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W czterech gminach Trzaskowski, w dwóch Duda
POWIAT W powiecie piaseczyńskim, w 

drugiej turze wyborów, wyraźnie wy-

grał Rafał Trzaskowski. Zdobył aż 58,62 

proc. głosów mieszkańców uprawnio-

nych do głosowania. Na Andrzeja Dudę 

zagłosowało 41,38 proc. wyborców

Znów zdrożeją 
śmieci!
PIASECZNO W środę radni zatwierdzili nowe stawki za 

odbiór i utylizację odpadów. Za śmieci segregowa-

ne mieszkańcy zapłacą aż 36,38 zł od osoby. Pod-

wyżka ma wejść w życie od października
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KRONIKA POLICYJNA
LESZNOWOLA

Najciemniej pod latarnią

Złakomili się na bób, pomidory i czereśnie

 W nocy z wtorku na środę trzech mężczyzn okradło aptekę przy ul. 
Łączności w Łazach. Z apteki zginęły pieniądze oraz sporo lekarstw. Obok 
lokalu, do którego się włamano, stoi latarnia uliczna. Niestety w momen-
cie popełniania przestępstwa była ona wyłączona (w Lesznowoli, w ra-
mach oszczędności, wszystkie światła gasną o godz. 24). Zamaskowa-
nych mężczyzn zarejestrował monitoring, ale nagranie nie jest najlep-
szej jakości. Prawdopodobnie włamywacze poruszali się samochodem, 
ale jego marka również jest nieznana. Z naszych informacji wynika, że 
ci sami sprawcy zaledwie kilkanaście minut wcześniej próbowali włamać 
się do jednej z fi rm przy ul. Żwirowej w Wilczej Górze. Policja szuka świad-
ków, którzy widzieli między 1 a 2 w nocy podejrzany samochód i podró-
żujących nim zamaskowanych mężczyzn. 

 Na początku czerwca doszło do włamania do magazynu przy jed-
nym z warzywniaków. Skradziono 10 kilogramów bobu, 20 kilogramów 
czereśni, 66 kilogramów pomidorów, a oprócz tego dziesiątki łubianek 
z truskawkami i malinami oraz młode ziemniaki. Straty oszacowano na 
ponad 2000 zł. Po miesiącu od tego zdarzenia policjanci z wydziału kry-
minalnego zatrzymali podejrzanego o dokonanie włamania 56-latka 
oraz jego 35-letnią wspólniczkę. Oboje trafi li do celi, grozi im do 10 lat 
pozbawienia wolności.
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W czterech gminach 
Trzaskowski, w dwóch Duda
POWIAT W powiecie piaseczyńskim, w drugiej turze wyborów, wyraźnie wygrał Rafał 

Trzaskowski. Zdobył aż 58,62 proc. głosów mieszkańców uprawnionych do głosowa-

nia. Na Andrzeja Dudę zagłosowało 41,38 proc. wyborców

 Rafał Trzaskowski największym poparciem cieszy 
się w gminie Lesznowola. Tu zdobył imponujący wynik 
64,53 proc. głosów. Niemal tak samo duże poparcie oka-
zano mu w gminie Piaseczno, gdzie zagłosowało na 
niego aż 64,37 proc. wyborców. W gminie Konstan-
cin-Jeziorna na Trzaskowskiego postawiło 56,52 proc. 
głosujących. Gdyby o wyniku wyborów rozstrzygały 
wyniki z jednej gminy, Rafał Trzaskowski wygrałby 
także w Prażmowie. Tam okazało mu poparcie 50,79 
proc. mieszkańców biorących udział w głosowaniu. 
To była pewna niespodzianka, gdyż w pierwszej turze 
najlepszy wynik osiągnął Andrzej Duda. 

PIASECZNO 

Odpowie za kradzież dziecięcego roweru
 Policjanci z wydziału ruchu drogowego zatrzymali po pościgu 
29-latka, który ukradł dziecku nowy rower. Jednoślad został zabra-
ny z posesji przy ul. Sienkiewicza, a złodziej beztrosko przemierzał na 
nim miasto. Mężczyzna usłyszał już zarzuty i stanie przed sądem. Gro-
zi mu do 5 lat więzienia.

Ukrainiec spowodował kolizję i udawał Litwina
 Jadący ulicą Julianowską kierowca toyoty z niewyjaśnionych przy-
czyn zjechał z drogi i uszkodził cztery zaparkowane na poboczu samo-
chody. Podczas sprawdzania dokumentów 25-latka, policjantów zasta-
nowiła kiepska jakość przedstawionego do kontroli dowodu osobiste-
go. Kiedy mężczyzna został poproszony o podanie daty urodzenia oka-
zało się, że nie zgadza się ona z tą wpisaną w dowodzie. Po chwili oka-
zało się, że zarówno litewski dowód jak i prawo jazdy mężczyzny zosta-
ły sfałszowane. Funkcjonariusze ustalili, że 25-latek jest Ukraińcem od 
dwóch lat, na podstawie fałszywych dokumentów, był zatrudniony w 
jednej z fi rm transportowych. Sprawa jest rozwojowa.

Okradały fi rmę, w której pracowały
 Na początku tygodnia policjanci zatrzymali dwie Ukrainki w wieku 
27 i 33 lat, które pracowały w magazynie znajdującym się przy jednym z 
hipermarketów na terenie Piaseczna. Od jakiegoś czasu kobiety wyno-
siły z magazynu artykuły spożywcze i kosmetyki. Teraz odpowiedzą za 
kradzież. O ich dalszym losie zdecyduje sąd.
TARCZYN

Zakupy bez płacenia
 W jednej z tarczyńskich drogerii zaczęły ginąć kosmetyki. Policjan-
ci zabezpieczyli sklepowy monitoring i rozpoczęli żmudne dochodze-
nie. Po kilku dniach zatrzymano 41-latka, który  jak się okazało odwie-
dzał drogerię już wcześniej, kradnąc perfumy o łącznej wartości 1800 
zł. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia.

URSYNÓW

Zatrzymany z marihuaną
 Około północy policjanci zauważyli zaparkowanego przy ulicy Pusz-
czyka czarnego mercedesa. W środku siedziało dwóch mężczyzn, których 
funkcjonariusze postanowili wylegitymować. Wówczas 29-latek i jego o 
6 lat młodszy kolega zaczęli nerwowo się zachowywać. W trakcie kontroli 
w aucie znaleziono marihuanę i wagę elektroniczną. Dodatkowo okazało 
się, że 29-latek jest poszukiwany do odbycia kary za przestępstwo skar-
bowe. Teraz dojdzie do tego także posiadanie narkotyków, za co można 
nawet na trzy lata trafi ć do więzienia.

Ptaki zjadły prawie wszystkie czereśnie
GÓRA KALWARIA – Od kilku lat nasz sad jest regularnie atakowany przez szpaki – skarży się pani Elżbieta, 
mieszkanka wsi Ostrówik. - Stosowane przez nas metody mające je odstraszać nie przynoszą rezultatów
 Pani  Elżbieta jest właściciel-
ką sadu, w którym rośnie około 100 
starych czereśni. - Normalnie po-
winniśmy zebrać z nich około 5 ton 
owoców – mówi. - W tym roku ze-
braliśmy niewiele ponad 1200 kg. 
Resztę zjadły szpaki.
 Mieszkanka wsi Ostrówik twier-
dzi, że problemy z atakującymi 
owoce ptakami występują od lat. 
- Mamy tu obszar Natura 2000, więc 
ptaki mają idealne warunki do ży-
cia – dodaje. - Próbowaliśmy stoso-
wać odstraszające armatki hukowe, 
ale szpaki się do nich przyzwyczaiły. 
Jedynym sposobem, aby ochronić 
przed nimi czereśnie, jest otoczenie 
drzew specjalnymi siatkami. Ale ich 
zakup i montaż to spory koszt. Nie 
stać nas na taki wydatek. Próbowa-

liśmy szukać pomocy w gminie, ale 
tam powiedziano nam, że szpaki są 
częścią ekosystemu i nic nie da się z 
nimi zrobić...
 Piotr Chmielewski, rzecznik ra-
tusza wyjaśnia, że gmina może sza-
cować straty w rolnictwie czy ogrod-
nictwie, ale dopiero wtedy, gdy wo-
jewoda wyda rozporządzenie o sta-
nie klęski żywiołowej dla danego ob-

szaru. - Wówczas powołujemy komi-
sję, która jeździ po gospodarstwach 
i ocenia wysokość strat – tłumaczy 
Piotr Chmielewski. - Odszkodowa-
nia przyznaje i wypłaca urząd woje-
wódzki. Szpaki to ptaki dzikie, wol-
no żyjące. Gmina nie ma możliwo-
ści, aby nad nimi zapanować. 

TW

Właściciele sadów muszą sami radzić sobie ze szpakami

 Urzędujący Prezydent, podob-
nie jak w pierwszej turze, mógł li-
czyć na duże poparcie w gminie 
Góra Kalwaria. Tym razem osią-
gnął wynik 52,60 proc. Jeszcze 
lepszy wynik padł w gminie Tar-
czyn. Zagłosowało tam na niego 
59,63 proc. mieszkańców biorą-
cych udziału w głosowaniu.

AB



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  poleca-

my Magic Efect Botox firmy Tahe. Podsta-

wowym celem zabiegu jest wyrównanie go-

spodarki wodnej wewnątrz włosa. Składnika-

mi aktywnymi są naturalny kolagen, kwas hia-

luronowy, keratyna oraz olej arganowy.

Naturalny kolagen nawilża i odżywia włosy 

oraz przywraca je do stanu dawnej świetności. 

Kwas hialuronowy, który głęboko nawil-

ża, posiada zdolność do utrzymania wody 

w ilości odpowiadającej tysiąc razy większej 

niż jego masa własna. 

Keratyna to składnik budulcowy – napra-

wia strukturę i ochronna warstwę włókien 

uszkodzonych chemicznie oraz przez czyn-

niki fizyczne. 

Olej arganowy walczy z negatywnymi skutka-

mi upływu czasu, wzmacnia i nabłyszcza włosy.

