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Burmistrz powitał 
nowożeńców 
w nowym Pałacu Ślubów
KONSTANCIN-JEZIORNA Mimo że remont zabytkowej 

willi Kamilin przy Parku Zdrojowym zakończył się 

już jakiś czas temu, w ubiegłą sobotę odbyły się 

tam pierwsze śluby cywilne. Pierwszą parę wkra-

czającą do Pałacu ślubów powitał uroczyście bur-

mistrz Kazimierz Jańczuk

Śmierć w nurcie Wisły
GÓRA KALWARIA W niedzielę 

w Górze Kalwarii, podczas 

próby przeprawy przez rze-

kę zniknął w wodzie 26-let-

ni mężczyzna. Jego ciało od-

naleziono po dwóch dniach 

w sąsiednim powiecie, w po-

bliżu rezerwatu przyrody 

Wyspy Zawadowskie

fot. Piaseczyńskie WOPR 
- Grupa Interwencyjna Góra Kalwaria
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Odpowie za włamania

Kobieta i mężczyzna pobili Łotysza

Odkryto kolejną „dziuplę”?

Wpadł z marihuaną

Okradał fi rmę. Przynajmniej 100 tys. zł strat

Upił się i groził policjantom

Kurier kradł przesyłki

Motocyklista wpadł na ogrodzenie

 Od jakiegoś czasu na terenie Warszawy i Piaseczna dochodziło do włamań 
do samochodów. Przestępstwa były popełniane najczęściej nocą. Schemat 
za każdym razem był podobny: włamywacz wybijał szybę, a następnie kradł 
z aut cenne przedmioty. Sprawą zajęli się kryminalni, którzy kilka dni temu 
przed jednym z warszawskich lombardów zatrzymali 38-latka, próbującego 
sprzedać wiertarki i inne elektronarzędzia. Jak się okazało, sprzęt pochodził z 
kradzieży. Mężczyzna trafi ł do celi i usłyszał zarzuty. Teraz grozi mu do 10 lat 
pozbawienia wolności.

 Do zdarzenia doszło w jednym z centrów handlowych. 55-letni Łotysz 
wszedł do sklepu, w którym pracowała 39-letnia kobieta i jej 48-letni 
partner. Najprawdopodobniej doszło do kłótni, która przerodziła się w 
bójkę. W pewnym momencie Łotysz został dźgnięty nożem. Na szczę-
ście jego obrażenia okazały się niegroźne. Kobieta i jej partner zosta-
li zatrzymani i usłyszeli zarzuty. Za przestępstwo, którego się dopuścili, 
grozi im do 8 lat pozbawienia wolności. O ich dalszym losie zdecyduje sąd. 

 W ubiegły piątek po południu w jednym z warsztatów na terenie Tarczyna 
policjanci znaleźli kię sorento na holenderskich tablicach rejestracyjnych. Nie 
byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że auto zostało skradzione dzień 
wcześniej na terenie Estonii. Sprawa jest rozwojowa.

 W środku nocy, w rejonie ulicy Pileckiego, policjanci zauważyli dwóch 
młodych, stojących obok jaguara mężczyzn. Jeden z nich, na widok mundu-
rowych, wrzucił coś do samochodu. Po sprawdzeniu okazało się, że w pakun-
ku jest marihuana i 800 zł w gotówce. 27-latek próbował tłumaczyć, że ma 
narkotyki na własny użytek, jednak policjanci nie dali wiary jego wyjaśnie-
niom. Został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Grozi mu do 3 lat więzienia.

 Piaseczyńscy funkcjonariusze badają sprawę 4-krotnej kradzieży pie-
niędzy z sejfu w jednej z fi rm. Gotówkę podbierał prawdopodobnie jeden 
z pracowników, który wyprowadził w ten sposób ponad 100 tys. zł. Osoba 
ta została już namierzona, a jej zatrzymanie jest jedynie kwestią czasu. 

 W sobotę około godz. 17 policjanci zauważyli na ulicy Krasickiego 
w Nowej Woli niepewnie jadącego volkswagena. Po zatrzymaniu auta 
do kontroli okazało się, że siedzący za kierownicą 42-letni Ukrainiec jest 
kompletnie pijany. Mężczyzna miał w organizmie prawie 2 promile al-
koholu i wcale nie poczuwał się do winy. Był agresywny i zaczął zniewa-
żać policjantów. W efekcie został zatrzymany i usłyszał zarzuty. O jego 
dalszym losie zdecyduje sąd.

