukę ok 260 dzieci z klas 
I – II w 11 oddziałach. 
 Oprócz prac remontowych kontynu-
owane są trzy ważne dla lesznowolskiej 
oświaty inwestycje. Pierwsza z nich, to 
budowa Szkoły Podstawowej w Zamie-
niu. W tym nowoczesnym obiekcie zlo-
kalizowana będzie ośmioklasowa szko-
łą podstawowa oraz oddziały przed-
szkolne. Nowa szkoła będzie mieć 29 sal 
lekcyjnych, dwie świetlice, bibliotekę, 2 
– sektorową salę gimnastyczną z zaple-
czem sanitarnym, siłownię, salę fitness 
i salę gimnastyki korekcyjnej. Obiekt o 
łącznej powierzchni ponad 8 tys. m.kw. 
będzie posiadał również wielofunkcyjną 

aulę oraz kuchnię z jadalnią. Druga inwe-
stycja, to budowa Gminnego Przedszko-
la w Wólce Kosowskiej. W obiekcie tym 
przeznaczonym dla 200 przedszkolaków 
zlokalizowanych będzie 8 sal dydaktycz-
nych, kuchnia, zaplecze socjalno – sani-
tarne, sala ćwiczeń, szatnie, świetlica so-
łecka oraz zewnętrzne place zabaw. Trze-
cia z tych inwestycji, to rozbudowa Szko-
ły Podstawowej w Nowej Iwicznej. Szko-
ła wzbogaci się o nowy segment, w któ-
rym zlokalizowane będą pomieszczenia 
dydaktyczne, stołówka oraz sala gimna-
styczna. Zakończenie tych inwestycji pla-
nowane jest w 2020 r., tak, aby uczniowie 
z dniem 1 września 2020 r. rozpoczęli w 
nich naukę. Koszt tych inwestycji to po-
nad 70 mln. zł. Realizacja tych inwestycji 
zapewni wysoki standard świadczonych 
przez gminę usług edukacyjnych.
 Gmina Lesznowola od wielu już 
lat przykłada ogromną wagę do jakości 
kształcenia i wychowania w szkołach oraz 
placówkach oświatowych, dla których jest 
organem prowadzącym. Wymiernym tego 
efektem są nie tylko wyniki zewnętrznych 
egzaminów, które lokują nasze szkoły w 
czołówce najlepszych szkół w kraju, ale i 
ogromne zainteresowanie rodziców, któ-
rzy podejmując decyzję o zamieszkaniu w 
Gminie Lesznowola, kierują się jakością 
lokalnego systemu oświatowego.
 Najbliższe lata, to dla Lesznowoli 
szereg oświatowych wyzwań, zarówno 
tych inwestycyjnych, jak i organizacyj-
nych. Biorąc jednak pod uwagę wielolet-
nią dbałość Samorządu Gminy Leszno-
wola o wysoki poziom edukacji możemy 
by spokojni o ich realizację. 

Jacek Bulak

Dyrektor Zespołu Obsługi 

Placówek Oświatowych

Szkoła przy ulicy Sportowej – jedna z sal lekcyjnych. Obiekt 

do użytkowania od 2 września

SP Łazy-budynek przy ulicy Łączności

Rozbudowa SP w Nowej Iwicznej  

Foto: Anna Niezabitowska
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Rocznica z rekonstruktorami 
i czołgiem
Wojskowe pojazdy, wystawa broni, koncerty i wystawy. Zapraszamy na plenerowe wy-

darzenie upamiętniające 80-lecie wybuchu II wojny światowej i obrońców ojczyzny

 Jako że to rocznica okrągła, gmi-
na Góra Kalwaria postanowiła zor-
ganizować obchody, jakich jeszcze 
w naszym mieście nie było. W nie-
dzielę 1 września na rynku i w jego 
sąsiedztwie odbędzie się piknik 
wojskowo-historyczny Bohaterom 
Września 1939.
 Przybyli mieszkańcy będą mogli 
podziwiać kilkanaście wojskowych 
pojazdów. 1. Warszawska Brygada 
Pancerna zaprezentuje najpraw-
dziwszy czołg Leopard 2A5. Lo-
kalni pasjonaci przyjadą zabytko-
wymi autami i motocyklami. Poja-
wi się też replika samochodu pan-
cernego wz. 34, używanego przez 

polskich żołnierzy w czasie kam-
panii wrześniowej.
 Ten ostatni pojazd należy do 
Grupy Edukacyjno-Historycznej 
Szare Szeregi z podpiaseczyńskie-
go Jazgarzewa, która urządzi także 
wystawę broni oraz odtworzy przej-
ście graniczne z 1939 roku. Ponad-
to swoje stanowisko z atrakcjami 
będzie mieć 6. Mazowiecka Bryga-
da Obrony Terytorialnej.
 Rozbrzmiewać będą związane z 
wojną piosenki. Zaśpiewają: aktor-
skie małżeństwo Arkadiusz i Kinga 
Głogowscy z Józefowa, Teatr Pio-
senki z gminy Tarczyn, lokalni hi-
phopowcy („Sekul”, „Stolar”, „Bar-

ber” i „Ponti”) oraz uczniowie szko-
ły w Baniosze.
 Pozostałe atrakcje: wystawy foto-
graficzne poświęcone naszej gminie 
w trakcie II wojny światowej, rysowa-
nie na asfalcie, modele latające i woj-
skowa grochówka. Piknik potrwa od 
godz. 14.00 do 18.00. W czasie wyda-
rzenia zamknięte będą ul. Ratuszowa 
i odcinek ul. 3 Maja (między Ratu-
szową a drogą krajową nr 79).
 Zachęcamy Państwa, aby 1 
września odwiedzić lokalne mogiły 
polskich żołnierzy uczestniczących 
w czasie kampanii wrześniowe-
oraz groby cywilnych ofiar wojny 
obronnej.

Podczas pikniku będzie można podziwiać leoparda należącego 

do 1. Warszawskiej Brygady Pancernej

Oni zaśpiewają dla nas
„Ona tańczy dla mnie”

 Tak, w Górze Kalwarii wystą-
pi grupa Weekend! Będzie gwiazdą 
Święta Cydru, które odbędzie się 7 
września (sobota). Na placu Piecho-

ty zagrają też inne zespoły disco polo 
– Gesek i Na Plus. Oczywiście wstęp 
wolny. Weekend wyjdzie na scenę 
o godz. 20.00. 

 Święto Cydru to także jarmark 
(w tym charytatywny kiermasz ksią-
żek) przy ul. Dominikańskiej. Począ-
tek o 15.00.

Weekend zagra 7 września o godz. 20 (o 18.30 wystąpi Gesek, a o 21.30 Na Plus)

Im starsze,
tym piękniejsze

Wezmą 
na warsztat nowele

 Około 40 samochodów z całego Mazowsza – liczących sobie od 30 do 
70 lat – będzie można oglądać na pl. Piechoty w Górze Kalwarii 1 wrze-
śnia. W tym miejscu rozpocznie się bowiem V Piaseczyński Rajd Pojazdów 
Zabytkowych. Załogi startować będą między godz. 10.00 a 11.00 (meta w 
Henrykowie-Uroczu w gminie Piaseczno). Zapraszamy do podziwiania i ki-
bicowania. Jednym z patronów honorowych imprezy jest burmistrz Góry 
Kalwarii Arkadiusz Strzyżewski.

 Góra Kalwaria kolejny raz będzie uczestniczyć w Narodowym Czyta-
niu. W tym roku w całym kraju deklamowane będą polskie nowele – osiem, 
gdyż akcja prezydenta RP odbywa się po raz ósmy. Serdecznie wszystkich 
zapraszamy do ogrodu za fi lią Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. ks. Saj-
ny 4. W piątek 6 września o godz. 12.00 nowele czytać będą przedstawicie-
le lokalnej społeczności (m.in. burmistrz Arkadiusz Strzyżewski) przy muzy-
ce na żywo duetu Ojciec i Syn.
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Logo zastąpi herb
PIASECZNO Już wkrótce nienajlepiej prezentujący się herb na ścianie 

miejskiego urzędu zastąpić ma gminne logo

 – Herb na ścianie urzędu gminy od dłuższego czasu prezentuje się fatal-
nie! – skarży się jeden z naszych czytelników. – To wstyd, żeby tak wyglądał, 
zwłaszcza w tak reprezentacyjnym miejscu!
 Sprawą zajął się Urząd Miasta i Gminy Piaseczno. Już na początku swojej 
kadencji burmistrz Daniel Putkiewicz wydał zarządzenie o jednolitym logo, 
dlatego niszczejący herb nie będzie odnowiony, a w jego miejscu pojawi się 
właśnie logotyp.
 – Skontaktowaliśmy się z fi rmą, która zajmuje się tego typu oznaczeniami 
– mówi Arkadiusz Czapski, Sekretarz Miasta i Gminy Piaseczno. – Opracowane 
są projekty wizualizacji dla trzech budynków – przy ulicach Kościuszki, War-
szawskiej i Świętojańskiej. Polityka burmistrza zakłada, żeby urząd skupiał się 
w jak najmniejszej liczbie miejsc. Jeszcze nie wiemy czy logo będzie np. pod-
świetlane itd. W tej chwili czekamy na propozycje fi rmy.
 Nie wiadomo również, kiedy logo zastąpi herb, ale powinno się to stać 
jeszcze w tym roku.

Tyl.

Małopolska ludowość 
w Piasecznie
PIASECZNO Kolejnym zespołem, który w ramach wakacyjnych koncer-

tów organizowanych przez Centrum Kultury wystąpił na Skwerze Ki-

siela, był Raraszek

 Pochodzący z Krakowa muzycy zaprezentowali w Piasecznie przegląd 
dawnej muzyki ludowej pochodzącej z różnych stron Polski. Przeważnie były 
to skoczne krakowiaki, walczyki, polki czy oberki. Wspólną cechą większości 
kompozycji były zaś, wyraźnie słyszalne, wpływy muzyki żydowskiej, która – 
jak można się było przekonać na własne uszy – potrafi ła w ciekawy sposób łą-
czyć się z polskimi tradycjami. W pewnym momencie członkowie grupy Rara-
szek zaprosili też publiczność do wspólnego śpiewania i zachęcali do poma-
gania sobie głośnym tupaniem i klaskaniem.
 Na zakończenie letniego cyklu w sobotę 31 sierpnia wystąpi w Piasecznie 
Bartas Szymoniak – artysta nietuzinkowy, twórca stylu Beatrock – gatunku łą-
czącego elementy beatboxu, wokali i żywych instrumentów, absolwent Wy-
działu Jazzu AM w Katowicach, laureat „Idola” i frontman grupy Sztywny Pal 
Azji (2008-2015). Początek koncertu o godzinie 19.30.