Cudowne nawilżenie

Połączenie tych składników wyrównuje gospodarkę wodną we wnętrzu włosa. Za sprawą 

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

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

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

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

Salon Fryzjersko-kosmetyczny BB, 
ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej); Tel. 22 401 1234, bbsalon.pl
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Chcą zwrotu poniesionych kosztów
PIASECZNO W latach 80. gmina zabrała pod budowę ulicy Powstańców Warszawy część 

działki państwa Szotów. Ówczesny wykonawca przesunął parkan, a dopiero po ponad 

30 latach okazało się, że... stoi on nieprawidłowo. Fakt ten wyszedł na jaw przy okazji 

budowy  chodnika i ścieżki rowerowej. Częściowe koszty kolejnego przesunięcia ogro-

dzenia spadły na właścicieli działki przy ulicy Fabrycznej 31

 Właściciel działki twierdzi, że o 
przesunięciu ogrodzenia nie dowie-
dział się z gminy, ale bezpośrednio 
od wykonawcy.
 - W piątek po godz.15 przyszedł 
tu jeden z wykonawców inwestycji, 
który poinformował nas, że po nie-
dzieli będą przesuwać parkan – nie 
kryje swojego oburzenia małżeństwo 
mieszkające w domu przy ulicy Fa-
brycznej. - Nie dostaliśmy wcześniej 
żadnego pisemnego zawiadomienia. 
A gdyby nas nie było w domu?
 Kobieta dodaje, że rozmawiała 
w tej sprawie z jednym z gminnych 
urzędników.
 - Powiedział, że powinnam się cie-
szyć, że to oni rozbierają, bo powinni 
nam przysłać notkę o natychmiasto-
wej rozbiórce – mówi pani Szot.
 Małżeństwo przyznaje, że rozu-
mie sens inwestycji i absolutnie jej 
nie kwestionuje. 
 - Firma, która ponad 30 lat temu 
przesunęła parkan postawiła go jed-
nak nie w tym miejscu, w którym po-
winien się znaleźć – tłumaczy pan 
Szot. - Teraz nagle okazało się, że je-
stem ze swoją działką  na terenie ulicy.
 Wykonawca inwestycji przesunął 
wprawdzie słupki stojące przy dział-
ce, ale koszty podmurówki w wyso-
kości ponad czterech tysięcy złotych 
spadły już na jej właściciela.
 - Trochę mnie dziwi, że mu-
siałem to zrobić na swój koszt. 

Jeśli kiedyś ktoś popełnił błąd, 
to przecież nie moja wina – pod-
kreśla właściciel działki. - Jeste-
śmy emerytami i uważamy, że 
gmina powinna zwrócić nam te 
pieniądze. Czemu mamy płacić 
za cudze błędy?
 Do sprawy odnieśli się gmin-
ni urzędnicy, podkreślając, że 
ogrodzenie stało na terenie na-
leżącym do gminy. 
 - W związku z prowadzoną in-
westycją zostało ono rozebrane na 
koszt gminy, przy czym należy wspo-
mnieć, że pracownicy gminy nie wy-
znaczyli terminu (48 godzin) o któ-

rym wspomniano – twierdzi Anna 
Grzejszczyk z Biura Promocji i Kul-
tury Gminy Piaseczno. - Właściciel 
nieruchomości został poinformowa-
ny, że istniejące ogrodzenie zostanie 
rozebrane i  zgodnie z projektem w 
nowym miejscu zostanie postawio-
ne zabezpieczenie z siatki, jednak 
nie był zainteresowany tym rozwią-
zaniem. Właściciel wykonał podmu-
rówkę na własny koszt, a wykonawca 
działający na zlecenie gminy wstawił 
słupki i zamontował  siatkę, na którą 
zgodził się właściciel posesji.

Grzegorz Tylec
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Pies został zaczipowany dwa razy
PIASECZNO Dwa tygodnie temu podczas spaceru Jackowi Gajdzie uciekła suczka GG 

(czyt. Dżidżi). Na trop ukochanej pupilki wpadł po kilku dniach. Okazało się, że zdążo-

no już ją ponownie zaczipować. Właściciele czworonoga mają o to pretensję do wete-

rynarza. - Jakim cudem nie zauważył, że nasz pies ma już czip? - pytają zbulwersowani

 GG jest radosnym i przyja-
znym mieszańcem – pełna energii, 
lubi się wyhasać na świeżym po-
wietrzu i lgnie do ludzi. Jak przy-
znają jej opiekunowie – Jacek Gaj-
da i Katarzyna Kondraciuk – pod-
czas spacerów zdarzało się, że GG 
znikała z zasięgu wzroku. Nie-
raz wracała po kilkunastu minu-
tach, innym razem po godzinie. 
Inaczej było w czwartek 2 lip-
ca. Podczas spaceru w okoli-
cach Zimnych Dołów GG jak-
by zapadła się pod ziemię. 
- Szukałem, wołałem, bez powodze-
nia – opowiada Jacek Gajda. - Za-
cząłem się obawiać, że przydarzyło 
się jej coś złego. 

Poszukiwania

zakończone sukcesem

 Właściciele zaczęli szukać psa 
na pośrednictwem Facebooka, 
anons o poszukiwanej GG poja-
wił się także w największym porta-
lu informacyjnym powiatu piase-
czyńskiego – PiasecznoNEWS.pl
Po kilku dniach udało się ustalić 
miejsce pobytu GG. Okazało się, że 
była przetrzymywana w Szczakach. 
 - Prawdopodobnie została za-
brana ze Spalonej i przewiezio-
na do Szczak – mówi Jacek Gajda. 
Jak udało nam się ustalić GG 
została zamknięta. Piszcza-
ła, podkopywała się pod ogro-
dzeniem i tym zwróciła na sie-
bie uwagę przypadkowej oso-
by, która znalazła w interne-
cie zdjęcia poszukiwanej sucz-
ki i poinformowała jej właścicieli. 
Dżidżi odnaleziona, jej właści-
ciele szczęśliwi. Ta historia mia-
łaby dobre zakończenie, gdy-
by nie wizyta u weterynarza. 
- Mężczyzna, u którego zastali-

śmy GG twierdził, że nie miała 
czipa i ją zaczipował – mówi Ka-
tarzyna Kondraciuk. - Pojechali-
śmy do naszej pani weterynarz do-
wiedzieć się jak to możliwe, że nie 
ma czipa, skoro była czipowana. 
 Wtedy okazało się, że sucz-
ka ma dwa czipy – stary, z które-
go można odczytaj jej prawdziwą 
tożsamość, oraz drugi. -  Wyni-
kało z niego, że GG nie jest sucz-
ką lecz psem, ma na imię Olaf i 
urodziła się w 2018 roku – mówi 
Katarzyna Kondraciuk. - Jak to 
możliwe, że weterynarz zignoro-
wał fakt, że GG jest naszą wła-
snością i zaczpiował ją powtór-
nie, przy okazji formalnie zmie-
niając jej płeć? - nie może zrozu-
mieć właścicielka czworonoga.  

Żal do weterynarza

 Ustalono, że GG została po-
nownie zaczipowana w Złoto-
kłosie przez lek. wet. Jacka Le-
mańskiego. Jej właściciele udali 
się do niego, by wyjaśnić sprawę.
 - Nie mogłem znaleźć czi-
pa – tłumaczył weterynarz. 
 - A nie widział pan, że to jest 
suka? - dopytywali właściciele 
GG. - To co pan zrobił jest nie-
etyczne. - Może zrobiłem jakiś 
błąd. A może ten pies był wyka-
strowany? - bronił się weterynarz. 
 - To jest suka, nie widział 
pan tego gdy ją pan czipo-
wał?  – oburzali się właścicie-
le GG i domagali się przepro-
sin na łamach naszej gazety. 
Kilka dni później zadzwonili-
śmy do lek. wet. Jacka Lemań-
skiego aby zapytać, jak mo-
gło dojść do takiej pomyłki. 
 - Nie popełniłem żadnego błę-
du – stwierdził weterynarz. - Przy-

szedł do mnie człowiek, powie-
dział, że znalazł psa i chciał-
by go przygarnąć. Zaszczepi-
łem, odrobaczyłem i zaczipowa-
łem. Oczywiście najpierw spraw-
dziłem czy pies nie jest już zaczi-
powany, ale mój czytnik nicze-
go nie znalazł – utrzymuje Jacek 
Lemański. Wyjaśnia też kwestie 
płci zaczipowanego czworonoga. 
 - Olaf to imię człowieka, który 
przyprowadził do mnie psa. Samą 
suczkę chciał nazwać Raven i tak 
wpisałem do karty – mówi Lemań-
ski i na dowód okazuje nam for-
mularz rejestracyjny, potwierdza-
jący jego wersję zdarzeń. 

Fatalna pomyłka, zła wola 

czy zwykłe nieporozumienie?

 - Niezwykle rzadko się zda-
rza, by nie dało się znaleźć czi-
pa u zaczipoanego psa – usły-
szeliśmy w klinice weterynaryj-
nej Lecznica dla Zwierząt Be-
maVet w Piasecznie, gdzie GG 
trafiła ze swoimi właściciela-
mi po przywiezieniu ze Szczak i 
oba czipy zostały wykryte w cią-
gu kilku sekund. - Może to kwe-
stia słabych baterii w czytniku? 
Trudno nam oceniać tę sytuację. 
 Właściciele GG uważają, że 
ich suczka została uprowadzo-
na, a lekarz weterynarii ze Zło-
tokłosu, albo nie zachował sta-
ranności, albo nie wykazał dobrej 
woli by GG mogła wrócić do domu. 
- Tożsamość psa i jego właścicieli 
można było bez trudu ustalić – uwa-
ża Katarzyna Kondraciuk. - Prze-
cież właśnie po to czipujemy nasze 
psy, by na wypadek zagubienia moż-
na je było znaleźć.

Adam Braciszewski

Bajkowy Zakątek 
PIASECZNO

 W najbliższą środę 22 lipca na Skwerze Kisiela odbędzie się spektakl 
grupy Ten Teatr zatytułowany „Łasuch Basuch”. Ta interaktywna baśń z mu-
zyką graną na żywo przeniesie widzów w niezwykłą krainę dźwięku, twór-
czego działania i dobrej zabawy, a kontrabas, zazwyczaj występujący w or-
kiestrze lub zespołach jazzowych, tym razem będzie prawdziwym solistą. 
Na wszystkie spektakle w ramach Bajkowego Zakątku obowiązuje wstęp 
wolny. Organizatorzy proszą jednak, żeby ze względu na obostrzenia sani-
tarne i limit miejsc, z jednym dzieckiem przychodził jeden opiekun. Począ-
tek o godzinie 19. 

Tyl.

Młodzieżowy turniej Streetballa 2020
GÓRA KALWARIA

 W piątek 24 lipca na Orliku przy ul. Kalwaryjskiej 3 w Górze Kalwarii 
odbędzie się Młodzieżowy Turniej Koszykówki Góra Kalwaria Streetball 
2020. W dwuosobowej drużynie mogą występować zarówno chłopcy jak 
i dziewczęta, a zgłoszenia do imprezy przyjmowane są do 22 lipca pod nu-
merem tel. 535 967 907. W turnieju, w którym udział jest bezpłatny, może 
wziąć udział każdy w wieku do lat 18 (poniżej lat 16 musi być pisemna zgo-
da rodziców).