 Kurier pracujący w jednej z fi rm zabrał z sortowni paczki z lapto-
pem, klawiaturą i myszką. Wartość skradzionych przedmiotów oszaco-
wano na około 2500 zł. Mężczyzna nie wiedział, że został zarejestrowa-
ny przez system monitoringu. Po kilku dniach 39-letni Ukrainiec został 
zatrzymany. W jego mieszkaniu funkcjonariusze znaleźli dodatkowo to-
rebkę z amfetaminą. Teraz mężczyzna stanie przed sądem.

 W piątek 7 sierpnia po godz. 19 na ulicy Krasickiego w Nowej Iwicz-
nej doszło do kolejnego groźnego wypadku z udziałem motocyklisty. 
34-latek z niewyjaśnionych do tej pory przyczyn zjechał z drogi i ude-
rzył w ogrodzenie jednej z posesji. W ciężkim stanie został przewieziony 
do szpitala. Policja apeluje do motocyklistów, aby zachowywali szcze-
gólną ostrożność i stosowali się do przepisów ruchu drogowego. 
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Śmierć w nurcie Wisły
GÓRA KALWARIA W niedzielę w Górze Kalwarii, podczas próby przeprawy przez rzekę znik-

nął w wodzie 26-letni mężczyzna. Jego ciało odnaleziono po dwóch dniach w sąsied-

nim powiecie, w pobliżu rezerwatu przyrody Wyspy Zawadowskie

 To było spokojne niedzielne popo-
łudnie. 26-letni obywatel Indii wraz 
z grupą znajomych wypoczywał na 
nadwiślańskiej plaży w pobliżu mostu 
w Górze Kalwarii. Przed godziną 16 
młodzi ludzie wpadli na niefortunny 
pomysł przejścia na drugi brzeg rzeki. 
Podczas przeprawy przez Wisłę 26-la-
tek stracił grunt pod nogami i zniknął 
pod powierzchnią wody.
 Po zgłoszeniu prawdopodobne-
go utonięcia mężczyzny, w poszuki-
wania zaangażowały się trzy zespo-
ły piaseczyńskiego WOPR oraz dwa 
zastępy straży pożarnej z łodziami z 
Piaseczna i Góry Kalwarii. – Łącz-
nie w akcji wzięło udział 8 zastępów 
– podsumowuje niedzielne działa-
nia mł. bryg. Łukasz Darmofalski, 
rzecznik Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Piasecznie.
 Wezwano także specjalną jed-
nostkę nurków z łodziami oraz jed-
nostkę wyposażoną w sonar z Le-
gionowa. Niestety poszukiwania 
trwające do późnych godzin noc-
nych nie przyniosły rezultatu. Wzno-
wiono je rano, ale również bez po-
wodzenia. W środę rano w pobliżu 
rezerwatu przyrody Wyspy Zawa-
dowskie ciało mężczyzny zauważył 
przemieszczający się w rejonie rze-
ki paralotniarz. Policja potwierdziła 
tożsamość ofiary. - Miejsce, w któ-
rym grupa przechodziła przez rze-
kę, było oznaczone bezwzględnym 
zakazem kąpieli, co równoznaczne 
jest z zakazem wchodzenia do wody 
– zwraca uwagę nadkom. Jarosław 
Sawicki z Komendy Powiatowej Po-
licji w Piasecznie i apeluje o odpo-
wiedzialne zachowanie przy akwe-
nach.  - Rzeka jest szczególnie 
niebezpieczna – podkreśla Arka-
diusz Sarnowski  z Piaseczyńskiego 
WOPR - Grupy Interwencyjnej Góra 
Kalwaria. - Ona cały czas pracuje, 
woda płynie z nurtem, nanosząc 
żwiry i piaski. W miejscu gdzie ty-
dzień temu jej poziom sięgał do ko-
lan, dziś może być głębia. Tworzą się 
tzw. przykosy – wartki nurt rzeki na-
nosi piasek, który kończy się krawę-
dzią. Idąc po tym piasku z kroku na 
krok wpada się w większą głębinę, z 
której może nie wydostać się nawet 
wytrawny pływak. Mimo przestrze-
gania i upominania, niektórym lu-
dziom wydaje się, że są nieśmiertel-
ni i ich niebezpieczeństwo nie doty-
czy. Ta tragedia to niestety smutny 
przykład na to, że nie można lekce-
ważyć zagrożenia rzeki – dodaje ze 
smutkiem nasz rozmówca.