Grzegorz Tylec

Dorastał w czasie wojny
PIASECZNO Henryk Rudziński urodził się w 1928 roku w Piasecznie przy ul. Pomor-

skiej. Gdy wybuchła II wojna światowa miał niespełna 11 lat. Jednak te tragiczne 

wydarzenia mocno zapadły mu w pamięć. Po 80 latach postanowił podzielić się 

swoimi wspomnieniami
 – Byłem najstarszy z czwor-
ga rodzeństwa – zaczyna rozmo-
wę, gdy siadamy przy kawie w ogro-
dzie koło domu przy ul. Dunikow-
skiego. – Mój ojciec został powoła-
ny do wojska, bronił twierdzy Mo-
dlin, a później trafił do niewoli. 
Żołnierze bronili twierdzy od 11 
września, przez 18 dni. Ostateczna 
kapitulacja nastąpiła głównie z powo-
du wyczerpania się amunicji, medyka-
mentów i żywności. W obronie Modli-
na straciło życie ponad 2000 żołnierzy. 
– Ojciec był przetrzymywany gdzieś 
po drugiej stronie Wisły, chyba koło 
Otwocka, ale tego nie jestem pe-
wien – wspomina Henryk Rudziń-
ski. – Udało mu się stamtąd uciec, 
zdobyć cywilne ubranie i przemy-
kając nocami dotrzeć do domu. 
– Jako dziecko nie do końca miałem 
świadomość zagrożenia wojną – przy-
znaje nasz rozmówca. – Gdy już wy-
buchła, jako najstarszy byłem wysyła-
ny przez matkę do Piaseczna po zaku-
py. Wówczas trudno było zdobyć je-
dzenie. Gdy z kolegą Władkiem zapy-
taliśmy w piekarni o chleb, to powie-
dziano nam, żebyśmy przynieśli mąkę 
to chętnie nam upieką. 

Niemcy przyjeżdżają do Piaseczna

 – Wspomnienia tamtych wyda-
rzeń są wciąż bardzo świeże, ale 
nie pamiętam konkretnych dat, bo 
nie prowadziłem żadnych zapisków 
– zastrzega Rudziński. – Kilka dni 
po wybuchu wojny wybraliśmy się 
z kolegą do miasta, żeby spróbować 
coś kupić i wtedy na rogu przy Ko-
ściele Św. Anny zobaczyliśmy mo-
tocykl z koszem, którym przyje-
chał Niemiec. Objechali nim mia-
sto uważnie się rozglądając. Ludzie 
mówili, że to zwiad i rzeczywiście, 
później przyjechało dużo samocho-
dów z niemieckimi żołnierzami. Za-
trzymywali się naprzeciwko kościo-
ła, byli mocno uzbrojeni w karabi-
ny maszynowe, które porozstawiali 
na rogach ulic, między innymi przy 
Sierakowskiego. Jeden z karabinów 
wciągnęli na balkon budynku przy 
rynku, gdzie później znajdowała się 
komenda policji (dzisiaj mieści się w 
nim Przystanek Kultura). Żołnierze 
zaczęli chodzić po sklepach, bo nie-
które wciąż były otwarte. Nie toczo-
no wówczas żadnych walk, było spo-
kojnie. Pilnowali tylko, by nie zbli-
żać się do ich samochodów, gdy jed-
na z kobiet przechodziła zbyt bli-
sko to zaczęli krzyczeć i ją odganiać.  
Opisywane wydarzenia prawdopo-
dobnie rozegrały się 9 września, gdy 

Niemcy po zajęciu Góry Kalwarii 
bez żadnych walk wkroczyli do Pia-
seczna. 

Polscy żołnierze 

w brzozowym lasku

 – Na ulicy Pomorskiej starsza 
pani O. prowadziła niewielki skle-
pik – opowiada Henryk Rudziń-
ski. – W pobliżu spotkaliśmy pol-
skiego żołnierza, który zapytał nas, 
gdzie można kupić papierosy. Wska-
zaliśmy mu sklep, a on wtedy za-
czął wypytywać, czy przypadkiem 
nie byliśmy w mieście. Opowiedzie-
liśmy o niemieckich żołnierzach, 
którzy przyjechali. Wtedy zaprowa-
dził nas na ul. 3 mają. Tam w nie-
dużym, sosnowym lasku zatrzymało 
się nasze wojsko. W dużym namio-
cie dowódca zaczął nas wypytywać 
o tych Niemców. Gdy wszystko opo-
wiedzieliśmy, kazał się wszystkim 
rozejść. Usłyszałem, jak powiedział 
„dziś w nocy się z nimi rozprawimy”.  
Prawdopodobnie właśnie tej nocy 
polscy żołnierze usiłowali przedo-
stać się z Piaseczna do Warszawy. 
 – Prawie nie spałem, słychać 
było strzały – relacjonuje  Henryk 
Rudziński. – Widać było łunę, praw-
dopodobnie paliło się kilka domów. 
Gdy na drugi dzień wybrałem się do 
miasta, widziałem zniszczone tory 
kolejki wąskotorowej przy wiadukcie 
i martwe konie, które leżały przy ul. 
Sienkiewicza. Był upalny dzień, ich 
ciała zaczynały pęcznieć na słońcu. 
Wtedy też przy ul. Nadarzyńskiej 
napotkałem ciężko rannego polskie-

go żołnierza. Miał rozpruty brzuch  
i prosił, by go dobić. To było wstrzą-
sające. Ludzie się bali, gromadzi-
li się koło rannego, ale nie wiedzie-
li, jak zareagować. Dla tego czło-
wieka nie było już ratunku, może by 
miał szansę w szpitalu. Wtedy zoba-
czyłem też drugiego żołnierza, któ-
ry skądś wyszedł. Kobiety zaczę-
ły krzyczeć, by uciekał. Później do-
piero dowiedziałem się, że w wal-
kach w Piasecznie zginęli zarów-
no polscy, jak i niemieccy żołnierze. 
Wiemy, że podczas walk zginęło kil-
kunastu żołnierzy niemieckich. Na-
stępnego dnia Niemcy zastrzelili 7 
mieszkańców Piaseczna i rozstrze-
lali 21 wziętych do niewoli żołnie-
rzy polskich. W wyniku walk najbar-
dziej ucierpiała zabudowa północ-
nej części miasta: przy ul. Puław-
skiej, Warszawskiej, Chyliczkowskiej 
i Fabrycznej. 

Pod ostrzałem z karabinu

 Henryk Rudziński podzielił się 
z nami także wspomnieniami. z 
późniejszych wydarzeń. Nie potra-
fi jednak umiejscowić ich w czasie.
– Pamiętam pożar przy ul. Orężnej 
– opowiada. – Gdy usłyszeliśmy z 
kolegą strzały, poszliśmy zobaczyć, 
co się dzieje. Zobaczyłem jak palą 
się dachy stodół pokrytych słomą. 
Jeden z niemieckich żołnierzy strze-
lał. Uciekłem z matką i rodzeństwem. 
Schowaliśmy się w rowie 50 metrów 
dalej. Pamiętam, że wtedy niemiec-
ki żołnierz śmiertelnie ranił prze-
chodzącą kobietę, a ja pobiegłem do 
domu coś zabrać. Nie pamiętam, po 
co wróciłem, ale Niemiec mnie do-
strzegł i puścił za mną serię tak, że 
zakurzył się piasek kilka metrów 
obok. Przewróciłem się, przeczoł-
gałem się w bruździe i wróciłem do 
rodziny. Później dowiedziałem się, 
że u sąsiada w stodole spotykali się 
partyzanci, którzy jednego Niemca 
zastrzelili więc ci wzięli odwet. 
 – Przez lata chciałem się podzie-
lić swoimi wspomnieniami – kończy 
opowieść nas rozmówca. – Pomy-
ślałem, że przed 80. rocznicą wybu-
chu drugiej wojny światowej wresz-
cie muszę się zmobilizować i dlate-
go skontaktowałem się z redakcją, 
by swoją opowieścią dać świadec-
two tamtych czasów.

 Adam Braciszewski

LESZNOWOLA

Pieczenie Ziemniaka w Lesznowoli
 W sobotę 31 sierpnia w Lesznowoli (ul. Dworkowa) odbędzie się Pie-
czenie Ziemniaka – festyn sołecki. W programie: koncert zespołu Pasjo-
nat, ziemniak gratis, catering, stragany, dmuchańce, gra w bocce, bieg 
po ziemniaka, teatrzyk, warsztaty plastyczne dla dzieci, przejażdżki 
bryczką oraz tańce na dechach do późnej nocy. Początek o godzinie 15.

Tyl.

R E K L A M A
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Pogłębiali ekologiczną świadomość
PIASECZNO We wszystkie niedziele lipca i sierpnia każdy chętny mógł wziąć udział w 

Eko-Niedzielach na Górkach Szymona. Projekt realizowany był w ramach tegoroczne-

go budżetu obywatelskiego

 Eko-Niedziele skierowane były 
głównie do najmłodszych. Orga-
nizatorzy z Piaseczyńskiej Funda-
cji Ekologicznej przygotowali sze-
reg warsztatów ekologicznych i za-
baw dla dzieci. W ośmiu kolejnych 
spotkaniach z cyklu wzięło udział 
kilkaset osób, wśród których byli 
i stali bywalcy. Nowością w tego-
rocznej edycji imprezy były infor-
macje dotyczące nowych zasad se-
gregacji odpadów, z których ko-
rzystali również dorośli. Porusza-
ne były również kwestie dotyczące 
kompostowania, recyklingu, odna-
wialnych źródeł energii czy prze-
ciwdziałania smogowi. Dodatko-
wo uczulano również dzieci odno-
śnie do zachowania bezpieczeń-
stwa nad wodą.
 – Co tydzień staraliśmy się robić 
innego rodzaju warsztaty praktyczne, 
które dostosowane były do porusza-
nej aktualnie tematyki – mówi Piotr 
Jarek z Piaseczyńskiej Fundacji Eko-
logicznej. – W przypadku odnawial-
nych źródeł energii dzieci robiły wia-

traczki, a na zakończenie tegorocznej 
edycji powstały tzw. ecotoys, czyli za-
bawki z warzyw. Oprócz tego mieli-
śmy zawsze kolorowanki, rebusy czy 
labirynty, a bańki mydlane i baloniki 
dodatkowo przyciągały uwagę do na-
szego stoiska.
 Jeżeli chodzi o świadomość eko-
logiczną mieszkańców, organizato-
rzy podkreślają, że wciąż jest jeszcze 
dużo do zrobienia.

 – Zwłaszcza jeśli chodzi o star-
szych mieszkańców – uważa Piotr 
Jarek. – Niestety, wychodzi brak 
pewnych nawyków ekologicznych. 
Nie pomagają również i niektóre 
wspólnoty czy spółdzielnie miesz-
kaniowe. Mieliśmy takie głosy, że – 
choć obowiązuje segregacja odpa-
dów – nie podstawiają one do tego 
odpowiednich pojemników. 

Grzegorz Tylec

Zostań Gigantem 
Programowania!
PIASECZNO Ruszają bezpłatne zajęcia nauki programowania, w któ-

rych będzie mogło wziąć udział ponad 100 uczniów szkół podstawo-

wych i średnich.

 „Większość rodziców zdaje sobie sprawę, że programista to zawód przy-
szłości. Mimo to tylko 15 proc. dzieci chodzi na zajęcia dodatkowe z programo-
wania” – wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji. 
 Giganci Programowania wychodzą temu wyzwaniu naprzeciw, organizując 
piątą już edycję darmowych warsztatów programowania dla dzieci i młodzie-
ży Koduj z Gigantami. Ich misją jest propagowanie idei nauki programowania, 
wspierania logicznego i analitycznego myślenia oraz rozwijania kreatywności. 
 Uczestnicy Koduj z Gigantami będą mogli spróbować swoich sił w progra-
mowaniu, poznając środowiska takie jak Scratch, Kodu Game Lab czy C#. Zajęcia 
będą się odbywać się w blokach 1- lub 1,5- godzinnych, w grupach do 10 osób.
 Warsztaty przeznaczone są dla uczniów szkoły podstawowej i średniej. 
Przewidzianych jest ponad 3500 miejsc dla uczestników na terenie całej Pol-
ski, a w Piasecznie w zajęciach będzie mogło wziąć udział ponad 100 osób.
 Koduj z Gigantami w Piasecznie zaplanowane jest na weekend 14-15. wrze-
śnia w szkole Giganci Programowania przy ul. Młynarskiej 2a. Zapisy uczestni-
ków rozpoczną się 2 września na www.giganciprogramowania.edu.pl.