Tyl.
Dotacja na rozbudowę placów zabaw

 Gmina otrzymała 50 tys. zł dotacji na doinwestowanie pięciu placów za-
baw. Na placu przy szkole w Czachówku pojawią się nowe zabawki, w Pod-
górze planowane jest wykonanie mini parku linowego, w Solcu i Obrębie 
zostaną zbudowane drewniane altany, zaś w Cendrowicach – linarium.

TW
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Weekendowe atrakcje 
w Parku Zdrojowym
KONSTANCIN-JEZIORNA W piątek wieczorem przy Hugonów-

ce odbędzie się kolejny pokaz w ramach kina plenero-

wego. W sobotę dzieci będą mogły obejrzeć zabawny 

spektakl, a w niedzielę w parku wystąpi jazzowy band 

The Warsaw Dixielanders

 Pokaz fi lmu rozpocznie się o godz. 21.45 przed Hugonówką. Widzowie, 
którzy zasiądą na leżakach, będą mogli obejrzeć tym razem „Wysoką dziew-
czynę” z 2019 roku. Wstęp na seans jest bezpłatny. A już w sobotę, w tym sa-
mym miejscu, odbędzie się przeznaczony dla najmłodszych plenerowy spek-
takl „Wiślana opowieść”. Przedstawienie Teatru Lalek Igraszka zacznie się o 
godz. 16, a jego bohaterowie będą próbowali rozwikłać wiślaną zagadkę. Z 
kolei w niedzielę Konstanciński Dom Kultury zaplanował nie lada atrakcję dla 
miłośników jazzu. Przy ul. Mostowej 15, również w plenerze, wystąpi słyn-
ny zespół  The Warsaw Dixielanders, którego koncerty w uzdrowisku zawsze 
przyciągają szeroką rzeszę wiernych fanów. Zespół powstał w 2007 roku z ini-
cjatywy puzonisty Mariusza Wnuka i grupy warszawskich jazzmanów. Wstęp 
wolny, ale obowiązuje reżim sanitarny.

TW

727 wróci na dawną trasę
PIASECZNO Pod koniec czerwca zmieniła się trasa autobusu 727, który przestał dojeżdżać do Warszawy. 
Oburzyło to mieszkańców Gołkowa i Głoskowa. Zwrócili się oni do burmistrza o przywrócenie połączenia ze 
stolicą. Nastąpi to prawdopodobnie od  sierpnia
 Nowy, wakacyjny rozkład 727 
zaczął obowiązywać od 29 czerwca. 
Intensywność kursowania autobusu 
została wprawdzie utrzymana, ale 
skróciła się jego trasa, która wiedzie 
teraz od szkoły w Głoskowie, przez 
Gołków, Zalesinek, Zalesie Dolne 
do Piaseczna (pętla przy ul. Szkol-
nej). Była to spora zmiana, bo wcze-
śniej autobus dojeżdżał do Warsza-
wy, zatrzymując się przy metrze Wi-
lanowska. Pasażerowie chcący doje-
chać do stolicy muszą teraz wysia-
dać na przystanku przy ul. Kusociń-
skiego w Piasecznie i przesiadać się 
w autobus 709. Większości pasaże-
rów ta zmiana nie jest na rękę. – Dla 
starszych osób, które muszą dojeż-
dżać do Warszawy to udręka przy 
przesiadkach, dla ludzi pracujących 
w stolicy to kolejne stracone minu-
ty – skarżyła się kilka dni temu jedna 
z naszych czytelniczek. Do radnych 
i sołtysów również zaczęły docierać 
liczne skargi niezadowolonych pasa-
żerów. Sołtysi Gołkowa i Głoskowa 
wystosowali nawet w tej sprawie pi-
sma do burmistrza Daniela Putkie-
wicza, domagając się przywrócenia 
dawnej trasy 727. Pod wnioskami w 
tej sprawie podpisało się łącznie nie-
mal 750 osób. 
 Tydzień temu radni Dorota Kłos i 
Michał Rosa, a także radny powiato-
wy Antoni Rosłon, mieszkaniec An-
toninowa, zwrócili się do wiceburmi-
strza Roberta Widza z prośbą o podję-
cie działań mających na celu przywró-
cenie dawnej trasy 727. - Przed wpro-
wadzeniem tych zmian zabrakło kon-
sultacji z mieszkańcami, którzy zostali 
postawieni przed faktem dokonanym 
– uważa radny Michał Rosa. - W koń-
cu to oni korzystają na co dzień z au-
tobusu 727. Uważam, że trzeba wsłu-
chać się w głosy ludzi i wypracować 
stanowisko dotyczące funkcjonowa-
nia tej linii w przyszłości. 

 Niedawo w urzędzie doszło do 
spotkania kierownictwa gminy z 
sołtysami, radnymi i przedstawicie-
lami ZTM. Rozmawiano o powo-
dach skrócenia trasy 727. – Trze-
ba pamiętać, że koszty funkcjo-
nowania linii 727 ponoszą ZTM, 
gmina Lesznowola i gmina Pia-

seczno. W czasie wakacji zaintere-
sowanie transportem publicznym 
jest mniejsze, a dodatkowo stan 
pandemii również ograniczył licz-
bę pasażerów – tłumaczy wicebur-
mistrz Robert Widz. - Próba ogra-
niczania kosztów transportu pu-
blicznego w trudnej sytuacji finan-
sowej samorządów jest więc zrozu-
miała – dodaje. 
 Robert Widz wyjaśnia, że gmina 
stanęła przed dylematem: czy w cza-

sie wakacji utrzymać wakacyjną czę-
stotliwość kursowania linii 727 skra-
cając ją do Piaseczna czy ograniczyć 
częstotliwość do jednego autobu-
su na godzinę, ale z utrzymaniem 
bezpośredniego połączenia z War-
szawą. - Ponieważ istnieje dogod-
na przesiadka na autobus linii 709, 
który dojeżdża do metra Wilanow-
ska, a dla wielu pasażerów z Gło-
skowa i Antoninowa celem podróży 
jest Piaseczno, utrzymanie częstotli-
wości kursowania linii 727 wydawa-
ło się lepszym rozwiązaniem – tłu-
maczy wiceburmistrz  Widz.
 Wielu pasażerów nie zgadza się 
jednak z tymi argumentami. Dlate-
go też, biorąc pod uwagę liczbę kry-
tycznych uwag, które trafiły do gmi-
ny, podjęto decyzję o zwróceniu się 
do ZTM-u z prośbą o przywrócenie 
dawnej trasy autobusu od 1 sierpnia. 
Decyzja w tej sprawie ma zapaść w 
ciągu najbliższych dni. 

Tomasz Wojciuk

W ciągu najbliższych dni ZTM ma podjąć decyzję, 
kiedy autobus 727 wróci na dawną trasę

Wprowadzone zmiany 

miały na celu zachowanie 

intensywności kursowania 

autobusu 727

R E K L A M A

Rusza Muzyka na Skwerach
PIASECZNO

 W najbliższą sobotę na Skwerze Kisiela odbędzie się koncert grupy Ma-
naus. To znany i lubiany piaseczyński zespół wykonujący zarówno cove-
ry, jak i własne utwory. Na przestrzeni lat grupa zagrała wiele koncertów w 
kraju i zagranicą, m.in. w Chinach. Początek o godzinie 19.30. Wstęp wolny, 
liczba miejsc ograniczona.

Tyl
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Adrian Kociszewski 
przepłynął wpław Zatokę Gdańską
LESZNOWOLA We wtorek 53-letni mieszkaniec Wilczej Góry przepłynął około 18 km po otwartym morzu z 
Gdyni na Hel w ramach Extreme Baltic Challenge. Był to już kolejny ekstremalny wyczyn sportowca-amato-
ra, którego największym marzeniem jest przepłynięcie w przyszłości kanału La Manche
 Adrian Kociszewski od małego 
starał się przekraczać granice swo-
ich możliwości. W wieku 26 lat po 
raz pierwszy wystartował w zawo-
dach Ironman na Węgrzech. Mor-
derczy triathlon, na który składa się 
3,8 km pływania, 180 km jazdy na 
rowerze i ponad 42 km biegu poko-
nywał czterokrotnie. Od 1988 roku 
startował też w maratonach. Na dy-
stansie 42 km i 195 m biegł aż 40 
razy! Teraz bieganie odstawił jed-
nak na boczny tor. - Mam poważ-
ne problemy z kolanem – wyjaśnia. 
- Na szczęście nie przeszkadza mi to 
w pływaniu. 

Przepłynął jezioro, a teraz morze

 Dwa lata temu 53-latek przepły-
nął w tą i z powrotem jezioro Śniar-
dwy, pokonując dystans 36 km. Już 
wówczas zapowiadał, że następna 
w kolejności będzie Zatoka Gdań-
ska. - To akwen bez porównania 

trudniejszy, bo są tam duże fale, a 
i woda jest o wiele zimniejsza – za-
znaczał. Teraz przyszła wreszcie 
kolej na zrealizowanie tej obietni-
cy. - Długo się nie przygotowywa-
łem – przyznaje. - Trzy tygodnie in-
tensywnie trenowałem na basenie, 
robiłem też ćwiczenia na sucho. 
Oprócz  tego sporo jeździłem na 
rowerze, aby wyrobić sobie wytrzy-
małość, która jest kluczowa przy 
długodystansowym pływaniu. 
 Zatokę Gdańską Adrian Koci-
szewski planował przepłynąć w po-
niedziałek. Te zamierzenia pokrzy-
żowała jednak pogoda. Bez porów-
nania lepsze warunki panowały we 
wtorek. - Wszedłem do wody oko-
ło godz. 5.30 w Gdyni Babie Doły, 
byłem ubrany w piankę, bo woda 
w tym miejscu Bałtyku ma tempe-
raturę około 16 stopni – opowia-
da. - Cały dystans pokonałem rów-
nym kraulem. Przez pierwsze trzy 
godziny morze było spokojne i pły-
nęło mi się dobrze. Potem jednak 
zaczęło się falowanie, a przy Helu 
musiałem walczyć dodatkowo z sil-
nymi prądami. Z wody, na krańcu 
półwyspu, wyszedłem po 7 godzi-
nach i 37 minutach.
 Podczas pokonywania Zatoki 
mieszkaniec Wilczej Góry przyjmo-
wał tylko żele energetyczne podawa-
ne na wysięgniku. Opowiada, że nie 
miał większego kryzysu, a próba po-
szła sprawnie i bez niespodzianek. - 
Nie bałem się, bo cały czas piloto-
wała mnie łódź, w której był ratow-
nik – dodaje. 