Adam Braciszewski

fot. Piaseczyńskie WOPR - Grupa Interwencyjna Góra Kalwaria
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Prawdziwe wakacje w Planecie Zalesie!
Wczasy all inclusive mamy na miejscu
PIASECZNO – Spędziliśmy tu naprawdę mnóstwo niezapomnia-

nych chwil – mówi pan Grzegorz, który po raz kolejny przyje-

chał z rodziną do Planety Zalesie. - Zamiast tradycyjnego wy-

jazdu all inclusive przyjeżdżamy regularnie do Zalesia i bawi-

my się nie gorzej niż na wakacjach w Hiszpanii czy Grecji

 Pan Grzegorz i Pani Małgo-
rzata są mieszkańcami Piasecz-
na. W tym roku postanowili zrezy-
gnować z tradycyjnego wyjazdu za 
granicę i spędzić urlop w Polsce. 
 - Ze względu na pracę nie 
mogę sobie pozwolić na przymu-
sową kwarantannę, albo ryzyko że 
utknę gdzieś za granicą bez moż-
liwości szybkiego powrotu – mówi 

ojciec 12-letniej Karoliny i 6-let-
niego Krzysia. - Początkowo my-
śleliśmy o wyjeździe nad morze, 
ale gdy policzyłem koszty, a zna-
jomi przysłali zdjęcia zatłoczo-
nych plaż, to daliśmy sobie spokój. 
 Zamiast wojaży po kraju ro-
dzina postanowiła w tym roku zo-
stać w domu. - Plany były ambit-
ne. Wycieczki rowerowe, zwiedza-

nie okolicznych zabytków i muze-
ów. Ostatecznie jednak przyjechali-
śmy do Planety Zalesie i tak nam się 
spodobało, że jesteśmy tu codzien-
nie – śmieje się pani  Małgosia. - Jest 
pięknie, ale nie nudno. Dzieciaki ba-
wią się doskonale, a ostatnio córka 
powiedziała, że tu jest fajniej niż w 
zeszłym roku w Grecji.
 Atmosfera w aquaparku w Pla-
necie Zalesie rzeczywiście jest szam-
pańska. Co prawda nie ma szwedz-
kiego stołu i nie wolno pić alko-
holu, ale animacje, muzyka, i za-
bawa w wodzie przypominają at-
mosferę zapewnianą za grani-
cą przy hotelowych basenach. 
Basen w Zalesiu Górnym tętni ży-
ciem 7 dni w tygodniu. Na terenie 

można kupić pamiątki i sprzęt do 
zabawy w wodzie: koła, okularki, 
kapelusze i pistolety wodne. O opra-
wę muzyczną dba DJ Jack który pro-
wadzi także animacje. O godz. 12 i 
13 zaprasza na gimnastykę w wo-
dzie, o 13 i 16.30 na mini disco, o 
godz. 15 i 17 odbywają się tańce na 
plaży, a o 14.30 i 17 tańce w wodzie. 
- Tu naprawdę można odpocząć i się 
zrelaksować – dodaje pan Grzegorz. 
- W weekendy jest trochę więcej lu-
dzi, ale gdy przyjeżdżamy w tygo-
dniu potrafi być naprawdę kameral-
nie. Cieszę się, że takie miejsce po-
wstało tak blisko Piaseczna. Od lat 
brakowało takiej formy rozrywki. Po 
zakończeniu urlopu na pewno jesz-
cze nie raz tu zawitamy. 

R E K L A M A
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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. 692 70 90 40, www.bbsalon.pl
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Dlaczego upamiętniono tylko 
braci Komorowskich?
KONSTANCIN-JEZIORNA Dwa tygodnie temu ulicy przy ratuszu nadano imię Braci Komorow-

skich, którzy polegli na konstancińskich polach 1 sierpnia 1944 roku. Tymczasem oka-

zuje się, że w potyczce z Niemcami zginęli tego dnia także inni powstańcy. - Wśród nich 

był mój stryj, 17-letni Józef Rakowski ps. „Żuraw” . Nie rozumiem dlaczego jego i in-

nych poległych nie uhonorowano – dziwi się pani Teresa

 Inicjatorką upamiętnienia Ta-
deusza, Kazimierza i Stanisława 
Komorowskich była radna Bożena 
Wierzbicka. Uroczystość odsłonię-
cia tabliczki z nazwą ulicy odbyła 
się w sobotę, 1 sierpnia, w 76. rocz-
nicę ich śmierci. Bożena Wierzbic-

ka przypomniała okoliczności, w ja-
kich polegli bracia. Potem  bohate-
rów wspominała jeszcze córka Tade-
usza Komorowskiego. 
 - Brałam udział w tej uroczysto-
ści – mówi pani Teresa, nasza czy-
telniczka. - I było mi przykro, że nikt 
nie wspomniał o innych uczestnikach 
powstania, którzy tego samego dnia 
oddali życie w walce o wolność stoli-
cy razem z braćmi Komorowskimi. 
 Pani Teresa dziwi się, że nikt nie 
konsultował nazwy ulicy z rodzina-
mi poległych. 