R E K L A M A

Syn piłkarza Sparty szuka 
genetycznego bliźniaka!
PIASECZNO Dziesięciomiesięczny syn piłkarza Sparty Jazgarzew Alexa 

Jaskólskiego pilnie potrzebuje przeszczepu szpiku. W najbliższy week-

end ruszają akcje, podczas których będzie można dołączyć do bazy po-

tencjalnych dawców szpiku

 W najbliższą sobotę 31 sierpnia 
zarząd LKS Sparta Jazgarzew organi-
zuje Dzień Dawcy. Tego dnia odbę-
dzie się również mecz ligowy druży-
ny seniorów z SEMPem Ursynów. Każ-
da chętna osoba będzie mogła oddać 
wymaz i zarejestrować się jako poten-
cjalny dawca. W trakcie trwania spo-
tkania wolontariusze będą pomagać 
w rejestracji oraz udzielą każdemu 
niezbędnych informacji.  Akcja odbę-
dzie się na obiekcie sportowym Spar-
ty przy ul. Źródlanej 9A w Wólce Ko-
zodawskiej od godziny 10:30. Wymaz 
będzie można również oddać pod-
czas meczu Perły w Złotokłosie (31 
sierpnia, godzina 17), Pikniku w Ste-
fanowie (7 września, godzina 15), Pik-
niku w Górze Kalwarii (14 września) i 
Pikniku w Jazgarzewie (15 września).

Tyl.

AB
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Warto pomagać
POWIAT Powiatowa Baza Wolontariatu w Piasecznie powstała z myślą o osobach potrze-

bujących pomocy. Jej głównym celem jest łączenie ludzi potrzebujących z osobami, 

którzy taką bezinteresowną pomoc mogą nieść

 W ramach Powiatowej Bazy Wo-
lontariatu pomoc dedykowana jest 
osobom niepełnosprawnym (dzie-
ciom i dorosłym), opiekunom osób 
zależnych, osobom starszym oraz 
rodzinom wielodzietnym mieszka-
jącym na terenie powiatu piaseczyń-
skiego. Dotyczy ona codziennych 
czynności takich jak: czytanie ksią-
żek, zabawa, pomoc w odrabianiu 
lekcji, wyjście na spacer czy zaku-
py, do kina czy teatru, pomoc w za-
łatwieniu spraw urzędowych, wizyta 
u lekarza czy po prostu wspólne spę-
dzenie czasu wolnego.

Spotkanie wolontariuszy 

i potrzebujących pomocy

  Pierwsze spotkanie członków 
grupy odbyło się w parku miejskim 
w Piasecznie i było znakomitą oka-
zją do tego by mogli się oni lepiej po-
znać. Na początku zabrała głos Ewa 
Lubianiec, członkini zarządu po-
wiatu piaseczyńskiego i jedna z ini-
cjatorek projektu.
 – Nasza idea była taka żeby udo-
stępnić, przede wszystkim, prze-
strzeń informacyjną – wyjaśniła 
Ewa Lubianiec. – Skojarzyć ze sobą 
potrzebujących pomocy i tych, któ-
rzy mogą ją służyć. Chcemy przy 
tym rozwinąć również pewną formę 
wspólnoty – grupy, która stanowi też 
dla siebie pewne wzmocnienie. Cie-
szę się, że możemy się tu spotkać, 
popatrzeć sobie w oczy i zarazić się 
trochę duchem wolontariatu.
 Następnie Edyta Banasiewicz, 
koordynatorka Powiatowej Bazy 
Wolontariatu podziękowała wszyst-
kim obecnym za obdarzenie tego 
projektu i ludzi go tworzących za-
ufaniem.
 – Chciałabym także podzięko-
wać wolontariuszom za to, że odda-
ją całe swoje serca, a pomiędzy nimi 
i rodzinami, do których chodzą na-
wiązują się szczególne więzi – mó-
wiła Edyta Banasiewicz. – Dziękuję 
też osobom potrzebującym pomocy 
za tak ciepłe i pełne empatii przyję-
cie wolontariuszy.
 Na chwilę obecną w bazie jest 
około 20 osób potrzebujących po-
mocy i 15 wolontariuszy.
 - Moim marzeniem jest by każda 

osoba zgłaszająca się do nas mogła 
od razu otrzymać pomoc – wyraziła 
nadzieję Edyta Banasiewicz.
 Iwona Korotyńska z Warsztatów 
Terapii Zajęciowej (Góra Kalwa-
ria, Piaseczno) opowiedziała z ko-
lei o idei wolontariatu – zwłaszcza 
pod kątem pracy z osobami niepeł-
nosprawnymi.
 – Wiem, że pomaganie jest bar-
dzo wymagające, ale też, co zostało 
udowodnione, bardzo poprawia na-
strój – podkreśliła Iwona Korotyń-
ska. – Wolontariusze dają coś, cze-
go nikt im już nie odda, czyli swój 
czas. Mam taką zasadę jako psycho-
log żeby łączyć ludzi bardzo indywi-
dualnie – by dzieliły wspólne zain-
teresowania, potrzeby i motywacje. 
Pamiętajmy, że każdy z innych po-
wodów chce nieść pomoc.

Pomagają mimo własnych 

problemów

 – Powstanie bazy wolontariatu 
to piękna inicjatywa, na którą cze-
kałam 14 lat – mówi Agnieszka Ni-
czyporuk, wolontariuszka z Piasecz-
na. – Kiedy zaczęła się moja przygo-
da z niepełnosprawnością mojej cór-
ki, nie było takiej możliwości, a wte-
dy bardzo potrzebowałam pomocy. 
Dziś sama jestem wolontariuszką, 
a moją podopieczną jest niepełno-
sprawna dziewczynka, młodsza od 
mojej córki. Pomagam innej rodzi-

nie, ale pomagam też sobie, choć-
by przekazując dobre wzorce mo-
jej młodszej córce. Miło mi też sły-
szeć, że kreuję postawę, że rodzina 
dotknięta niepełnosprawnością nie 
musi być tylko beneficjentem. Moje 
motto to słowa Jana Pawła II „Ni-
gdy nie jest tak, żeby człowiek, czy-
niąc dobrze drugiemu, tylko sam był 
dobroczyńcą. Jest równocześnie ob-
darowany tym, co ten drugi przyj-
muje z miłością”.
 Swoimi doświadczeniami dzieli 
się również inna wolontariuszka po-
wiatowej bazy Justyna Janiewicz.
 – Pomagam obecnie kobiecie, 
która zmaga się z chorobą nowo-
tworową – zdradza pani Justyna. 
– Przygotowuję jej posiłki, wspieram 
w drobnych domowych pracach. Po-
maganie sprawia mi radość, daje 
siły do pokonywania własnych pro-
blemów. To jest dla mnie szczególny 
sposób spotkania z drugim człowie-
kiem oraz przywilej możliwości nie-
sienia pomocy innym.
 Aby zostać wolontariuszem lub 
uzyskać pomoc należy wypełnić for-
mularz zgłoszeniowy (dostępny do-
stępne na stronie www.piaseczno.pl, 
w starostwie oraz w UMiG Piasecz-
no) i wysłać go na adres mailowy 
wolontariat@piaseczno.pl lub umó-
wić się na spotkanie z koordynator-
ką wolontariatu.

Grzegorz Tylec

Spotkanie w parku było świetną 

okazją do tego by lepiej się poznać

Nerwowa sesja 
o śmieciach
PRAŻMÓW Miało być o odpadach. Połowa sesji minęła jed-

nak na walce o zabranie głosu. Konsultacje społeczne 

odbyły się w kuluarach

 Sesja została zwołana na wniosek wójta Jana Dąbka, którego celem było osta-
teczne wyjaśnienie wątpliwości co do stawek za odbiór odpadów i ich segregację. 
 Zdecydowałem się na to spotkanie ze względu na ogromną ilość wprowa-
dzających w błąd informacji, które znalazłem na wielu forach internetowych 
– wyjaśnił wójt. Zaznaczył jednak, że sesja ma charakter nadzwyczajny, co 
oznaczało, że zgromadzeni mieszkańcy nie mogli zabrać głosu w dyskusji, a 
radni zgłaszać wniosków formalnych.
 Przepychanka między władzami gminy a mieszkańcami i radnymi klubu 
„Wspólnie ożywimy Prażmów” trwała około dwóch godzin. Obie strony prze-
rywały dyskusję i podkreślały, że nigdzie nie podano informacji o nadzwy-
czajnym charakterze obrad, inaczej przecież w ogóle by się nie zjawili. – Przy-
pominam państwu, że my was wybraliśmy – mówił podburzony mieszkaniec. 
– Każdy z nas ma prawo wypowiedzieć się w każdej kwestii. 
 Poddany presji wójt Jan Dąbek w jednej z przerw zapewnił mieszkańców, 
że po zakończonych obradach wysłucha ich uwag. Konsultacje społeczne i 
spora część merytorycznej dyskusji odbyły się tym samym „przy zamknię-
tych drzwiach”. Największe emocje wśród mieszkańców wciąż budzi kwestia 
bioodpadów. Prażmów jako „zielona gmina” o charakterze wiejskim nie umie 
rozwiązać tego problemu, tak by zadowolić wszystkich mieszkańców. 
 Harmonogram przewiduje odbiór „zielonego worka” raz w miesiącu. Za 
każdy dodatkowy mieszkańcy muszą zapłacić 9 zł. W wielu przypadkach zna-
cząco podniesie to miesięczne opłaty za wywóz śmieci. Jak podkreślił wójt 
Prażmowa, większość osób jest zadowolona z wyniku negocjacji i dodał, że 
kolejny przetarg odbędzie się pod koniec roku. Możliwe, że wówczas nastą-
pią jakieś zmiany. Obecnie za odpady segregowane mieszkańcy zapłacą 26,5 
zł, a za zmieszane 53 zł.

NAB

R E K L A M A

Rocznica wybuchu II
wojny światowej
POWIAT W weekend przypada 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. 