Dopiero się rozkręca...

 Adrian Kociszewski od lat po-

dziwia Teresę Zarzeczańską, sze-
ściokrotną mistrzynię Polski w pły-
waniu, która 30 sierpnia 1975 roku 
jako pierwsza z Polaków przepłynęła 
kanał La Manche, pokonując wpław 
dystans 42 km z brytyjskiego Do-
ver do francuskiego Vissant. Zrobi-
ła to w rewelacyjnym czasie 11 go-
dzin i 10 minut. Kiedy dokonywała 
tego niesamowitego wyczynu, woda 
w kanale miała zaledwie 15 stopni 
C. Po niej kanał La Manche prze-
płynęło zaledwie kilku naszych ro-

daków. - Cały czas mam to w gło-
wie, ale największą przeszkodą jest... 
żona – mówi z uśmiechem Adrian 
Kociszewski. - Kanał La Manche to 
ogromne wyzwanie tym bardziej, że 
do niskiej temperatury wody docho-
dzą także niezwykle silne prądy. No 
i płynie się bez pianki. Na razie będę 
chciał skupić się na Polsce. W przy-
szłym roku planuję popłynąć z Helu 
do Krynicy Morskiej, dokąd jest po-
nad 40 km. 

TW

 Przepłynięcie Zatoki 

Gdańskiej zajęło 

Adrianowi Kociszewskiemu 

niecałe osiem godzin

Sponsorem pływaka jest Centrum Sportu w Lesznowoli

Ruszają półkolonie
LESZNOWOLA Już 3 sierpnia w szkole w Lesznowoli wystartuje 16. edy-
cja Półkolonii Dobrej Woli dla dzieci niepełnosprawnych intelektual-
nie. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, impreza bę-
dzie jednak nieco skromniejsza

 W tym roku w półkoloniach weźmie udział około 20 dzieci nie tylko z gmin po-
wiatu piaseczyńskiego, ale także z Raszyna, Pruszkowa i Warszawy. - Zaintereso-
wanie było dużo większe, bo dzieci przez cztery miesiące praktycznie nie wycho-
dziły z domu – mówi Jacek Zalewski, organizator imprezy. - Niestety, ze względu 
na pandemię i różnego rodzaju restrykcje musieliśmy ograniczyć liczbę uczestni-
ków. Mimo to i tak jestem szczęśliwy, że kolonie w ogóle dojdą do skutku.
 Organizatorzy do końca nie wiedzieli, czy półkolonie się odbędą. W koń-
cu jednak zniesiono większość obostrzeń. - Nie dotyczy to środków bezpie-
czeństwa, które oczywiście będziemy stosować – zapewnia Jacek Zalewski. W 
tym roku dzieci będą spędzać czas głównie na terenie szkoły, gdzie zaplano-
wano dla nich wiele aktywności fi zycznych. Nie będzie tradycyjnego Dnia Ko-
lonisty, aby do budynku nie wchodziły osoby z zewnątrz. Grupa wyjedzie tyl-
ko na jedną wycieczkę do Kosowa Lackiego, gdzie dzieci zwiedzą niewielką 
mleczarnię. Wszystkie pomieszczenia na terenie szkoły mają być na bieżąco 
dezynfekowane. Na miejscu ma działać stołówka, ale jej obsługa nie będzie 
miała kontaktu z kolonistami. Półkolonie potrwają do 21 sierpnia, ponieważ 
przez przynajmniej 9 dni przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego budy-
nek szkoły musi być poddawany kwarantannie. 

TW

W tym roku kolonistami będzie zajmować się sześciu opiekunów. 
Na miejscu będzie także ratownik medyczny
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W wakacje szkoły się zmieniają
We wrześniu przedszkolaki z Cendrowic wejdą do całkowicie odmienionych wnętrz, 

a w Coniewie uczniowie będą już ćwiczyć na zupełnie nowym boisku

 Wiceburmistrz Mateusz Baj za-
warł w zeszłym tygodniu umowę z 
wybraną w przetargu firmą, któ-
ra zaadaptuje dużą część parteru 
Szkoły Podstawowej im. Feliksa Ka-
packiego w Cendrowicach na po-
trzeby przedszkolaków.
 W placówce przez ponad deka-
dę mieściło się gimnazjum. W związ-
ku z niedawnymi zmianami w syste-
mie oświaty powstała potrzeba okre-
ślenia nowej roli dla obiektu. Okolicz-
ni mieszkańcy zabiegali u włodarzy 
gminy, aby część szkoły została prze-
kształcona w jedyne w okolicy publicz-
ne przedszkole. Tak się stało – remont, 
który wkrótce się rozpocznie, będzie 
postawieniem kropki nad „i”.
 – Z każdym rokiem w Cendrowi-
cach i sąsiednich miejscowościach 
przybywa małych dzieci – zauważa 
Bożena Molak, sołtys Cendrowic i 
wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 
Góry Kalwarii. – Jako mieszkańców 
cieszy nasz również to, że szkoła bę-
dzie żyć nowym życiem – dodaje.
 W ramach inwestycji, która bę-
dzie kosztować gminę 408,5 tys. zł, 
na potrzeby najmłodszych dzieci zo-
staną przygotowane trzy sale o po-
wierzchni od 31,6 do 52,3 m kw., sa-
nitariaty, miejsce do serwowania po-
siłków oraz szatnia. Przedszkole zo-
stanie oddzielone od reszty szko-
ły trwałą, przeszkloną przegrodą. 
Nowe, spełniające najwyższe normy 
pomieszczenia mają być gotowe do 
końca wakacji.
 Również od początku września 
uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Władysława Reymonta w Coniewie 
będą mogli korzystać z nowoczesne-
go kompleksu sportowego. Do tej 
pory lekcje WF-u na zewnątrz odby-
wały się na klepisku.

 Wykonawca ułożył już sztuczną 
murawę na płycie boiska piłkarskie-
go o wymiarach 16 na 30 metrów. 
Oprócz bramek elementem jego wy-
posażenia będą wysokie piłkochwy-
ty. Wokół boiska ponadto zosta-
nie wykonana najnowocześniejsza 
w gminie, dwutorowa bieżnia tarta-

nowa o długości 110 m. Uczniowie 
będą też trenować na nowej skocz-
ni do skoku w dal. W sumie inwe-
stycja w poprawę sprawności dzieci 
i młodzieży z Coniewa i okolic bę-
dzie kosztować gminę 477 tys. zł.

W Coniewie powstanie m.in. najnowocześniejsza bieżnia w gminie

W Cendrowicach część szkoły stanie się przedszkolem

Dotacje na aktywizację sołectw, 
wóz gaśniczy i rejestr pieców
Kolejna kwota – tym razem 307 tys. zł – zasili budżet gmi-

ny Góra Kalwaria. Szczególnie powinni cieszyć się z tego 

mieszkańcy sześciu sołectw

 Z funduszy, którymi dysponuje samorząd Mazowsza, włodarzom Góry Kalwa-
rii udało się pozyskać 100 tys. zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-ga-
śniczego. Jesienią otrzyma go jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Baniosze. 
Jest to tylko część, choć istotna, ceny wozu. W sumie na samochód udało się zgro-
madzić 880 tys. zł (z czego 380 tys. zł pochodzi z wojewódzkiego i narodowego 
funduszu ochrony środowiska, 200 tys. zł z budżetu gminy, 180 tys. zł od ubezpie-
czycieli, a 20 tys. zł to środki własne OSP Baniocha).
 Kolejna pozyskana dotacja to 50 tys. zł z Mazowieckiego Instrumentu Ak-
tywizacji Sołectw. Pieniądze te posłużą do poprawy jakości życia i atrakcyjno-
ści pięciu wsi. W Obrębie, na działce sołeckiej, zostanie wybudowana drew-
niana altana wraz z wyposażeniem. W Cendrowicach plac zabaw wzbogaci 
linarium. W Solcu również stanie altana integracyjno-biesiadna. W Podgó-
rze na placu zabaw zamontowany zostanie minipark linowy. A w Czachów-
ku obok szkoły pojawią się dodatkowe zabawki dla dzieci. Do wymienionych 
przedsięwzięć drugie 50 tys. zł dołoży samorząd Góry Kalwarii.
 Jeszcze jedno dofi nansowanie – 157 tys. zł – zostanie przeznaczone na 
wykonanie inwentaryzacji (czyli rozpoznania i spisania) wszystkich źródeł 
ogrzewania w naszej gminie. Rejestr będzie przydatny w tworzeniu progra-
mu mającego na celu pozyskiwanie funduszy na wymianę pieców i poprawę 
stanu powietrza.
 W poniedziałek umowy dotacyjne w delegaturze Urzędu Marszałkow-
skiego w Piasecznie podpisali burmistrz Arkadiusz Strzyżewski, skarbnik gmi-
ny Ewa Sobiepanek, a także marszałek województwa mazowieckiego Adam 
Struzik i wicemarszałek Wiesław Raboszuk. W wydarzeniu wziął też udział 
Piotr Kandyba, radny sejmiku Mazowsza z naszego terenu.

Umowy dotacyjne podpisali burmistrz Arkadiusz Strzyżewski 
(trzeci od lewej) i skarbnik gminy Ewa Sobiepanek (obok)

Sołectwa coraz atrakcyjniejsze
Mimo wakacji praca we wsiach w gminie Góra Kalwaria wre. Trwa bowiem realizacja 

tegorocznego funduszu sołeckiego, opiewającego łącznie na 1,058 mln zł
 O tym, na co są przeznaczane 
środki przynależne każdemu z 38 
sołectw w naszej gminie, rokrocz-
nie samodzielnie decydują miesz-
kańcy poszczególnych miejscowo-
ści. To oni wraz z sołtysami żyją 
tu na co dzień i najlepiej wiedzą, 
jakie są bieżące potrzeby. Wyso-
kość kwot, jakie mogą rozdyspo-
nować wsie, wynika wprost z licz-
by mieszkańców. Rachunek jest 
prosty: jeśli w sołectwie żyje się 
coraz wygodniej, przyciąga ono 
coraz więcej nowych osób, jego 
fundusz sołecki rośnie.