 - Może wówczas można by zmie-
nić nieco nazwę tak, aby wszy-
scy byli usatysfakcjonowani, np. na 
Konstancińskich Powstańców albo 
Poległych Uczestników Powstania – 
proponuje. - A tak, wyróżniono tyl-
ko tych trzech braci...
 - Mimo że wcześniej wiele rozma-
wialiśmy na ten temat, nikt nie nego-

wał nazwy ulicy – dziwi się burmistrz 
Kazimierz Jańczuk. - Przynajmniej 
do mnie takie głosy nie dotarły. Je-
śli są osoby, które życzą sobie upa-
miętnienia także innych uczestników 
powstania, wszystkie związane z tym 
wnioski będziemy analizować.

TW

1 sierpnia 1944 roku 

w Konstancinie polegli 

nie tylko bracia Komorowscy

Posprzątali teren 
przy historycznym obelisku
GÓRA KALWARIA W sobotę, z inicjatywy radnego powiatowego Grzegorza Pruszczyka, 

grupa mieszkańców wykosiła trawę przy znajdującym się na błoniach obelisku, upa-

miętniającym wizytę w tym miejscu marszałka Józefa Piłsudskiego 

 W 1921 roku na górokalwaryj-
skich błoniach  marszałek udekoro-
wał odznaczeniami artylerzystów 
konnych, biorących udział w woj-
nie polsko-bolszewickiej 1920 roku. 
Aby upamiętnić to wydarzenie, ofi-
cerowie artylerii konnej Wojska Pol-
skiego ufundowali pomnik w formie 
obelisku osadzonego w ziemnym 
kopcu, który odsłonięto 3 sierpnia 
1931 roku z okazji 10. rocznicy deko-

racji. Gdy wybuchła II wojna świa-
towa obelisk zakopano u podnóża 
górki, gdzie przeleżał do 1989 roku. 
Potem został wydobyty i ustawiony 
na dawnym miejscu, ale latem 2008 
roku ktoś go sprofanował, domalo-
wując symbol sierpa i młota.
 - Jakiś czas temu zadzwonił do 
mnie jeden z mieszkańców Góry 
Kalwarii. Nie kryjąc swego wzburze-
nia poinformował, że władze gminy 
zapomniały o cennej, historycznej 
pamiątce – opowiada radny Prusz-
czyk. - Jako że obelisk był bardzo 
zarośnięty, a zbliża się 100. roczni-
ca „cudu nad Wisłą” zaproponowa-
łem, aby wspólnie przywrócić godny 
wygląd temu miejscu. Pomysł pod-
chwyciło prawie 10 osób, w tym rad-
ny Jakub Rącz i sołtys Wojciechowic 
Damian Białas. 
 W sobotę miejscowi społeczni-
cy wzięli kosy spalinowe, narzędzia, 
zakasali rękawy i w kilka godzin 
uporządkowali teren.

 - Pozostała jeszcze do wymiany 
zniszczona przez warunki atmosfe-
ryczne flaga, ale maszt zabezpieczo-
ny jest dodatkowym zamkiem. Mam 
nadzieję, że w gminie znajdzie się do 
niego klucz i jeszcze przed 15 sierp-
nia nowy biało-czerwony proporzec 
zawiśnie przy obelisku – mówi Grze-
gorz Pruszczyk. - Mam też nadzie-
ję, że władze gminy przypomną so-
bie o tym miejscu i obejmą je należy-
tą ochroną i czcią.
 Piotr Chmielewski rzecznik ratu-
sza wyjaśnia, że miejsce to miała w 
tym tygodniu wykosić  gminna gru-
pa utrzymania terenów publicznych, 
ponieważ co roku 15 sierpnia dele-

gacja gminy składa pod pomnikiem 
kwiaty. - Lokalni społecznicy nas 
po prostu ubiegli – dodaje rzecz-
nik ratusza. - Nie zapomnieliśmy o 
tej tablicy. Trzeba jednak wziąć pod 
uwagę, że znajduje się ona na środ-
ku 145-hektarowego pastwiska, któ-
re w sprzyjających warunkach pogo-
dowych momentalnie zarasta. Dzię-
kuję społecznikom za ich inicjatywę. 
Mam nadzieję, że takich spontanicz-
nych akcji będzie więcej, bo na tere-
nie gminy mamy sporo miejsc pa-
mięci. Zależy nam, aby mieszkańcy 
wspierali samorząd i również, w mia-
rę możliwości, starali się o nie dbać. 