Z tej okazji zaplanowano uroczystości z wydarzenia towarzyszącymi
 Jak co roku na cmentarzu parafi alnym w Piasecznie uroczystości rozpocz-
ną się 1 września o godz. 16.00 i będą obejmowały modlitwę, przemówienia 
okolicznościowe oraz złożenie wiązanek przed Kwaterą Wojenną. W „Zakątku 
Kultury” przy ul. Kościuszki o godz. 17.00 będzie można wziąć udział we wspól-
nym śpiewaniu pieśni patriotycznych. W ramach obchodów 31 sierpnia o godz. 
19.30 na Skwerze Kisiela wystąpi Bartas Szymoniak w koncercie „Alarm”.
 W Górze Kalwarii odbędzie się natomiast piknik wojskowo-historyczny z 
udziałem rekonstruktorów, pokazem sprzętu i broni wojskowej. W trakcie prze-
widziano wystawy, kuchnię polową i konkurs rysunkowy. Wydarzenie poświę-
cone jest przede wszystkim celom edukacyjnym – nagłośnieniu mało znanych 
lokalnych epizodów Września 1939: obrony mostu na Wiśle w Brzuminie i na-
lotowi w Czaplinku, podczas którego zginęło m.in. kilkoro dzieci. Start o godz. 
14.00. W związku z zaplanowanymi wydarzeniami, w tym Zlotem Food Truc-
ków w sobotę, zamknięte zostaną ulice Ratuszowa, Dominikańska, 3 Maja.  
 Władze Konstancina-Jeziorny wraz z mieszkańcami tradycyjnie upamięt-
nią poległych na cmentarzu parafi alnym w Skolimowie. Uroczystości roz-
poczną się o godz. 16.00 mszą św. w intencji ofi ar II wojny światowej. Delega-
cje i poczty sztandarowe złożą hołd przed kwaterą żołnierzy poległych za oj-
czyznę w 1939 roku.
 Urząd gminy Prażmów zaprasza do udziału w uroczystościach, które rozpocz-
ną się o godz. 11.15 w kościele w Prażmowie od koncertu akordeonowego, pokazu 
zdjęć legendarnego fotografa Warszawy Zbyszka Siemaszko oraz mszy w intencji 
poległych, pomordowanych i zaginionych w czasie II wojny światowej. Hołd pole-
głym i wieńce przed obeliskiem upamiętniającym ofi ary wojny z Prażmowa i oko-
lic władze gminy i goście złożą na cmentarzu parafi alnym.

R E K L A M A

NAB
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Motoryzacja to pasja, 
którą chce się dzielić
LESZNOWOLA W ostatnią niedzielę na dawnym terenie KPGO w Mysiadle odbył się spot 

okolicznościowy z okazji drugiej rocznicy założenia Nowa Iwiczna Classic Car. Na im-

prezie dla miłośników motoryzacji pojawiło się tym razem około 90 aut

Z Patrykiem Nachyłą, 17-letnim or-

ganizatorem spotów w gminie Lesz-

nowola, rozmawia Grzegorz Tylec

Skąd narodził się pomysł cyklicz-

nych spotkań dla miłośników mo-

toryzacji?

 Wymyśliłem je razem z kole-
gą Bartkiem Kryńskim dokładnie 
dwa lata temu. Po prostu w oko-
licy brakowało takich imprez dla 
miłośników motoryzacji. Chodzi-
ło o luźne spotkania, podczas któ-
rych ludzie mogliby się podzielić 
wspólną pasja i porozmawiać na 
interesujące ich tematy. Jeździli-
śmy wcześniej na podobne impre-
zy i wiedzieliśmy, jak one wyglą-
dają. Chcieliśmy, żeby ludzie za-
częli przyjeżdżać do nas.

Jak wyglądał pierwszy spot w No-

wej Iwicznej?

 Na parking koło skateparku 
przyjechało około 10 aut, z cze-
go... połowa była nasza. Przez ja-
kiś czas frekwencja nie była duża 
i w końcu podjęliśmy z kolegą de-
cyzję, że zmieniamy formułę spo-
tkań. Postawiliśmy na większą 
promocję wydarzenia i szybko 
przyniosło to efekty. Na rozpo-
częcie nowego sezonu przyjechało 
już 50 aut, co dało nam mocny im-
puls do dalszego działania. Na za-
mknięcie tego miejsca przyjechało 
z kolei 80 pojazdów, nie było już 
tam za bardzo jak wjechać, więc... 
przenieśliśmy się do Mysiadła.

Dlaczego przyjeżdża do was regu-

larnie aż tyle osób?

 Może dlatego, że impreza jest 
w ciekawym miejscu – jest tu dużo 
przestrzeni i panuje piknikowa 
atmosfera. Każdy uczestnik ma 
też pasję. Nie przyjeżdżają tu lu-
dzie, żeby polansować się samo-
chodem, ale otwarci na rozmo-
wę czy wymianę opinii. Jeden po-
każe co ma w środku, drugi po-
chwali się silnikiem, opowie o 
przeprowadzanych modyfika-
cjach itd. Można się tu też spo-
ro nauczyć. Poza tym większe im-
prezy tego typu w Warszawie są 
płatne. Mnie nie zależy, żeby na 
tym zarabiać. 

Czy możesz liczyć na wsparcie ze 

strony gminy?

 Na sesji rady dostaliśmy z kolegą 
puchary za popularyzację motoryzacji 
w gminie Lesznowola. Naszą inicjaty-
wę popiera mocno pan Krzysztof Kli-
maszewski – gminny radny, który czę-
sto pojawia się na spotach. Mamy ra-
zem wiele planów na przyszłość. Chce-
my, żeby na każdym spotkaniu, oprócz 
luźnych rozmów, coś się działo. My-
ślimy, między innymi, o konkursach z 
nagrodami i zrobieniu większej liczby 
atrakcji dla dzieci. Chcemy robić spoty 
co dwa tygodnie w sobotę. Najbliższy 
odbędzie się w Mysiadle 7 września o 
godzinie 16. Serdecznie zapraszam!

Grzegorz Tylec

Ulubionym autem Patryka Nachyły jest Fiat 126p

Zalesie znów otworzy ogrody
PIASECZNO Po roku przerwy do Zalesia Dolnego wracają Otwarte Ogrody. Impreza odbę-

dzie się w dniach 7-8 września w nowej formule

 Przez 10 lat głównym organiza-
torem Otwartych Ogrodów było To-
warzystwo Przyjaciół Zalesia Dol-
nego przy współpracy z Centrum 
Kultury w Piasecznie. 
 – W tym roku, ponieważ na-
sze stowarzyszenie się troszkę ze-
starzało i osoby, które mnie bar-
dzo wspierały z różnych powodów 
niestety nie mogą lub nie chcą już 
tego robić, zostałam trochę sama 
na polu bitwy – przyznaje Mira 
Walczykowska, inicjatorka impre-
zy. – Było bardzo dużo chętnych, 
żeby przyjść na ogrody, natomiast 
nie bardzo byli chętni, żeby ten 
projekt realizować.
 Do pomocy przy organizacji 
zgłosiło się jednak stowarzyszenie 
Ciąg Dalszy Nastąpi i w związku 
z tym wydarzenie odbędzie się w 
nieco innej wersji.
 – To bardzo dobrze, bo po 
dziesięciu latach będzie coś no-
wego – nie kryje Mira Walczykow-
ska. – Zmieniliśmy, między inny-

mi, termin z końca sierpnia na po-
czątek września. Pierwszy dzień to 
będą otwarte pracownie artystycz-
ne. Zarówno profesjonaliści, jak i 
amatorzy będą mieli szansę, żeby 
pokazać się i zaprezentować swo-
je prace z różnych dziedzin sztu-
ki. Nie będę ingerować w to, w jaki 

sposób ma to być pokazane, ani co 
ma być zaprezentowane. Zostawia-
my artystom wolną rękę i  myślę, że 
to ciekawy pomysł. Drugiego dnia 
odbędzie się z kolei wycieczka po 
Zalesiu, a wieczorem koncert.

Tyl.

W programie:

7 września 
Artystyczne Ogrody Zalesia Dolnego 
11.00-13.00 Prof. A. Myjaka ul. Czerem-
chowa 8
12.00-15.00 Pawła Górskiego w Kolonii 
Artystycznej ul Dębowa 3 i Wiktora No-
wotki ul. Jałowcowa 4
13.00-16.00 Urszuli Rowickiej- Spinek ul. 
Modrzewiowa 7

15.00-17.00 Józefa Wilkonia ul. Kopernika 27
16.00- 18.00 Urszuli Tarchalskiej- Kali-
nowskiej ul. Traugutta 5

8 września
 Wycieczka po Zalesiu Adamowie- opro-
wadza Stanisław Hofman. Zbiórka przy 
stacyjce.
10.00-13.00 Śladami modernistycz-
nej architektury Zalesia. Zakończenie na 
Górkach Szymona- 20 lat  od czasu roz-

poczęcia zabudowy GSz- wystawa, po-
częstunek.
Popołudnie w ogrodzie Manuli Kalickiej 
ul. Traugutta 5
14.30-15.30  Spotkanie z Manula Kalic-
ka z okazji premiery jej ksiażki „Jej dru-
gie życie”.
16.00-17.00 Koncert wokalno-muzycz-
ny. Pieśni Moniuszki zaśpiewaja Marta 
Mularczyk i Krzysztof Chalimoniuk
17.00-18.00
Zakończenie festiwalu – ognisko
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Dziś za darmo, 
jutro zapłacimy
PIASECZNO Od początku sierpnia właściciele samochodów elektrycz-

nych mogą cieszyć się z bezpłatnej stacji ładowania. Dziś jeszcze kosz-

ty pokrywa gmina, ale wkrótce to się zmieni

 Stacja zlokalizowana na dużym parkingu przy ulicy Sierakowskiego po-
zwala na naładowanie samochodu elektrycznego w czasie krótszym niż 1 go-
dzina. Stwarza możliwość ładowania dwóch samochodów jednocześnie, jedne-
go prądem stałym o mocy 40 kW i drugiego prądem zmiennym o mocy 22 kW. 
Jest bardzo prosta w obsłudze, z panelem informacyjnym na płycie czołowej.
 Na etapie pilotażu koszty ładowania samochodów elektrycznych pokry-
wa gmina, ale docelowo ładowanie będzie płatne. Obecnie trwają prace nad 
wyłonieniem operatora stacji, który m.in. będzie zajmować się sprzedażą 
usług ładowania. Czy dużo osób korzysta ze stacji? Od 30 lipca zarejestro-
wano 77 udanych transakcji Łącznie zużyto 544,112 kWh. Jeśli pomnożymy to 
przez 0,51 zł (1kWh) to koszt poniesiony przez gminę szacuje się na 277,50 zł

AB



Szukasz 
pracownika?

Zadzwoń:

 22 756 79 39

To miejce czeka 

na twoje ogłoszenie 

rekrutacyjne!

Zapisy na warsztaty ABC 
Przedsiębiorczości
Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie od 29 sierpnia  

prowadzi zapisy na Warsztaty ABC Przedsiębiorczości

 Warsztaty skierowane są do 
osób planujących rozpoczęcie wła-
snej działalności gospodarczej. 
Mogą z nich skorzystać osoby bez-
robotne zarejestrowane w Powiato-
wym Urzędzie Pracy w Piasecznie. 
Warsztaty ABC Przedsiębiorczości  
odbędą się 6 września.
 Podczas warsztatów uczestnicy 
dowiedzą się m. in. jak zarejestro-
wać jednoosobową działalność go-
spodarczą, jak wyliczyć składki na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowot-
ne (ZUS), jaką wybrać formę opo-
datkowania działalności. 
 W trakcie warsztatów dyżur peł-
nić będą eksperci z Inspektoratu 
ZUS w Piasecznie w ramach „Tygo-
dnia Przedsiębiorcy”.
 Zapisy na warsztaty odbywa-

ją się osobiście w PUP Piasecz-
no, (z dowodem osobistym) ul. 

Szkolna 20, pok. 13 od godz. 08:30  
29.08.2019 r. do wyczerpania miejsc.
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Kocham Cię Księżniczko!
PIASECZNO Z Puławskiej zniknął stary, rdzewiejący wiadukt 

z napisem „Kocham Cię Księżniczko”, który przez lata 

niejednej osobie poprawił humor i pobudził wyobraź-

nię. Dotarliśmy do „Księżniczki” i twórcy napisu – dziś jej 

szczęśliwego męża. Jarek i Patrycja opowiedzieli nam o 

kulisach powstania graffi  ti

Napis powstał dokładnie 20 kwiet-
nia 2013 roku, gdy ich związek do-
piero się rozpoczynał. Oryginal-
ne wyznanie miłości nie do końca 
było niespodzianką, bo Jarek jesz-
cze tej samej nocy wysłał Patrycji 
zdjęcie efektu swojej pracy. Dlaczego 
„Księżniczko” ? Czy tak się zwracał 
do ukochanej?