Miejsca zabawy i rekreacji

 Od kilku lat mieszkańcy wsi 
najchętniej inwestują w ogólnodo-
stępne miejsca zabaw i wypoczyn-
ku. Nie inaczej jest w tym roku. Aż 
w 16 sołectwach trwa rozbudowa 
placów zabaw i siłowni zewnętrz-
nych. W Podgórze, która po raz 
kolejny połączyła swoje siły z Kró-
lewskim Lasem, dzieci już cieszą 
się z nowej karuzeli i zestawu huś-
tawek. W Brześcach stanęło kolo-
rowe linarium, jedno z najwięk-
szych w gminie. Z kolei mieszkań-

cy Obrębu mogą już korzystać z 
nowego stołu do ping-ponga, huś-
tawki oraz twistera i orbitreka do 
ćwiczeń.
 O cztery urządzenia została 
rozbudowana siłownia w Czapli-
nie, takowych przybędzie także w 
Wólce Dworskiej. A w Tomicach 
stanie m.in. zestaw do street wor-
koutu (czyli drążki do ćwiczeń). W 
rozwój bazy sportowej od lat in-
westuje Wincentów – w tym roku 
mieszkańcy doczekają się poliure-
tanowego boiska do koszykówki 
ulicznej. Boisko powstanie rów-
nież w Wólce Załęskiej, a w Banio-
sze-Wsi staną piłkochwyty.
 Z roku na rok w kolejnych so-
łectwach przybywa altan, w których 
można spotkać się niezależnie od 
aury i pory dnia. Altana stanie m.in. 
w ramach wspólnego funduszu so-
łeckiego Cendrowic i Sobikowa oraz 
w Podłęczu. Z kolei w Baniosze-Wsi 
taki obiekt zyska oświetlenie.
 Warto dodać, że w Czarnym 
Lesie dopiero co został ogrodzo-
ny nowo nabyty przez gminę plac 
sołecki. Mieszkańcy przeznaczy-
li fundusz sołecki także na remont 

dawnego sklepu – stanie się świe-
tlicą wiejską.

Bezpieczeństwo równie ważne

 Jednak mieszkańcy myślą nie 
tylko o miejscach zabaw i odpo-
czynku. W 15 wsiach kończy się 
utwardzanie tłuczniem wskaza-
nych odcinków dróg. Ponadto w 
ośmiu miejscowościach w ramach 
funduszu zostaną ustawione lu-
stra zwiększające bezpieczeństwo 
na skrzyżowaniach.  
 Społeczność Dobiesza prze-
znaczyła w tym roku znaczną kwo-
tę na budowę odcinka chodni-
ka wzdłuż ul. Ogrodowej. W Cza-
chówku stanie 13 słupów i zawi-
śnie 16 lamp LED. Zostaną nimi 
oświetlone ulice Słoneczna i Tęczo-
wa oraz przyległa droga. W nowo-
czesne oświetlenie uliczne zainwe-
stowały w tym roku także: Czapli-
nek (na ul. Prostej), Wojciechowi-
ce (wymiana lamp na ul. Wolskiej i 
Lipowej), Karolina (droga od kra-
jowej „79”) i Linin (droga lokalna).
 Są także sołectwa, które zawnio-
skowały o zainstalowanie monitorin-
gu zabezpieczającego przed dewasta-

cją m.in. miejsca rekreacji. Powstanie 
on w Baniosze-Osiedlu i Kątach.
 Dwa sołectwa postawiły do-
datkowo na upiększenie ulic. W 
tym przypadku królują Krzaki 
Czaplinkowskie, gdzie zwiększy-
ła się liczba klombów przy uli-
cach. Kwiatów przybywa rów-
nież w Moczydłowie.

 Mieszkańcy Pęcławia zdecy-
dowali natomiast o gruntownym 
remoncie wnętrza remizy Ochot-
niczej Straży Pożarnej. Lokalne 
spotkania i uroczystości będą od-
bywać się już wkrótce w całkowi-
cie nowej przestrzeni.

Brześce: uatrakcyjniono plac zabaw w pobliżu szkoły
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Wystartowało kino plenerowe
PIASECZNO Wraz z początkiem lipca na Skwerze Kisiela odbył się pierwszy pokaz w ra-

mach tegorocznego Piaseczyńskiego Kina Plenerowego. Tego wieczoru można było 

obejrzeć fi lm „Wieczór gier“ - amerykańską komedię z 2018 roku

 To już siódma edycja imprezy, 
która zdążyła zyskać sobie stałe gro-
no zwolenników. Tym razem jej for-
muła jest jednak nieco inna.
- Spotykamy się w reżimie sanitar-
nym – powiedział Łukasz Wyleziń-
ski z gminy. - Udało nam się uzyskać 
pozytywną opinię sanepidu, choć 
było z tym trochę zachodu. 
 Czym więc tegoroczne kino 
plenerowe różni się od tych z ubie-
głych lat? Przede wszystkim 
uczestniczyć w nim może mak-
symalnie 150 osób, co jest spo-
wodowane obostrzeniami zwią-
zanymi z pandemią koronawiru-
sa. Na pierwszy seans przyszło 
około 80-90 osób, a więc mniej 
niż na poprzednie edycje. Każ-
dy wchodzący na teren imprezy 
musiał mieć nałożoną masecz-
kę, zdezynfekować dłonie i miał 
mierzoną temperaturę. Jak się 
jednak okazało, wszystkie chęt-
ne osoby zostały wpuszczone.
 - Te wszystkie zasady mają słu-
żyć przede wszystkim państwu, 
żebyście się tu czuli bezpiecznie i 
komfortowo – podkreślił Łukasz 
Wyleziński. Specjalnie na potrze-
by kina otwarta jest także dłużej 
toaleta miejska – dezynfekowana 
zarówno przed, jak i po seansie.
 W ramach tegorocznej edycji 
obejrzeć będzie można następujące 
filmy: już dziś 17 lipca – „Sully”, 24 
lipca – „Ja, Daniel Blake”, 31 lipca – 
„Siedem minut po północy”, 7 sierp-

nia – „Ostatnia rodzina”, 14 sierp-
nia – „Wszystkie pieniądze świata“, 
21 sierpnia – „Jestem taka piękna!” i 
28 sierpnia – „Czwarta władza”. Se-
anse lipcowe będą się rozpoczynać o 
21.30, a sierpniowe – o 21.
 - Z dziewięciu filmów sześć to 

komedie, o co specjalnie zabiega-
łem, bo w ten smutny czas pandemii 
trochę humoru to chyba to, na co 
większość osób czeka i liczy – przy-
znał Łukasz Wyleziński

Grzegorz Tylec

W pierwszym seansie wzięło udział 
mniej widzów niż w ubiegłych latach

Obejrzyj prace 
artystów z Józefosławia

PIASECZNO Do 9 sierpnia można oglądać wystawę plenerową ARTJózefo-
sław na rogu ulic Julianowskiej i Cyraneczki w Józefosławiu. Na ekspozycję 
zatytułowaną „Pejzaż i architektura oczami lokalnych artystów” składają się 
po cztery prace czterech różnych twórców: Agnieszki Czyżkowskiej, Jadwigi 
Wolskiej, Krzysztofa Kargola i Agnieszki Hernik.

Tyl.

Wyznaczają buspas na ul. Puławskiej. 
Pojadą nim także motocykliści
URSYNÓW Trwa wyznaczanie buspasa na ul. Puławskiej na odcinku od 
węzła „Wyścigi” do pętli autobusowej przy al. Wilanowskiej
 Pas dla autobusów będzie obowiązywać na obu jezdniach od 24 lipca. Do-
puszczony będzie na nim ruch karetek, pojazdów miejskiego transportu osób 
niepełnosprawnych, motocykli oraz taksówek.
 – Wyznaczenie nowego buspasa to poważna ingerencja w organizację ru-
chu. Dlatego przed podjęciem decyzji przeprowadzamy szczegółowe anali-
zy, które pozwalają ocenić faktyczną efektywność buspasa – podkreśla Urząd 
Miasta Stołecznego Warszawa. – Wśród analizowanych czynników znajdują 
się m.in. natężenie ruchu pojazdów transportu zbiorowego i pojazdów pry-
watnych, okres funkcjonowania buspasa, straty czasowe w ruchu komunika-
cji miejskiej występujące przed wprowadzeniem usprawnienia, liczba skrzy-
żowań oraz długość odcinków prostych (od skrzyżowania do skrzyżowania).
Zgodnie z zapowiedzią prezydenta Rafała Trzaskowskiego, rozpoczął się rów-
nież proces wpuszczenia motocyklistów na buspasy. Przez ostatnie miesiące 
trwało projektowanie i opiniowanie zmian w organizacji ruchu.
 Pierwsi motocykliści pojawili się na buspasach jeszcze w czerwcu. Po za-
kończeniu obecnie trwających prac, będą oni mogli poruszać się również po 
buspasie na Puławskiej.

Inf.



Znów zdrożeją śmieci!
PIASECZNO W środę radni zatwierdzili nowe stawki za odbiór i utylizację odpadów. Za 

śmieci segregowane mieszkańcy zapłacą aż 36,38 zł od osoby. Podwyżka ma wejść w 

życie od października
 W tej chwili mieszkańcy płacą za 
odpady segregowane 27 zł od oso-
by. Niestety, ta opłata nie gwarantu-
je samofinansowania się systemu. 
Dlatego też podczas ostatniej se-
sji rady miejskiej radni pochylili się 
nad projektem uchwały podnoszącej 
ceny dla mieszkańców. - Nieprzyjem-
nie jest mówić o podwyżkach i firmo-
wać je własną osobą tym bardziej, że 
jako gmina nie mamy na nie wpływu 
– zwrócił się do radnych burmistrz 
Daniel Putkiewicz, który w kilku 
słowach podał przyczyny ciągłe-
go wzrostu cen za utylizację śmie-
ci. Następnie Barbara Wysocka, na-
czelnik referatu gospodarowania od-
padami, przedstawiła prezentację wy-
jaśniającą panujące na terenie gminy 
trendy. - Wysokość opłaty ponoszonej 
przez mieszkańców wynika z ceny za-
gospodarowania odpadów i ich trans-
portu – mówiła Barbara Wysocka. 
Na jednym z wykresów można było 
porównać stawki obowiązujące w 
sąsiednich gminach. Okazuje się, że 
są one bardzo podobne. 

Co zrobić, aby mniej 

płacić za śmieci?