Najbardziej szalona rzecz 

 – Tak do mnie mówił mój po-
przedni chłopak, z którym się roz-
stałam pod koniec 2012 roku – przy-
znaje Patrycja. – Jarek się z nami 
przyjaźnił od lat i był przyzwyczajo-
ny do tego, że jestem tak nazywana. 
– Teraz pewnie bym napisał „Ko-
cham Cię Mała” – śmieje się Jarek. 
– Zainspirował mnie film „Niech 
będzie teraz”, który oglądaliśmy 
parę miesięcy wcześniej. Tam śmier-
telnie chora dziewczyna ma swo-
ją „listę życzeń” i zakochany chło-
pak realizuje ją w miarę możliwości. 
– Napis nie był moim życzeniem – 
uzupełnia Patrycja. – Ale był naj-
bardziej szaloną rzeczą, jaką zro-
bił dla mnie facet. Żałuję, że już nie 
ma tego napisu. Po zniknięciu stare-
go wiaduktu czułam się przez chwi-
lę jak w żałobie. Zostało nam na pa-
miątkę zdjęcie. Chciałabym zrobić z 
niego obraz, który powieszę gdzieś 
w domu, jak się już pobudujemy. 

O rękę Księżniczki

 – W kwietniu 2013 roku byłam 
jeszcze trochę w rozsypce, po roz-
staniu z chłopakiem po 7 latach i na 

początku związku z Jarkiem – opo-
wiada Patrycja. – Mój poprzedni 
chłopak akurat w tym czasie chciał 
do mnie wrócić, a Jarek był szaleń-
czo zakochany i obaj bardzo się 
starali. Po tej nocy, gdy Jarek na-
pisał „Kocham Cię Księżniczko” 
i wysłał mi MMS-a, następne-
go dnia spotkałam się w Piasecz-
nie z poprzednim chłopakiem. Dał 
mi bransoletkę z motywem korony, 
jako że nazywał mnie „Księżnicz-
ką”, i powiedział, że chce mi poka-
zać coś fajnego. Po drodze wspo-
mniał, że to jest coś takiego, jak-
by ktoś specjalnie zrobił to dla 
mnie... i zabrał mnie właśnie pod 
ten most, pokazać mi napis. Wte-
dy na żywo widziałam go po raz 
pierwszy i wiedziałam już, że ten na-
pis zrobił dla mnie Jarek. Była to 
bardzo dziwna sytuacja, wtedy chy-
ba poczułam, że to kulminacyjny 
moment tej „walki” o mnie.

Ze sprejem w dłoni wisząc nad ulicą

 Jak wyglądało samo malowa-
nie napisu? – Na wiadukcie znaj-
dowała się mała drabina kończą-
ca się jakieś 2 metry nad ziemią 
– opowiada Jarek. – Na szczęście 
jestem wyższy od poprzedniego 
„narzeczonego” Patrycji i to nie 
było dla mnie duże wyzwanie – 
dodaje ze śmiechem. – Nie zasta-
nawiałem się do końca, na ile to 
legalne, choć starałem się ukry-
wać gdy tworzyłem ten napis. Zu-
żyłem dwie puszki sprayu i prze-
skakiwałem co chwila, żeby ma-

lować kolejne litery. Po stronie, 
gdzie powstawał napis, był taki 
jakby metalowy „parapet” szero-
kości pewnie ok. 10 cm. Stawa-
łem na nim, jedną ręką trzyma-
łem się wiaduktu, a drugą malo-
wałem, byłem więc zwrócony twa-
rzą do liter, które powstawały. Sta-
rałem się zachować przy tym nieco 
zdrowego rozsądku i malowałem, 
gdy na światłach stały samocho-
dy, żeby – w najgorszym wypadku 
– gdy spadnę, nie zostać dodatko-
wo rozjechanym przez nadjeżdża-
jące auta. Z malowaniem upora-
łem się w pół godziny.

Przyjazne oblicze 

kolorowego „wandalizmu”

 Kolorowy napis „Kocham Cię 
Księżniczko” rozświetlił ponurą 
szarzyznę wiaduktu nie tylko kolo-
rami, ale i treścią. Uśmiech pojawił 

się na twarzy niejednego kierowcy 
czy pasażera autobusu.
 – Dziewczyny na piaseczyń-
skiej grupie facebookowej pisały, 
że mimo, że nie dla nich przezna-
czone, to jednak za każdym razem, 
jak go widzą wracając z pracy, po-
prawia im humor i uśmiechają się 
do siebie – mówi Patrycja. – Ktoś 
też słyszał, że podobno w doku-
mentach związanych z likwidacją 
wiaduktu, nazwali go „Kocham 
Cię Księżniczko”. Także nawet już 
takie legendy krążyły.
 My się zastanawiamy, ile męż-
czyzn wykorzystując napis, próbo-
wało przypisać sobie jego autor-
stwo, by zaimponować ukochanej? 
Sam twórca napisu przyznaje, że 
długo w ogóle nie miał świadomo-
ści tak żywych reakcji na malowidło. 
 – Do mnie nie dochodziły in-
formacje o reakcjach – mówi Jarek. 

– Najważniejsza była reakcja  Patry-
cji. Zrobiłem to z miłości, ale też po 
to, by rozsławić – choć trochę ano-
nimowo – właśnie TĘ Księżniczkę. 
 – Każda dziewczyna mogła usły-
szeć od swojego chłopaka, że to dla 
niej – dodaje Patrycja. – Dla mnie 
najważniejsze była świadomość, że 
to napis dla mnie i że widzi go każ-
dy, kto przejeżdża Puławską. Pew-
nie znalazłyby się osoby, które uzna-
wały ten napis za wandalizm, ale 
ja uważam, że  był ładny i stanowił 
swoistą ozdobę starego wiaduktu.
 – Z perspektywy czasu myślę, że 
moje graffiti wcale nie było wanda-
lizmem, patrząc szczególnie na ko-
mentarze piaseczyńskiej płci pięknej 
– kwituje Jarek. 
 Jarek i Patrycja wciąż są razem. 
Kilka lat temu wzięli ślub i mają 
syna.  

Adam Braciszewski
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Bajeczna Fiesta
 Centrum Kultury w Piasecz-
nie zaprasza na Bajkowy Zaką-
tek, który odbędzie się w Zakąt-
ku Kultury przy ul. Kościuszki.  W 
najbliższą środę 4 września wy-
stąpi Teatr Kultureska ze swo-
im spektaklem „Bajeczna Fie-
sta”. Obok dobrego humoru nie 
zabraknie treści edukacyjnych. 
Dzieci nauczą się, w jaki sposób 
można dbać o przyrodę. Wstęp 
wolny.

Tyl.
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IV liga

Kolejka 3 - 24-25 sierpnia

MKS Piaseczno 1-2 Radomiak II Radom  
Proch Pionki 1-1 Józefovia Józefów  
Victoria Sulejówek 3-4 Wilga Garwolin  
KS Warka 1-3 Pilica Białobrzegi  
Znicz II Pruszków 1-4 Mazur Karczew  
KS Raszyn 2-1 Mszczonowianka Mszczonów  
Oskar Przysucha 0-0 Unia Warszawa  
Błonianka Błonie 5-0 Żyrardowianka Żyrardów

Tabela grupy południowej IV ligi

1.  Błonianka Błonie 3 9 3 0 0 13-1
2.  Pilica Białobrzegi 3 9 3 0 0 8-3
3.  Radomiak II Radom 3 9 3 0 0 7-3
4.  Proch Pionki 3 4 1 1 1 5-5
5.  MKS Piaseczno 3 4 1 1 1 7-5
6.  Wilga Garwolin 3 4 1 1 1 8-9
7.  Mazur Karczew 3 4 1 1 1 6-5
8.  Oskar Przysucha 3 4 1 1 1 4-5
9.  Victoria Sulejówek 3 3 1 0 2 7-7
10.  Znicz II Pruszków 2 3 1 0 1 3-4
11.  KS Raszyn 2 3 1 0 1 2-6
12.  KS Warka 3 2 0 2 1 3-5
13.  Unia Warszawa 1 1 0 1 0 0-0
14.  Mszczonowianka Mszczonów
  3 1 0 1 2 2-5

15.  Józefovia Józefów 3 1 0 1 2 1-6
16.  Żyrardowianka Żyrardów
  3 0 0 0 3 4-11

Liga okręgowa

Kolejka 3 - 24-25 sierpnia

Okęcie Warszawa 1-1 Pogoń II Grodzisk Mazowiecki  
GLKS Nadarzyn 3-0 SEMP Ursynów (Warszawa) 
Sparta Jazgarzew 5-1 Przyszłość Włochy (Warszawa)  
Ryś Laski 3-1 Perła Złotokłos  
Błonianka II Błonie 2-3 Grom Warszawa  
LKS Chlebnia 1-2 Laura Chylice  
Ursus II Warszawa 1-0 Milan Milanówek 
KS Teresin 5-0 Piast Piastów

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki     
  3 7 2 1 0 6-2
2.  Okęcie Warszawa 3 7 2 1 0 8-2
3.  Sparta Jazgarzew 3 7 2 1 0 8-3
4.  Laura Chylice 3 7 2 1 0 12-8
5.  Ursus II Warszawa 3 6 2 0 1 5-4
6.  GLKS Nadarzyn 2 6 2 0 0 6-1
7.  Grom Warszawa 3 6 2 0 1 7-5
8.  Milan Milanówek 3 6 2 0 1 7-4
9.  Ryś Laski 3 4 1 1 1 6-6
10.  LKS Chlebnia 3 3 1 0 2 7-3
11.  KS Teresin 3 3 1 0 2 8-6

12.  Piast Piastów 3 3 1 0 2 1-11
13.  Perła Złotokłos 3 1 0 1 2 2-6
14.  Błonianka II Błonie 3 0 0 0 3 9-16
15.  Przyszłość Włochy 2 0 0 0 2 2-9
16.  SEMP Ursynów 3 0 0 0 3 1-9
 

A klasa

Kolejka 2 - 24-25 sierpnia

FC Lesznowola 0-3 Orzeł Baniocha  
Anprel Nowa Wieś 2-0 MKS II Piaseczno 
Naprzód Stare Babice 2-1 UKS Siekierki (Warszawa)  
Walka Kosów 3-1 UKS Tarczyn 
Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki 8-2 Świt Warszawa 

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy

1.  Walka Kosów 2 6 2 0 0
2.  Naprzód Stare Babice 2 6 2 0 0
3.  Orzeł Baniocha 2 6 2 0 0
4.  Anprel Nowa Wieś 2 4 1 1 0
5.  Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki
  2 4 1 1 0
6.  Korona Góra Kalwaria 1 3 1 0 0
7.  UKS Siekierki (Warszawa) 1 0 0 0 1
8.  MKS II Piaseczno 1 0 0 0 1
  Jedność Żabieniec 1 0 0 0 1
10.  Nadstal Krzaki Czaplinkowskie
  1 0 0 0 1

11.  Świt Warszawa 1 0 0 0 1
12.  UKS Tarczyn 2 0 0 0 2
13.  FC Lesznowola 2 0 0 0 2

Ligowe zapowiedzi
IV liga

Kolejka 4 - 31 sierpnia-1 września

Radomiak II Radom - Błonianka Błonie  
Unia Warszawa - Żyrardowianka Żyrardów  
Mszczonowianka Mszczonów - Oskar Przysucha  
Mazur Karczew - KS Raszyn  
Pilica Białobrzegi - Znicz II Pruszków  
Wilga Garwolin - KS Warka  
Józefovia Józefów - Victoria Sulejówek  
MKS Piaseczno - Proch Pionki 31 sierpnia, g.11

Liga okręgowa

Kolejka 4 - 30 sierpnia-1 września

Pogoń II Grodzisk Mazowiecki - Piast Piastów  M i l a n 
Milanówek - KS Teresin  
Laura Chylice - Ursus II Warszawa 30 sierpnia, g.19
Grom Warszawa - LKS Chlebnia  
Perła Złotokłos - Błonianka II Błonie 31 sierpnia, g.17

Przyszłość Włochy (Warszawa) - Ryś Laski  
SEMP Ursynów (Warszawa) - Sparta Jazgarzew  Okęcie 
Warszawa - GLKS Nadarzyn

A klasa

Kolejka 3 - 31 sierpnia-1 września

UKS Tarczyn - FC Lesznowola  
UKS Siekierki - Walka Kosów  31 sierpnia, g.15
Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki - Naprzód Stare Babice  
MKS II Piaseczno - Świt Warszawa 31 sierpnia, g.14
Korona Góra Kalwaria - Anprel Nowa Wieś 
1 września, g.17
Orzeł Baniocha - Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 31 
sierpnia, g.17

III liga kobiet

Kolejka 1 - 31 sierpnia-1 września

Tygrys Huta Mińska - Zły Warszawa  
Żbik Nasielsk - DAF Płońsk  
Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock) - Jantar Ostrołęka  
Ostrovia Ostrów Mazowiecka - Fuks Pułtusk  
Królewscy Płock - Orlęta Baboszewo  
Husarki Mochowo - GOSiR II Piaseczno

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

Wyniki naszych zespołów ligowych

Orzeł lepszy o trzy gole
PIŁKA NOŻNA, A KLASA, FC LESZNOWOLA – ORZEŁ BANIOCHA 0:3 Kibice nie obejrzeli w Nowej Woli 

wielkiego piłkarskiego spektaklu. Przyjezdni strzelili trzy gole i choć nie zagrali wiel-

kiego meczu, zgarnęli w pełni zasłużone trzy punkty

 Oba zespoły rozpoczęły ligowe 
zmagania w zupełnie różnych hu-
morach. O ile Orzeł wygrał swój 
mecz w Żabieńcu, to Lesznowo-
la została rozbita w Kosowie przez 
miejscową Walkę – aktualnego li-
dera trzeciej grupy warszawskiej A 
klasy aż 1:7. Podopieczni grającego 
trenera Oskara Śliwowskiego chcie-
li więc zapewne zatrzeć nieprzyjem-
ne wrażenie, ale w pierwszej poło-
wie nie przeciwstawili rywalom zbyt 
wielu sportowych argumentów.
 Po kilku minutach wyrównanej 
gry w środku pola coraz wyraźniej 
zaczęli dochodzić do głosu przy-
jezdni. Przez długie minuty Lesz-
nowola broniła się prawie całym ze-
społem na własnej połowie, a dłu-
gie piłki posyłane co jakiś czas na 

połowę Orła błyskawicznie kończy-
ły się stratami. Zespół prowadzo-
ny przez Bartosza Kobzę nie kwa-
pił się jednak do żadnych hura-
ganowych ataków, ale powoli za-
czął stwarzać sytuacje. Bliski strze-
lenia gola był Grzegorz Krzyszto-
siak, który po rzucie rożnym ude-
rzył piłkę głową, ale minimalnie po-
nad poprzeczką. W 11. minucie Ba-
niocha wyszła jednak na prowadze-
nie. Bardzo ładną, indywidualną ak-
cją lewym skrzydłem popisał się Ka-
mil Majorek, który minął dwóch ry-
wali, jego strzał zdołał wprawdzie 
odbić Kowalski, ale wobec dobit-
ki był już bezradny. Jeśli ktoś liczył, 
że po stracie gola Lesznowola ruszy 
odważniej do przodu, mógł się roz-
czarować. To dalej Orzeł miał lepsze 

okazje na podwyższenie prowadze-
nia, a jedyny celny strzał na bramkę 
gospodarze oddali dopiero w ostat-
niej akcji pierwszej połowy, kiedy to 
z rzutu wolnego szczęścia spróbo-
wał Mariusz Skalski.
 Po zmianie stron miejsco-
wi wreszcie wzięli się do roboty, a 
Orzeł postanowił tym razem oddać 
im nieco pola gry. Lesznowola mia-
ła w tym okresie więcej z gry (szan-
sę po rzucie rożnym miał Jakub Ko-
mendarczyk), ale co z tego skoro ko-
lejnego gola strzelili... goście. Tym 
razem na listę strzelców wpisał się 
Piotr Grzelka, który dobił jeszcze 
rywali w doliczonym czasie gry, wy-
korzystując błąd obrońcy.

Grzegorz Tylec

Bartosz Kobza, trener Orła Baniochy

 Na razie gramy słabo. Lesznowola walczyła, a my się przyglądaliśmy. 
Na szczęście potrafi liśmy wygrać, ale wiem jak pracujemy na treningach, za co 
dziękuję chłopakom. I wierzę, że już niedługo poprawimy swoja grę. Nie byli-
śmy lepsi, po prostu strzeliliśmy bramki, a uważam że Lesznowola odbierze 
punkty nie jednemu zespołowi.

Oskar Śliwowski, trener FC Lesznowola

 Mecz z Orłem przegraliśmy zasłużenie 0:3. Jesteśmy w trakcie budowa-
nia zespołu. Przyszło dużo młodych chłopców, którzy nie są jeszcze ograni w se-
niorach. Zaczęliśmy dopiero biegać od 60 minuty, ale niestety to nie wystarczy. 
Przed nami ciężki sezon. Jestem tego świadomy, ale wiem że chłopaki mają cha-
rakter i z meczu na mecz będzie to coraz lepiej wyglądało. Głowa do góry i wal-
czymy dalej.

Nie jestem magikiem
Z Arkadiuszem Modrzejewskim, trenerem MKS Piasecz-

no, rozmawia Grzegorz Tylec

Jak pan ocenia spotkanie z Radomia-

kiem w wykonaniu swojego zespołu?

 Pierwszą połowę zagraliśmy bardzo 
dobrze – tak jak chcieliśmy żeby ona wy-
glądała. Na koniec dostaliśmy nagrodę 
w formie bramki wypracowanej na tre-
ningach – między innymi ten element 
mocno doskonalimy. W drugiej poło-
wie był dobry początek. Mieliśmy sytu-
acje, wjazdy z boku, ale nie potrafiliśmy 
dograć i to zdecydowało, że nie strzelili-
śmy kolejnej bramki na 2:0. A z tak do-
brym przeciwnikiem to zawsze może się 
zemścić. Nie poszliśmy z rywalem jeden 
na jeden i dostaliśmy pierwszą bramkę.

Największe kontrowersje w meczu 

wzbudziła jednak sytuacja z nie-

podyktowanym karnym i czerwoną 

kartką dla pana...

 Rozmawiałem z Tomkiem Pietrza-
kiem i mówił mi, że był podwójnie fau-
lowany – ciągnięty za koszulkę, a potem 
jeszcze wycięty. To był karny dwustupro-
centowy. Pan sędzia nie dał jedenastki 
i swój błąd naprawił tym, że pokazał mi 
czerwoną kartkę. Jedyne, co krzyczałem 
to, że był ewidentny karny. Ani nie przekli-
nałem, ani nikomu nie ubliżałem. Tą sytu-
acją sędzia wypaczył wynik meczu.

Dlaczego, pracując wcześniej w trze-

cioligowym Ursusie, zdecydował się 

pan na powrót do Piaseczna?

 Zdecydowały chyba sprawy sen-
tymentalne. Mogłem zostać dalej 

w Ursusie, ale miałem też propozy-
cje z innych, mocnych zespołów. Tu-
taj jednak są ludzie, których znam i 
przekonali mnie do tej wizji. Zdecy-
dowałem się przyjść i tworzyć tutaj 
coś fajnego.

Wraz z panem w przerwie letniej do 

Piaseczna trafiło wielu ciekawych 

zawodników...

 Tak, ale z tego trzeba zrobić dru-
żynę i do tego potrzeba czasu. Nie 
jestem jakimś magikiem ani cudo-
twórcą, że w miesiąc czy dwa zro-
bię tu zespół. To moja w tym głowa, 
żeby z tych indywidualności stwo-
rzyć drużynę.

Nie gracie jeszcze tak jak pan tego

oczekuje...

 Nie, ale zespół, z meczu na mecz, 
będzie grać coraz lepiej. Potrzebujemy 
czasu i spokoju, a nie chodzenia i opo-
wiadania, że musimy awansować. Bo 
my nic nie musimy. Potrzebujemy za 
to trochę szczęścia i skuteczności, bo 
potrafimy kreować sobie sytuacje.

Tuż przed sezonem z zespołu od-

szedł Kamil Gałązka, dla którego wi-

dział pan ważną rolę w zespole...

 Niestety, w dzisiejszych czasach 
takie rzeczy się zdarzają. Wolałbym 
nie komentować jego decyzji. Faktem 
jest, że szykowaliśmy go do gry na po-
zycji numer 10 i na pewno byłby waż-

nym ogniwem tego zespołu. Dla mnie 
jest to już jednak temat zamknięty i 
koncentruję się na tym, co mam.

Czy czujecie na sobie presję 

wyników?

 Jestem zbyt doświadczonym tre-
nerem, żeby odczuwać presję. To moja 
praca i zawodnikom też mówię, że 
mają twardo stąpać po ziemi. Przed 
nimi ciężka praca, a pompowanie ba-
lona nigdy nie jest dobre. Myślimy o 
tym, żeby jak najlepiej grać w każdym 
kolejnym meczu. Do awansu to jest 
bardzo daleka droga, a zespołów, któ-
re by tego chciały, jest przynajmniej 
sześć czy osiem w tych dwóch grupach 
czwartej ligi. To jest bardzo ciężki te-
mat, co pokazały już pierwsze kolejki.

Czy jest pan zadowolony z pracy, któ-

rą zawodnicy wykonują na treningach?

 Tak, są bardzo zaangażowani i 
zdyscyplinowani. Nie da się ukryć, 
że mocno im zależy i to widać po 
meczach. To fajna grupa ludzi, która 
chce coś osiągnąć, natomiast – wia-
domo – parę rzeczy musimy jesz-
cze poukładać tak, jak bym chciał. 
Z każdego z dotychczasowych me-
czów wyciągamy jednak kolejne 
wnioski. 