 Po prezentacji głos ponownie 
zabrał Daniel Putkiewicz. Przed-
stawił on propozycje, mające 
przyczynić się do ustabilizowania 

cen. Burmistrz zwrócił uwagę, że 
w trzecim sektorze (centrum Pia-
seczna oraz Julianów i Józefosław) 
jest dużo śmieci zmieszanych, któ-
rych utylizacja jest najdroższa. - 
W zabudowie jednorodzinnej sy-
tuacja wygląda lepiej – zauważył 
burmistrz. - Namawiam wszyst-
kich, aby jak najdokładniej segre-
gowali odpady, bo wówczas bę-
dziemy mniej za nie płacić. 
 Kolejnym pomysłem zarządu 
gminy jest budowa na działce w 

sąsiedztwie PWiK-u instalacji do 
odzyskiwania biogazu z odpadów 
bio. Z biogazu można uzyskać 
nie tylko ciepło, ale także energię 
elektryczną. - Problem polega na 
tym, że nie jest to tania technolo-
gia – dodał Daniel Putkiewicz. - 
Teraz próbujemy znaleźć instala-
cję odpowiednią do naszej skali.
 W związku z tym pomysłem po-
jawiło się wiele pytań radnych, m.in. 
o to, kiedy taki zakład przetwarza-
nia mógłby powstać. Okazuje się 
że do końca roku gmina zamie-
rza przygotować koncepcję, w któ-
rej znajdzie się także prawdopodob-
nie harmonogram dalszych dzia-
łań. Radny Michał Mierzwa zwrócił 
uwagę, że najwięcej śmieci generuje 
centrum miasta. 
 - Może tam mieszka więcej osób, 
niż wynika z deklaracji? – zasta-
nawiał się. - Warto się temu bliżej 
przyjrzeć. Burmistrz poinformował, 
że będzie w najbliższym czasie roz-
mawiał ze wspólnotami mieszka-
niowymi. Rozmowy te mają doty-

czyć m.in. zmiany sposobu nalicza-
nia opłaty za odbiór i utylizację od-
padów (rozważana jest opcja od ilo-
ści zużytej wody). - Chciałabym jed-
nak, aby ta propozycja wyszła ze 
strony wspólnot – podkreślił Daniel 
Putkiewicz.

Pomysł spalarni raczej odpada

 Podczas sesji o głos poprosił 
także jeden z mieszkańców, któ-
ry zaapelował do radnych, aby nie 
podejmowali uchwały zatwierdza-
jącej podwyżkę. - W mojej opi-

nii dotychczasowe działania gmi-
ny mające na celu ustabilizowanie 
cen za odbiór i zagospodarowa-
nie odpadów były niewystarczają-
ce – tłumaczył. - Warszawa zamie-
rza wybudować na Targówku spa-
larnię śmieci, która ma kosztować 
prawie 2 mld zł. Tymczasem ma na 
to 960 mln zł. Piaseczno mogłoby 
wyłożyć 100 mln zł w zamian za 5 
proc. udziałów i możliwość korzy-
stania ze spalarni.
 Burmistrz Putkiewicz zapew-
nił, że jest w stałym kontakcie z wła-
dzami Warszawy. Podkreślił jednak, 
że nie jest zwolennikiem spalarni. - 
Można utylizować w nich jedynie 30 
proc. odpadów, kosztują krocie, a ich 
budowa trwa wiele lat – argumento-
wał. - Ze spalarnią łatwo przestrze-
lić tym bardziej, że jej budowa zawsze 
wiąże się z protestami mieszkańców. 
Ta sprawa wymaga rozwagi. Uwa-
żam, że powinniśmy skoncentrować 
się raczej na projekcie dopasowanym 
do Piaseczna. Ale projekty metropo-
litalne też oczywiście będziemy bacz-
nie obserwować, tym bardziej że każ-
da kolejna instalacja powinna przy-
czyniać się do spadku cen.

Będą zniżki za kompostowanie

 W podjętej w środę uchwa-
le uwzględniono też pewne zniżki. 
Na 30-procentowy upust od nowej 
stawki mogą liczyć rodziny wielo-
dzietne. Z kolei mieszkańcy budyn-
ków jednorodzinnych będą mogli 
kompostować bioodpady. Tym, któ-
rzy się na to zdecydują, będzie przy-
sługiwała ulga w wysokości 2,90 zł 
miesięcznie. 

Tomasz Wojciuk

Gmina myśli o własnej instalacji, 
w której będzie można przerobić bioodpady na gaz

Od października wszyscy 

mieszkańcy będą musieli 

segregować odpady. 

Kto tego nie zrobi, zapłaci 

dwa razy więcej
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Kolejne uciążliwości 
przy budowie Puławskiej Bis
TARCZYN – Wykonawca tarczyńskiego odcinka Puławskiej Bis nie skończył w Pamiątce 

budowy wiaduktu, a rozkopał aleję Krakowską, uniemożliwiając mieszkańcom dojazd 

do ich domów – zaalarmował nas kilka dni temu pan Marek. - Teraz, aby dostać się do 

Kopanej, Pawłowic czy Kawęczyna, trzeba jeździć przez Rembertów, nadrabiając do-

datkowe kilometry

 Pan Marek twierdzi, że przejazd 
na Kopaną w stronę Pawłowic zo-
stał rozkopany pod koniec ubiegłe-
go tygodnia. - Okolicznym miesz-
kańcom bardzo skomplikowało to 
życie – mówi. - Dziwi mnie to, bo 
spodziewaliśmy się, że zanim wyko-
nawca zamknie przejazd, najpierw 
dokończy budowę wiaduktu.  Teraz 
musimy jeździć naokoło. Bez sen-
su tracimy czas i paliwo. Ja rozu-
miem, że jak jest budowa, to muszą 
być uciążliwości. Ta zmiana została 
jednak wprowadzona bez pojęcia...
 Małgorzata Tarnowska, rzecz-
niczka warszawskiego oddziału Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad wyjaśnia, że realizacja 
prac związanych z budową drogi 
S7 wiąże się z utrudnieniami ponie-
waż na odcinku między Tarczynem 
a Grójcem nowa droga idzie prak-
tycznie po starym śladzie (GDD-
KiA traktuje ten fragment jako roz-
budowę DK7). - Niedawno rzeczy-
wiście wystąpiły pewne utrudnienia 

związane z brakiem przejazdu w re-
jonie szkoły w Pamiątce, które zwią-
zane były z awarią sieci podziem-
nej – przyznaje rzeczniczka. - Wyko-
nawca usunął już jednak awarię i od 
wtorku przejazd jest możliwy. Bu-
dowa drogi to ciągły, złożony pro-
ces, gdzie wykonanie jednych prac 

jest uzależnione od realizacji dru-
gich. Wszystko jest uzależnione od 
przepisów, reżimów technologicz-
nych oraz organizacji ruchu – doda-
je Małgorzata Tarnowska.

TW

Wiadukt w Pamiątce jest już na ukończeniu. 
Powinien być gotowy w ciągu najbliższych miesięcy

 - Ze względu na pandemię ko-
ronawirusa, to był dopiero drugi w 
tym roku etap naszego cyklu - mówi 
Grzegorz Wajs, organizator impre-
zy. - Cieszy wzrost zainteresowania 
wśród zawodników i fakt, że coraz 
więcej kolarzy wraca do rywalizacji. 
Po długiej przerwie wróciliśmy na 
rundę wokół zamku w Czersku. Du-
żym wyzwaniem była zwłaszcza wi-
dowiskowa wspinaczka po przedwo-
jennym bruku. 
 Na trasie MAX (49 km) zwycię-
żył Kacper Skalski (Świat Rowerów 
Team), a wśród kobiet - Marta Moty-
lewska (Płocki Klub Kolarski). Trze-
cia na tym dystansie była Elżbieta Ste-
fańska z Piaseczna. Dystans MINI 
(27 km) najszybciej pokonał Filip Sur-
dyk (Kamyk Radzymin MTB Team). 
Wśród kobiet triumfowała Katarzyna 
Skura (Jakoobcycles BKK Team).
 Uczniowie szkół podstawo-
wych ścigali się na dystansie 
FAN (7 km). Tutaj zwyciężył Ju-
lian Rogalski (KK24), zaś rywa-
lizację dziewcząt wygrała Nata-
lia Dobrzyńska (Kamyk Radzy-

min MTB Team). W Mini Cros-
sie na terenie Miasteczka Poland 
Bike jeździły też dzieci w wieku 
2-4 oraz 5-6 lat.
 Peleton LOTTO Poland Bike Ma-
rathon prowadzony przez Grzegorza 
Wajsa pozostaje na Mazowszu. Ko-
lejne emocje już w niedzielę 26 lipca 
w podwarszawskiej Jabłonnie. 

Rowerzyści wrócili na znaną trasę
GÓRA KALWARIA W niedzielę Lotto Poland Bike Marathon już po raz 12. zawitał do Góry Kalwarii. Tym ra-
zem trasa prowadziła przez Lasy Chojnowskie i wały na Wisłą oraz wokół zamku w Czersku. W zawodach 
wystartowało prawie 600 amatorów dwóch kółek, którzy ścigali się na czterech dystansach

TW
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Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
w sprawie wywieszenia wykazów nieruchomości nr 9/2020 i nr 10/2020

przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Gmina  
Konstancin-Jeziorna

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta 
i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do oddania w dzierżawę:

     niezbudowany grunt o powierzchni 380 m2 położony w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Prusa, stanowiący 
działkę ewidencyjną numer 52 z obrębu 03-06,

   zabudowany grunt o powierzchni 52 m2 położony w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Anny Walentynowicz, 
stanowiący część działki  ewidencyjnej numer 10/46 z obrębu 02-02.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. urzędu telefonicznie: 

(22) 484 23 82 lub na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl

R E K L A M A

DAM PRACĘ

Masarnia zatrudni: sprzedawce w sklepie, pracownika 
produkcyjnego oraz rozbiorowego z doświadczeniem, 
tel. 22 756 79 82 Piaseczno 

Ogrodnika i pomocników, mile widziane doświadcze-
nie, atrakcyjne wynagrodzenie tel. 781 544 058

Zatrudnię w sklepie spożywczym, dobre warunki, 
Łoś tel. 505 760 600

Zatrudnię hydraulika , tel 501 083 795

Firma sprzątająca zatrudni mężczyzn do pracy w Wól-
ce Kosowskiej k. Mrokowa , tel. 504 246 180

Zatrudnię pielęgniarkę do pracy w żłobku k/ Piaseczna, 
tel. 501423413

Zatrudnię nauczyciela i opiekuna w żłobku, tel. 501423413

Zatrudnię na stanowisko asystentki stomatologicznej oso-
bę z doświadczeniem lub bez(do przyuczenia). Piasecz-
no. Tel. 601 320 751 

Zatrudnię kierowcę kat. C+E po kraju,stała linia Raszyn-
Wrocław + dodatki, tel 501-212-419

Zatrudnię kierowcę emeryta kat. C+E. Praca na miejscu, 
okolice Mrokowa. Tel. 501 405 119