Było dobrze, ale... 
tylko do przerwy
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, MKS PIASECZNO – RADOMIAK II RADOM 1:2 Choć 

podopieczni Arkadiusza Modrzejewskiego wygrali pierwszą połowę, to 

jednak w drugiej – także za sprawą kontrowersyjnej decyzji sędziego – 

goście zdołali odwrócić losy spotkania i wywieźć z Piaseczna trzy punkty

 Dobrą grę gospodarzy w pierwszej odsłonie gry zwieńczył gol Bartosza Or-
łowskiego, który strzałem głową – po dośrodkowaniu Kamila Ziemnickiego 
– pokonał bramkarza rywali. W drugiej połowie MKS miał szansę na podwyż-
szenie wyniku, ale brakowało ostatniego dogrania. Niestety, zemściło się to w 
66. minucie. Błąd w kryciu przy rzucie wolnym spowodował, że Faraji Chams-
Eddine doprowadził do wyrównania. W pewnym momencie – po nie podykto-
waniu rzutu karnego dla Piaseczna – arbiter również wyrzucił na trybuny szko-
leniowca biało-niebieskich Arkadiusza Modrzejewskiego, który nie mógł zrozu-
mieć takiej decyzji. Wprawdzie jego reakcja była dość gwałtowna, ale nie użył 
on żadnych nieparlamentarnych słów w kierunku sędziego. 
 W końcówce szansę na zwycięstwo miały obie ekipy, ale to Radomiak znalazł dro-
gę do siatki. W 89. minucie Patryk Winsztal popisał się ładną indywidualną akcją, po 
której posłał piłkę w długi róg i zapewnił tym samym zwycięstwo swojej drużynie.

Tyl.





DAM PRACĘ

Zatrudnię elektryka , prace wykonywane w Piasecznie 
i okolicach, tel 602 675 286

Pracownika do produkcji palet w Magdalence, 
tel. 513 66 55 66

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni pracowników 
na produkcję, dzień lub noc, tel. 791 200 444

Mechanika do sklepu rowerowego w Piasecznie, 
tel. 501 51 66 52

Pomoc do prowadzenia domu ( z zamieszkaniem), 
tel. 506 76 74 74

Ludzi do pracy – remonty, wykończenia, glazura, 
tel. 601 304 250

Zatrudnię kelnerkę do restauracji w Zalesiu Dolnym, 
tel. 606 492 420

Firma sprzątająca zatrudni kobiety i mężczyzn do pra-
cy w Wólce Kosowskiej k. Mrokowa, tel. 504 246 180

Sprzedawca do pracy w delikatesach „Pod dębem”, 
pensja 3000 zł brutto, tel. 797 188 368, 694 451 562

Ekspedientkę oraz osobę do wykładania towaru 
do sklepu w Ustanowie, tel. 602 119 041

AMDENTAL PLUS zatrudni asystentkę lub higienistkę 
stomatologiczną. Kontakt tel. 668 040 435, 22 711 07 63

Opiekunka do Dzieci. Dyspozycyjna, odpowiedzialna. 
Prawo jazdy,samochód. Zalesie Dolne. Tel. 693 449 010

Poszukuje Pracownika/Pomocnika do prac 
Elewacyjnych  tel. 785 199 183

Zatrudnię osobę do pracy w sklepie spożywczym w 
Piasecznie - atrakcyjne wynagrodzenie, miła atmosfe-
ra, wolne wszystkie niedziele.,tel. 604 072 877

WELL PAUL college angielskiego zatrudni lektorów 
do pracy z dziećmi i młodzieżą. Kontakt 606 100 767, 
mail: sens.nauki767@gmail.com 

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie po-
szukuje pielęgniarek, opiekunów, fizjoterapeutów i leka-
rza ogólnego, tel. 607 241 707, e-mail: tabita@luxmed.pl 

Kierowca na firankę po kraju, tel. 601 163 701

Zatrudnię pracownika ochrony w Antoninowie, praca 
w systemie 24/48, wynagrodzenie 2750 zł netto, 
tel. 501 677 000

Pracownik – produkcja rozmnażania roślin, Piaseczno, 
tel.22 756 20 65

Praca dla hydraulika, tel. 693 785 277

Firma zatrudni do sprzątania, Janki ul. Mszczonowska, 
tel. 798 926 772 

Przyjmę pracownika do białego montażu, wykończeniów-
ki, glazurnika, Tel. 501 277 714

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego. 
Jeziórko, przy stacji „PKP Ustanówek”, tel. 602 512 677

Dekarza i pomocnika, stawka od 17-25 zł/h, 
tel. 692 194 998

Zatrudnię pracowników do rozbioru mięsa i kierowców, 
tel. 22 726 83 42

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu mięsnego Warszawa, 
tel. 22 726 83 42 

Zatrudnię pracowników do masarni i do przyuczenia, 
tel. 606 259 458

Niepubliczne Przedszkole Abc z Piaseczna zatrudni Na-
uczyciela Wychowania Przedszkolnego z doświadcze-
niem. Oferujemy dobre warunki pracy, pakiet medycz-
ny w Pzu, wyżywnienie. Cv prosimy przesyłać na adres
k.kolodziejczyk@przedszkoleabc.pl

Zatrudnię manikiurzystkę,kosmetyczkę z doświadczenie-
m,a także stażystkę w Magdalence Tel 723 360 688

Do wykończeniówki, tel.  507 191 295

Do ociepleń, tel. 507 191 295

Agenta ochrony Konstancin, Piaseczno  
tel. 506 158 658

Zatrudnię pracowników do remontów, 
tel.698 831 814

Zatrudnię Panią do pracy jako pomoc do kuchni w niepu-
blicznym przedszkolu. Oferuję umowę o pracę, pełny etat 
i atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. 601 778 504

Pracownika do ręcznej myjni samochodowej, Gołków,
tel. 605 303 484

Krawcowa do pracowni krawieckiej, Konstancin, 
tel. 605 081 740

Do zbioru malin tel. 608 133 447

Zatrudnię doświadczonych kierowców z kat  C+E na sta-
łe trasy: Łódź-Lublin oraz Sękocin- Lublin. Jazda izoter-
mą. BAZA pod Piasecznem.  Atrakcyjne wynagrodzenie!!! 
Więcej informacji pod nr tel. 693 178 415

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie, tel. 880 255 904

Zdolności artystyczne, manualne, tel. 696 779 564

Opiekunka do dziecka, referencje, podejmie pracę 
od września, tel. 693 549 265

Opieka – do starszej osoby, tel. 577 14 88 77

KUPIĘ

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

Firmę – Każda opcja, tel. 605 904 277

Kupię piłę krajzegę na 220V, tel. 509 447 601

SPRZEDAM

Kosiarkę spalinową  marki TORO, 6 kM,  z napędem, 
szerokość koszenia 58 cm, z rozrusznikiem elektrycz-
nym, tel. 698 698 839 

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

Drewno kominkowe tel. 514 048 384

Odzież używana z zachodu – ok 400 kg, tanio, 
tel. 693 440 622

Deski dębowe, 50-tki, miejscowość Potworów, 
tel. 663 399 052

Pszenicę, tel. 500 121 626

Piach kopalniany, cena 10 zł tona + transport, tel. 501 22 95 73

Bramę + furtka + przęsła ogrodzeniowe, używane, 
tel. 662 818 104

Tuje, bukszpany i inne, tel. 880 479 679

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Pług 3-skibowy, tel. 887 747 133

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Seat Cordoba, sedan, 1,4, 2000r, tel. 507 582 112

CYMERMAN Przyczepy i Akcesoria : nowe, remonty, 
przeróbki www.przyczepy.waw.pl  tel. 601 449 898

AUTO - MOTO  KUPIĘ

SKUP AUT, OSOBOWE, DOSTAWCZE, TEL. 510 357 529

Skup aut, tel. 515 018 430

Skup aut, tel. 793 304 091

Auto Skup. Wszystkie marki. Całe, uszkodzone lub po wy-
padku. Nie na chodzie. Skorodowane. W stanie obojęt-
nym. Krajowe, sprowadzone, angliki. Płatne gotówką. Od-
biór własną lawetą, tel. 515 472 081

Skup aut na kasację, tel. 508 206 738

Skup aut za gotówkę, szybki dojazd i wycena, 
tel. 533 525 533

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Poszukuje - kupię mieszkanie,segment, dom z działką  
w Piasecznie i okolice tel. 500 059 834

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Sprzedam działki budowlane z mediami w Ustanowie i Pę-
chery Łbiska, bezpośrednio, tel. 22 756 54 19, 665 415 714

Sprzedam działkę 1600 m kw. w Słomczynie, 
ul. Wiosenna. Tel. 602 523 609

Działka, 2000 m kw., dwa domki, piękna lokalizacja, 
okolice Piaseczna, 370 tys. zł, tel. 796 203 938

Działka 9500 m kw., Szczęsna k. Grójca, tel. 661 553 697

Trzypokojowe, 72 m kw., z garażem, parter, Piaseczno,
tel. 505 82 82 14

Ogródki działkowe – działka 480 m kw, Chylice, 
tel. 694 851 008

Działkę w Piasecznie, tel. 608 13 12 14

Budowlaną, 2880 m kw., Ustanów, tel. 509 308 026

Działkę 1800 m kw., Łęg k. Konstancina, tel. 782 090 900

Działki budowlane Prażmów, tel. 602 770 361

Bezpośrednio sprzedam działkę 1.1 ha m. Rososz 
k/G.Kalwarii  przy asfaltowej drodze-super dojazd  
Tel.501265235.

Działki budowlane Chynów, tel. 667 120 665

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

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

1-osob. 480. Para 300/os + liczn., tel. 577 88 69 88

Sprzedam lub wynajmę pawilon na bazarku w Piasecznie, 
tel. 693 440 622

Pokój, Chylice, tel. 516 228 558

Kwatery, tel. 728 899 673

Pawilon nr 5, „Pod Kopułą”, Piaseczno, ul. Szkolna 13c, 
25 m kw., tel. 604 55 15 01

Lokal biurowy 31 m kw., 1p, Piaseczno, ul. Jana Pawła II, 
tel. 505 82 82 14

Lub sprzedam pawilon 16 m kw. ul J. Pawła II w Piasecz-
nie, tel. 693 912 089

Wynajmę super mieszkanie 100 m kw., Zalesie Dolne, 
Redutowa -  umeblowane, Tel. 504 167 001 (bez zwierząt)

Kwatery pracownicze Piaseczno, tel.  508 743 620

Pokoje, dojazd od ul. Puławskiej, natryski, parking, 13-14 
zł, tel. 604 274 417

USŁUGI

CYKLINOWANIE, PARKIETY, 
WWW.SCHODYPODLOGI.PL, TEL. 502 514 388

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
Tel. 504 008 309

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

Tynki gipsowe, elewacje, pianka PUR Tel. 502 788 561

Automatyczne systemy nawadniania ogrodów, 
ww.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Elektryk – instalacje, awarie, przyłącza, tel. 506 498 222

Elektryk, tel. 666 890 886

Przeprowadzki, sprawnie i kompleksowo, tel. 514 269 909

Remonty, tel. 721 982 013
Hydraulik tel. 886 576 148

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860

Hydraulik, www.dobryhydraulik.com.pl, tel. 608 030 808 

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

Automatyka do bram: przesuwnych, dwuskrzydło-
wych, garażowych –  sprzedaż, montaż, serwis, 
tel. 790 331 339

Glazura, gres, remonty, tel. 601 219 482

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

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96

Złom. Porządki? Remont? Uprzątniemy, wywieziemy, 
tel. 502 898 418

Dachy papą termozgrzewalną, obróbki, tel. 502 473 605

OGRODY, BRUKARSTWO - kompleksowo,
www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839

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

USUWANIE OWADÓW LATAJĄCYCH, Tel. 503 471 422

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU 
TEL. 501 129 679 

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie elewacji 
- kilkunastoletnie doświadczenie,  tel. 501 62 45 62

Tynki, wylewki, piana pur, tel. 668 327 588

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Moskitiery, rolety, plisy, tel. 888 168 057

Budowa domów, elewacje, 694 401 711

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

Glazura, terakota, gres - niepijący, samodzielnie, 
tel. 502 720 600

Dachy, pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Cyklinowanie, tel. 696 269 184

Malowanie, gładź, tel. 696 269 184

Schody, tel. 787 726 963

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Usługi dekarskie, dachy, rynny, papa. Naprawy 
dachów, tel. 780 036 745

Malowanie, wykończenia, tel. 665 708 757

Serwis AGD, pralki, zmywarki, piekarniki, Piaseczno, 
tel. 506 167 562 www.naprawy-agd.pl

Sprzątanie garaży i posesji, usuwanie starego sprzętu, 
złomu, tel. 669 623 443

Dachy, podbitki, naprawy, tel. 798 836 860

Mycie, malowanie dachów, elewacji, kostki, 
tel. 798 836 860

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Mycie i malowanie elewacji,  tel. 505 591 721

Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

Malarskie, tel. 696 120 208

Malowanie, panele, remonty, tel. 664 632 405

Koszenie terenów, sprzątanie posesji, 
tel. 505 591 721

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

Tynki maszynowe tel. 533 125 444

Wycinka i skracanie drzew, tel. 510 694 550

Pielęgnacja tui i żywopłotów tel. 510 694 550

Oczyszczanie działek, trawniki, ogrodnicze, 
wywóz gałęzi tel. 519 874 891

Hydrauliczne inst. wod-kan c.o. Kotłownie, 
tel. 782 948 952

Tynki tradycyjne i gipsowe, tel. 604 415 352

 RÓŻNE 

Przyjaźń, ts@gmail.com tel. 602 636 798

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

Złom odbierzemy (ale również uszkodzone: narzędzia, 
wiertła itp.; silniki, armaturę, baterie łazienkowe, stare piece 
na paliwa stałe, piece i podgrzewacze gazowe, bojlery, ka-
loryfery, akumulatory), tel. 502 898 418

Szybko i sprawnie naprawimy hamulce, zawieszenie, wy-
mienimy amortyzatory, sprężyny i olej! Sprowadzamy 
niezbędne części do naprawy. Nowa Iwiczna Torowa 2, 
507759266 www.LAMGUM.pl

Kancelaria Prawna-Rozwody- pozwy rozwodowe , alimenty, 
pisma procesowe, tel.  508 743 620

NAUKA 

Matematyka, dojazd, 60 zł/1 h, tel. 721 192 556

PRACOWNIA ROZWOJU TWÓRCZEGO I OSOBOWOŚCI 
DLA DZIECI I DOROSŁYCH. Spotkania twórcze. Spotka-
nia z rozwoju osobowości. Wsparcie psychologiczno- roz-
wojowe. Pomoc w lekcjach. Opieka. Zabawy kreatywne. 
Angielski indywidualnie. Okulary VR. Piaseczno, z dojaz-
dem, tel. 571 373 118

Pomoc w lekcjach, nauka na bieżąco, opieka, Piaseczno i 
okolice, 30zł/h  tel. 571 373 118

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

ZDROWIE I URODA 

Dom Opieki Piaseczno, tel. 601 870 594

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czeka-
ją 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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największy nakład 
największa

 skuteczność 

w każdy piątek

cena od 3 zł 
za słowo

Zamów 
ogłoszenie drobne

Piaseczno, 

ul. Ludowa 2

tel. 22 756 79 39 

pon-pt 8:30-18

Praca w Niemczech, legalna, remonty mieszkań, 
dodatek na dzieci, tel. 510 769 677

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

DOCIEPLENIA PODDASZY, ZABUDOWY KARTON/
GIPS, TEL. 792 456 182

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, 
GLAZURA, TERAKOTA TEL. 792 456 182  

DACHY, PAPA TERMOZGRZEWALNA, BALKONY, 
TARASY, IZOLACJE, TEL. 535 490 417

Usługi koparko-ładowarką, tel. 604 189 011

Instalacje hydrauliczno – gazowe, kompleksowo, 
tel. 784 363 960

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

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

Remonty budowlane, ogrodzenia, tel. 513 137 581 

SEZAM, sklep zielarsko medyczny i zdrowa żywność, 
ul. Czajewicza 1, róg Nadarzyńskiej, Piaseczno

Elewacje, remonty, dachy. Budowa domów. 
Tel. 602 238 620

Pracownia rozwoju twórczego i osobowości 
w Piasecznie, tel. 571 373 118

Angielski indywidualnie, Piaseczno i okolice, 35 zł/h, 
tel. 571 373 118

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Do sklepu spożywczego w Kamionce odpowiedzialną 
osobę, umowa o pracę, tel. 503 016 789

Kierowca/magazynier w Masarni. Piaseczno
tel. 22 756 79 82

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

Działkę budowlaną w Łoziskach o pow. 4400 m kw., 
w otoczeniu drzew, przy drodze powiatowej, wszyst-
kie media, tel. 501 552 085



 Do zdarzenia doszło w czwar-
tek 1 sierpnia u zbiegu ul. Fabrycz-
nej z ulicą Kolejową w Łoziskach. 
 – Jestem rolnikiem i w pobliżu 
mam pole – mówi Sławomir Kozi-
noga. – Jechałem z sąsiadem cięża-
rówką ul. Fabryczną. Dość wolno, 
bo tam są spowalniacze, a droga jest 
wąska. Gdy dojeżdżaliśmy do uli-
cy Kolejowej, zobaczyłem w luster-
ku samochód osobowy i usłyszałem, 
że trąbi. Zatrzymałem się, sądząc, 
że może go zawadziłem, albo coś 
się stało i kierowca próbuje mnie za-
trzymać. Gdy wysiałem z ciężarów-

ki, z auta, które za mną jechało, wy-
skoczył mężczyzna i zaczął do mnie 
krzyczeć, że tą ulicą nie można jeź-
dzić takim samochodem. Odpowie-
działem, że zakaz nie dotyczy miesz-
kańców. Akurat zwoziłem zboże. 
 - „Ja cię nauczę rozumu” – za-
groził. Był bardzo agresywny, za-
chowywał się jak po jakichś nar-
kotykach – opowiada Sławomir 
Kozinoga. – Gdy do niego pod-
szedłem, wyjął pistolet i przysta-
wił mi do twarzy. Sięgnąłem po te-
lefon, chcąc go nagrać, a on wte-
dy wypalił. Okazało się, że to była 

broń na żelowo-gazowe pociski. 
Sąsiad, który ze mną jechał za-
dzwonił po policję. Przybyli funk-
cjonariusze uznali, że jadąc cie-
żarówką ulicą Fabryczną nie zła-
małem przepisów. Okazało się, że 
broń, której użył kierowca osobo-
wego auta, można posiadać bez 
zezwolenia więc mu ją oddali. 
 Poszkodowany zgłosił się do le-
karza biegłego, który jednak ocenił, 
że nie ma trwałych ubytków na zdro-
wiu ani obrażeń, które kwalifikowałby 
do zwolnienia przekraczającego 7 dni. 
 – Ten żel z pistoletu był bardzo 
żrący, pielęgniarka, która w szpi-
talu przemywała mi oczy, dosta-
ła uczulenia – opowiada mężczy-
zna. – Nie mogłem pracować w cza-
sie żniw i przez to poniosłem straty. 
Do tej pory mam problem z prawym 
okiem. Nie pozostawię tak tej spra-
wy i wystąpię do sądu z powódz-
twa cywilnego – zapowiada po-
szkodowany rolnik. – Mam świad-
ka, nie napadłem na tego kierowcę 
ani mu nie groziłem. Po prostu do 

mnie strzelił, bo stracił nad sobą pa-
nowanie. Nie można pobłażać ta-
kim zachowaniom – dodaje poszko-
dowany. – Uważam, że policja po-
winna przebadać napastnika pod 
kątem zażywania narkotyków, bo 
jego zachowanie nie było normalne. 
 – Między kierowcami doszło do 
sprzeczki, która zakończyła się uży-
ciem broni – mówi nadkom. Jaro-
sław Sawicki z Komendy Powiato-
wej Policji w Piasecznie. – Tego typu 
pistolet wedle przepisów prawa nie 

stanowi niebezpiecznego narzędzia, 
które mogłoby zagrożać życiu. Przy-
byli na miejsce funkcjonariusze po-
uczyli poszkodowanego o przysłu-
gujących mu prawach i możliwo-
ściach dalszego postępowania. Je-
śli padły groźby karalne, albo okaże 
się, że doszło do poważnych obra-
żeń kierowca ciężarówki wciąż może 
do nas przyjść i złożyć w tej sprawie 
zeznania. 

Adam Braciszewski
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Siuforek, Flisacy i Święto Wisły
GÓRA KALWARIA Wisła to największe dobro tego regionu. W pełnym słońcu zaprezento-

wała wszystkie swoje dobroci. Podczas Święta Wisły, które odbyło się w ostatnią sobo-

tę, było sportowo, muzycznie i kulinarnie

 – Najlepsza, jak wiadomo, jest 
zawsze pajda ze smalcem – zaśmiał 
się jeden z uczestników Święta Wisły 
na Urzeczu.
 Nic bardziej mylnego. Wytraw-
ny nos z pewnością wyłapał zapach 
zupy rybnej, jednej z podstawowych 
dań nadwiślańskiego terenu dawne-
go Urzecza. 
 – Przyrządzano ją z ryb wiśla-
nych: karasia, lina i jesiotra. Była 
to typowa zupa flisacka – opo-
wiada Patryk Zduńczyk, jeden z 
rekonstruktorów tradycji Urze-
cza. Kultura Flisaków to jedna z 
trzech, obok mazowieckiej i olę-
derskiej, tradycji budujących toż-
samość znanych nam Urzeczan. 
Siuforek, bo tak nazywa się wspo-
mniana zupa, wzbogacona aro-
matem liścia laurowego i opalo-
nej cebuli, podawana z pajdą chle-
ba była tegorocznym kulinarnym 
hitem. Smakiem nie ustępowała 
jej również wiślanka, czyli słodka 
zupa ze śliwek, tradycyjnie poda-
wana z okraszonymi ziemniaka-
mi, tym razem w nowocześniejszej 
wersji z makaronem tagliatelle. 

 W sąsiadującej z Urzeczana-
mi Kuźni Borzywoja pichcił się, na 
kotle opalanym drewnem, żurek, a 
opowieściom o średniowiecznych 
deserach, m.in. ogórku gruntowym 
w miodzie nie było końca. 
 Mikołaj, dobry duch tego miej-
sca, współtwórca Żywych Lekcji Hi-
storii na Zamku w Czersku z lekko-
ścią snuł historie o ogniu, kolczu-

gach, katach i sztuce wojowniczej. 
Wodne atrakcje zapewniało Piase-
czyńskie WOPR. Chętnych na prze-
jażdżkę motorówką, wiślanym taxi 
czy kajakami nie zabrakło. Na jed-
nym z półwyspów rozgrywał się tur-
niej siatkówki, na głównej scenie wy-
stępowali m.in. Magda Bereda, La-
bilni oraz JaiCob & DOBRE PANY. 

NAB
R E K L A M A

R E K L A M A

Pod lufą pistoletu!
LESZNOWOLA – Teraz jesteś taki mądry? –  zapytał i wyjął pistolet, który przystawił mi do 

twarzy –  opowiada mieszkaniec Starej Iwicznej Sławomir Kozinoga. – Gdy sięgnąłem 

po telefon nacisnął spust.

Oczy Sławomira Kozinogi łzawiły i ropiały jeszcze 

przez wiele dni od fatalnego incydentu na ulicy
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