Do produkcji i montażu okien aluminiowych, 
tel. 600 446 225

Do sprzątania w hotelu pracowniczym w Nowej Woli, 
na stałe, tel. 505 044 521

Krawcowej w poprawkach krawieckich w Mysiadle 
lub chałupniczo, tel. 501 201 455

Panią do prowadzenia domu z zamieszkaniem, 
tel. 604 559 182

Zatrudnię osoby do wykładania towaru, sklep spożywczy 
w Głoskowie, tel. 500 125 790

Pracownik porządkowy na teren zewnętrzny i garaż. W-wa 
Mokotów, tel. 668 280 998

Murarza, cieślę, tel. 607 651 623

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w My-
siadle (ul. Kwiatowa 28) zatrudni nauczyciela biblioteka-
rza (pełen etat). Telefon kontaktowy - (22) 462-85-20. CV 
proszę przesyłać na adres e-mail: praca@spwmy.edu.pl

SZUKAM PRACY 

Szukam pracy domowej, opieka, tel. 731 129 311

Posprzątam, tel. 513 449 171

KUPIĘ

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

Sp. z o.o. – Każda opcja, tel.502 222 555

SPRZEDAM

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

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Toyota Aygo, 2007 r., przebieg 36 tys. km, tel. 608 474 876 

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup pojazdów, złomowanie, transport gotówka, 
tel. 604 868 998

Kasacja aut, tel. 508 206 738

Kupię każde auto, tel. 603 903 405

Każdy, uszkodzony, cały, tel. 789 432 021

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

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

Działki mieszkaniowo-usługowe Uwieliny gm. Prażmów, 
tel. 603 862 559

Działki budowlane Prażmów, tel.791 394 791

Sprzedam nieruchomość Góra Kalwaria ul. Kościuszki 7A 
dom z budynkiem warsztatowym. Łącznie z umeblowa-
niem mieszkania i sprzętem do pielęgnacji ogrodu 1630 
m placu. tel. 601 213 756

Atrakcyjną działkę na Mazurach w Worlinach z dostępem 
do jeziora, tel. 601 39 72 71

Działka 800 m kw. Media, Żabieniec, tel. 574 664 008 

Rolno-budowlaną 4700 m kw . (2000 m kw. Budowlana), 
Ostrówik k/Czerska, tel. 502 313 776

Dom, Puszcza Kozienicka, tel. 798 851 194

10-letni kanadyjczyk (hipoteka)  dla pięciu osób, piękna 
lokalizacja,   zamienię na małe blisko komunikacji, tel. 535 
836 390 

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

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

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

Pawilon 28 m. kw. „pod kopułą“,Piaseczno, ul. Szkolna 
tel. 509 86 72 38

Budynek gospodarczy, Zalesie Dolne, tel. 501 285 663

Kawalerka  w Piasecznie,  tel. 609 209 879, 692 487 422

Mieszkanie w Czersku, tel. 22 727 41 53, 780 060 388

Komfortowe mieszkanie 40 m kw. w centrum Warszawy, 
tel. 609 797 350

Wynajmę dom z osobnym wejściem w Chylicach częścio-
wo umeblowany, tel 607 270 749 

NIERUCHOMOŚCI WYNAJMĘ

Poszukuję pokoju w Piasecznie lub okolicach dla starszej 
Pani, tel. 697 104 202

Poszukuję do wynajęcia wysokiego garażu (2,5 m kw.) dla 
małego kampera, Piaseczno i okolice, tel. 609 533 776

USŁUGI

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

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIAJĄCE, ZA-
KŁADANIE TRAWNIKÓW, www.ogrodybrukarstwo.pl, 
tel. 698 698 839

Tynki gipsowe, elewacje, wylewki, Tel.502 788 561

Usługi Glazurnicze, tel. 664 136 268

Przeprowadzki,  tel. 505 591 721

Elektryk, tel. 666 890 886

Posadzki epoksydowe (żywiczne), tel. 504 241 950

Dachy, rynny, tel. 798 836 860

Złota rączka + ogrodnik, tel. 669 686 350

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

Remonty mieszkań, malowanie, glazurnictwo, 
tel. 669 945 460

Tynki maszynowe gipsowe , cementowo-wapienne, 
tel. kontaktowy: 722 139 868

Hydraulik tel. 886 576 148

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

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

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

USUWANIE OWADÓW LATAJĄCYCH, Tel. 503 471 422

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

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

Tynki maszynowe, tel. 533 125 444

Usługi elektryczne i energetyczne. Doradztwo technicz-
ne. Fotowoltaika. Prowizorki budowlane, załatwianie 
wszelkich spraw i  liczników w PGE. Usługi koparką,pod-
nośnikiem, przeciski pod drogami, tel.660 939 117

Stolarz - kuchnie, zabudowy, meble, schody, 
tel. 605 683 364

Ogrodnicze, oczyszczanie działek, wywóz gałęzi, 
tel. 519 874 891

Koszenie, tel. 735 616 596

Projektowanie ogrodów, zakładanie i pielęgnacja. Kon-
strukcje drewniane. Tel. 506 026 051

Złota Rączka, tarasy ogrodzenia,malowanie ogrody,
tel. 505 265 005

Pielęgnacja tui i żywopłotów, tel. 510 694 550

Skracanie i wycinka drzew, tel. 510 694 550

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

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

Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Dachy papą termozgrzewalną, obróbki, tel. 502 473 605

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

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

Elektryk - instalacje, awarie, przyłącza, pomiary, 
tel. 506 498 222

Mycie i malowanie elewacji,  tel. 505 591 721

Koszenie, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

Docieplanie Budynków, tel. 795 96 96 96

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Malarskie, tel. 696 120 208

Mycie i malowanie elewacji, dachów i kostki brukowej, 
tel. 609 828 998

Ocieplanie budynków, tel. 609 828 998

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Dachy, podbitki, naprawy, tel. 798 836 860

Kominy,rynny, naprawy, tel. 798 836 860

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

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Glazura, terakota, samodzielnie, tel. 694 126 583

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Żaluzje, rolety, moskitiery,  tel. 601 054 547

Ogrodnictwo tel. 536 043 434

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

Masz zarośniętą działkę jak 150? Wejść się nie da? Przyje-
dziemy, skosimy zarośla i wytniemy samosieje, 
tel. 500 51 66 77

Hydraulik, tel. 535 872 455

Szamba, transport, montaż, tel. 605 916 307

 RÓŻNE 

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

Poszukuję do wynajęcia wysokiego garażu (2,5 m kw. ) dla 
małego kampera, Piaseczno i okolice, tel. 609 533 776 

ZDROWIE I URODA

NAUKA 

STUDIO ROZWOJU TWÓRCZEGO I OSOBOWOŚCI dla 
dzieci i dorosłych. Spotkania twórcze. Spotkania z rozwo-
ju osobowości. Grupa wsparcia. Pomoc w lekcjach. Opie-
ka nad dziećmi. Zadania kreatywne. Okulary VR. Piasecz-
no, z dojazdem, tel. 571 373 118

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czeka-
ją fundacyjne zwierzaki: pieski małe, większe i całkiem 
duże, a także koty. Wszystkie są zdrowe, zaszczepio-
ne i wysterylizowane. Przebywają w Piasecznie i okoli-
cach. Chętnie pomożemy przy doborze zwierzaka. Tel. 
w sprawie adopcji: 503 069 502, 502 906 532, 604 531 
952, 608 504 380

Fryzjera/kę damsko-męską do salon fryzjerskiego w 
Piasecznie, tel. 692 488 278

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

DACHY, PAPA TERMOZGRZEWALNA, IZOLACJE, 
OBSŁUGA SPÓŁDZIELNI, TEL. 535 490 417

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

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

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Pomoc dla seniorów: zakupy, drobne sprawunki, do-
trzymywanie towarzystwa, Piaseczno, tel. 571 373 118

Koszenie tel. 735 616 596

Hydraulik – instalacje, wod-kan, przyłącza,
tel. 608 030 808

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

SEZAM, sklep zielarsko medyczny i zdrowa żyw-
ność, ul. Czajewicza 1, róg Nadarzyńskiej, Piasecz-
no, tel. 506 76 74 74

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

Kolportera do rozdawania gazet na skrzyżowaniu, raz w 
tygodniu w piątek,  tel 22 756 79 39

Kierowca kat.C+uprawnienia HDS, Cendrowice k/Góry 
Kalwarii, tel. 512 311 937, 669 226 700

Maniciurzystkę i fryzjerkę w Konstancinie, od zaraz, 
wysokie zarobki, tel. 606 817 356

Działki budowlane nad rzeką Jeziorką w Wólce 
Kozodawskiej pow.1000-1200 m kw. tel. 663 778 888, 
biuro@mediator-tc.pl

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Naprawy, krycie dachów, tel. 511 928 895

Opieka nad dziećmi w czasie wakacji ( pianino, gry 
edukacyjne, zadania rozwojowe, łamigłówki, okulary 
VR i inne atrakcje), Piaseczno . Kwalifikacje, 
tel. 571 373 118

Kasjerkę do delikatesów w Orzeszynie, tel. 505 676 073

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

NADAJ NADAJ 
OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE 

DROBNE DROBNE 
PRZEZ PRZEZ 

INTERNET!!!INTERNET!!!
Na naszej stronie 

internetowej w prawym 
górnym 

rogu kliknij ikonkę 
„Ogłoszenia”

Wpisz treść, wybierz 
rubrykę i rodzaj czcionki

To bardzo proste!

www.kurierpoludniowy.plwww.kurierpoludniowy.pl

Sprzedam żyto 1,5 tony, tel 694 726 680



12 nr 25 (818)/2020

KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

SPORT

Orzeł awansował do okręgówki!
PIŁKA NOŻNA, A KLASA, KTS WESZŁO WARSZAWA – ORZEŁ BANIOCHA 1:3, ORZEŁ BANIOCHA – PKS RADOŚĆ 
WARSZAWA 4:0 Mazowiecki Związek Piłki Nożnej podjął decyzję, że wszystkie drużyny z trzecich miejsc w 
warszawskich A klasach zagrają baraże o awans do Ligi okręgowej. Obydwa dodatkowe mecze przebiegły 
po myśli piłkarzy Orła, którzy tym samym wywalczyli sobie awans do ligi okręgowej
 W dodatkowych meczach do ry-
walizacji przystąpiły: KS Orzeł Ba-
niocha, KTS Weszło, PKS Radość i 
Wrzos Miedzyborów. Warto pod-
kreślić, że klub z Baniochy za-
dbał uprzednio o wzmocnienie 
składu. Do drużyny trafili:  Ce-
zary Michalak, Patryk Kościanek, 
Kuba Imiolek, Maks Niciporuk, 
Piotr Bogacki i Tomasz Doliń-
ski. W wyniku losowania okazało 
się, że podopieczni Bartosza Kob-
zy zagrają w półfinale z KTS We-
szło. Spotkanie odbyło się w sobo-
tę na stadionie w Ząbkach. I choć 
początek meczu należał do rywa-
li, którzy objęli prowadzenie po 
golu z rzutu karnego Michała Ma-
deja, to później skuteczniejszy był 
już Orzeł. Zaledwie cztery minuty 
po bramce dla Weszło wyrównał 
Kacper Ciesielski, a losy awansu 
do finału przypieczętowali w dru-
giej połowie Piotr Bogacki i Patryk 
Kościanek.
 W środowym finale Orzeł Ba-
niocha zmierzył się natomiast 
z PKS Radość, a bezpośrednią 
stawką meczu w Ząbkach był 
awans do ligi okręgowej. Spo-

tkanie transmitowane na żywo 
na kanale Youtube dostarczyło wie-
lu pozytywnych emocji, ale tylko ki-
bicom Orła. Już w 4 minucie, po do-
środkowaniu z rzutu rożnego Do-
lińskiego, na listę strzelców wpisał 
się, strzałem głową, Dominik Bart-
nik. Po przerwie było jeszcze lepiej. 
Ten sam zawodnik podwyższył wy-
nik świetnym uderzeniem zza pola 
karnego w 51 minucie, a kolej-

ne bramki były dziełem Marka 
Zycha (z rzutu karnego po fau-
lu na bohaterze meczu – Bartni-
ku) i – już w doliczonym czasie 
gry – Konrada Staszewskiego. 
Nikt z obserwatorów tego spo-
tkania nie miał chyba najmniej-
szych wątpliwości, który z czte-
rech zespołów w barażach naj-
bardziej zasłużył na awans.

Tyl.

Z Patrykiem Kościankiem, zawodnikiem Orła Baniocha, 

rozmawia Grzegorz Tylec

Jak oceniasz te dwa mecze barażowe?

 Uważam że pierwszy z nich był zdecy-
dowanie większym wyzwaniem. KTS We-
szło mogło i powinno zamknąć mecz w 
pierwszych 30 minutach. My wyszliśmy 
zbyt bojaźliwie, gdyż od pół roku nie za-
graliśmy spotkania. Trener Kobza od po-
czątku chciał trafi ć od razu na nich. Jak wi-
dać, znowu miał rację. Drugi mecz ułożył 
się dobrze, ale uważam, że wyróżnić nale-
ży trenera za taktykę i wysoki pressing ze-
społu, dzięki czemu Dominik Bartnik mógł 
pokazać pełnię możliwości jako wolny 
elektron. Dominik dobrze zareagował na 
ławkę w pierwszym meczu i sam wygrał 
nam fi nał. Tak powinien reagować sportowiec jeśli coś jest nie po jego myśli. 
Na pewno jesteśmy świadomi swoich umiejętności. Tomek i Piotrek, którzy 
przyszli tydzień przed barażem, również zrobili różnicę. 

Na co stać Orła w okręgówce?

 Tego nie wiem. Oczywiście oczekiwania są wielkie, ale życie mnie nauczy-
ło, że różnica między pychą a pewnością siebie jest niewielka. Mamy mental-
ność zwycięzców, więc na pewno chcemy wygrać każdy mecz, a na co nas 
stać to odpowiem za pół roku.

Jak do tego doszło, że znalazłeś się w tym klubie?

 Odpowiem jak zawsze. Prezes Maciej Dybowski ma ciekawą wizję klubu, 
ale nie ma co się oszukiwać - gdyby nie Bartek Kobza, nie byłoby mnie tu. Po-
dobnie jak „Dolina”, Bogackiego czy Michalaka. Najważniejsze, że trener ufa 
prezesowi, więc dlaczego ja mam mu nie zaufać? Pasja, polot i przede wszyst-
kim chęć zwycięstwa, którą czuję przy każdej rozmowie z prezesem, mnie bu-
duje. Dziękujemy kibicom na doping i wiarę w nas.

Mamy mentalność zwycięzców

Wraca RKS Mirków
PIŁKA NOŻNA Dokładnie 97 lat temu, 20 kwietnia 1923 roku, na sportowej mapie Mazowsza pojawił się Ro-
botniczy Klub Sportowy Mirków. Po fuzji ze Skrą Konstancin przez kilka lat go formalnie nie było, ale klub 
wraca właśnie na piłkarskie mapy, a drużyna seniorów rozpocznie rywalizację od B-klasy
 Pomysłodawcą tego projektu jest 
wychowany na mirkowskim osiedlu 
Jakub Główczyński. 
 - Niedawno zarejestrowaliśmy 
stowarzyszenie – mówi Jakub Bier-
nacki, członek Stowarzyszenia Ro-
botniczy Klub Sportowy „1923 Mir-
ków” Konstancin-Jeziorna - Zespół 
ten tworzony jest z myślą właśnie o 
drużynie seniorskiej, której brakuje 
w naszej gminie.
 Od samego początku ludziom 
związanym z klubem zależało nam 
na tym, aby zespół stanowili przede 
wszystkim ludzie z Konstancina i oko-
lic. Zainteresowanie grą w barwach 
RKS-u zadeklarowali gracze byłych 
konstancińskich seniorskich drużyn, 
tj. Kosy Konstancin i KS Konstancin.
 - Z byłych zawodników z Kon-
stancina mamy oficjalnie zgło-
szonych Kubę Główczyńskiego, 
Arka Pyziela, Michała Madeńskie-
go, Pawła Koperę czy Karola Kota 
– wymienia Jakub Biernacki. - Do-
pinamy właśnie kwestie związane z 
Piotrkiem Barcikowskim (eks Orzeł 
Baniocha) czy Adamem Mikołaj-

czakiem (z MKS Piaseczno).
 Wiadomo już, że drużynę popro-
wadzi w B klasie Edward Brzeziń-
ski – trener słynący z dobrego kon-
taktu z zawodnikami, która ma już 
na swoim koncie kilka awansów do 
wyższych klas rozgrywkowych. Tre-
ningi RKS Mirków odbywają się na 
obiektach KS Konstancin, ale swoje 
mecze ligowe zespół będzie rozgry-

wać na obiekcie Jedności Żabieniec. 
 W pierwszym oficjalnym meczu 
po reaktywacji RKS Mirków zremi-
sował 4:4 z Amigos Warszawa. War-
to podkreślić, że na meczu nie za-
brakło kibiców, którzy zadbali o gło-
śny doping dla Mirkowa i przygoto-
wali nawet pokaz pirotechniczny.

Grzegorz Tylec

RKS Mirków podczas treningu w Oborach

Pierwszy taki turniej
SIATKÓWKA Na boiskach przy Zespole Basenowym odbyło się po raz pierw-
szy Grand Prix Góry Kalwarii w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn. W no-
wej imprezie bezkonkurencyjne okazały się dwie pary ze stolicy

 Choć w te wakacje aura nas raczej nie rozpieszcza, to organizatorom do-
pisało tego dnia nieco szczęścia, bo pogoda była jak na zamówienie - idealna 
do gry w siatkówkę na piachu. Zgodnie z oczekiwaniami, w trakcie zawodów 
nie zabrakło sportowych emocji. Do Góry Kalwarii przyjechało 18 pań i 32 pa-
nów (w sumie 25 par), a rywalizacja toczyła się przez cały dzień.
 W kategorii kobiet najlepsze były (w kolejności zajmowanych miejsc): Ka-
rolina\Julia Dąbrowskie (Warszawa), Klaudia Borowska\Anna Wicha (War-
szawa, Góra Kalwaria), Magdalena Dykałowicz\Małgorzata Gryziak (Warsza-
wa) i Anna Makowska\Joanna Karwat (Warszawa). Wśród panów w czołowej 
czwórce uplasowali się: Przemysław Rowiński\Krzysztof Szubarczyk (Warsza-
wa), Radosław Gawroński\Szymon Kaszewiak (Warka), Krystian Kaczmarski\
Adam Łoś (Łódź) i Łukasz Grzyb\Karol Ślażyński (Warszawa).
 - Dziękujemy wszystkim siatkarzom i kibicom, którzy tego dnia zapewni-
li wspaniałą atmosferę – podsumowali turniej organizatorzy. - Życzymy uda-
nych i bezpiecznych wakacji oraz zapraszamy na II Grand Prix w Górze Kalwa-
rii, który odbędzie się pod koniec sierpnia.

Tyl.

Po kilku latach wraca pan do tre-

nowania Mirkowa. Czy to miej-

sce i ten klub są dla pana szcze-

gólne? 

 To miejsce jest szczególne ze 
względu na to, że  spędziłem tu 
kawał czasu, od trampkarza  po 
seniora i miałem  kontakt  z super  
ludźmi. Chciałbym, aby ten klub 
dalej istniał na mapie Konstanci-
na i okolic.

Czym różni się reaktywowany 

RKS Mirków od tego przed fuzją?

 Są to całkiem inni ludzie, peł-
ni pasji, którzy chcą, aby piłka 
w Konstancinie istniała i pod-
chodzą do tego tematu poważ-
nie. Oczywiście, gramy i trenu-
jemy  w innych miejscach  niż 
w klubie przed fuzją. Zajęcia 
odbywają się  na KS Konstan-
cin, za co podziękowania nale-
żą się Michałowi Madeńskie-
mu. Jest teraz u nas wielu chło-
paków, którzy grali w Kosie i w 
KS Konstancin i to oni tworzą 
trzon tej drużyny.

Jakie są wasze sportowe cele na 

ten sezon?

 Przede wszystkim takie, by 
gra w piłkę sprawiała jak naj-
więcej radości chłopakom w na-
szym klubie. A  jest taka moż-
liwość, bo mamy już kilku faj-
nych i dobrze radzących sobie z 
piłką zawodników. 

C z y mec ze grane w Żabień-

cu to będzie duż y problem 

dla zespo łu? Gdzie chcie -

l ibyście rozgr y wać swoje 

mec ze docelowo? C z y jest 

sz ansa na powrót na boisko 

w Mirkowie?

 Mecze prawdopodobnie bę-
dziemy grali w Żabieńcu, ale to 
żaden problem. Są tam życzli-
wi nam ludzie. Marzy się  nam 
i będziemy do tego dążyli, aby 
docelowo grać  i trenować na 
starym RKS. Bo, tak jak kibice 
na pierwszym sparingu śpiewa-
li, „Mirków jest i będzie, nigdy 
nie zaginie”.

Gra w piłkę ma sprawiać radość
Z Edwardem Brzezińskim, trenerem RKS Mirków, rozmawia Grzegorz Tylec
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