Tomasz Wojciuk

Co roku, 15 sierpnia, przy obelisku składane są kwiaty z okazji 
rocznicy wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku

 Gmina dziękuje mieszkań-

com za podjęcie inicjatywy... 

i prosi o więcej
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Rezydencja ANTONINA – nowy dom opieki Grupy ORPEA w Piasecznie
 Nowy dom opieki ORPEA Polska, 
zlokalizowany w ścisłym centrum Pia-
seczna to miejsce, stworzone z myślą 
o osobach, które ze względu na wiek 
lub stan zdrowia potrzebują całodo-
bowej opieki i wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu. Personel Rezydencji 
ANTONINA, w skład którego wcho-
dzą lekarze specjaliści, personel pielę-
gniarsko-opiekuńczy oraz zespół tera-
peutów, zapewnia kompleksową opie-
kę medyczną w oparciu o standardy 
międzynarodowej Grupy ORPEA.

Komfort i bezpieczeństwo
 Dom opieki ANTONINA dyspo-
nuje 144 miejscami w pokojach jed-
no- i dwuosobowych bez barier archi-

tektonicznych, co gwarantuje wygodę 
i zapewnia bezpieczeństwo. Każdy 
z pokoi jest wyposażony w najwyższej 
klasy łóżka medyczne, telewizor oraz 
łazienkę dostosowaną do potrzeb osób 
niesamodzielnych. Nowoczesny system 
komunikacji z personelem gwarantu-
je szybką reakcję na zgłaszane potrze-
by oraz stały nadzór nad pracą zespo-
łu. Na każdym piętrze znajdują się kli-
matyzowane pokoje pobytu dzienne-
go z funkcjonalnym i w pełni wyposa-
żonym zapleczem kuchennym. W Re-
zydencji znajduje się biblioteka, salon 
fryzjerski i gabinet kosmetyczny, duża 
jadalnia oraz specjalnie zaaranżowana 
przestrzeń z rzutnikiem i profesjonal-
nym systemem nagłośnienia. 

Dla kogo?
 Dom opieki w Piasecznie świad-
czy usługi w ramach kontraktu z NFZ 
oraz w formie pełnopłatnej, zapewnia-
jąc pomoc i wsparcie osobom:

• niesamodzielnym, które ze wzglę-
du na wiek czy stan zdrowia, wyma-
gają wsparcia w codziennym funk-
cjonowaniu
• z chorobą Alzheimera, dla któ-
rych powstaje dedykowana strefa, 
z personelem specjalizującym się 
w opiece nad seniorem z problema-
mi demencyjnymi
• mającym problem z poruszaniem 
się (po urazie czy w chorobie ukła-
du ruchu)
• po ciężkich incydentach medycz-
nych, wymagających intensywnej ca-
łodobowej opieki

Profesjonalny zespół Domu opieki
• Lekarze specjaliści: chorób we-
wnętrznych, medycyny rodzinnej, 
neurologii, psychiatrii, pulmonolo-
gii i anestezjologii
• Personel pielęgniarsko-opiekuń-
czy z wieloletnim doświadczeniem 
w opiece nad osobami starszymi
• Zespół terapeutów: fizjoterapeu-
ci, terapeuci zajęciowi, psycholodzy, 
logopedzi, animatorzy

Mieszkańcy Rezydencji ANTONINA
mają zapewnioną opiekę lekarską 

przez 6 dni w tygodniu. 

NAJWYŻSZE STANDARDY OPIEKI

„Przyjęte w Rezydencji ANTONINA standardy pielęgnacji i opieki zostały wypracowane 
przez ponad 30 lat działalności Grupy ORPEA na świecie. Do każdego mieszkańca pod-
chodzimy indywidualnie, przygotowując dedykowany program opieki i terapii, nadzo-
rowany oraz stale modyfi kowany przez zespół złożony z lekarzy, pielęgniarek, terapeu-
tów oraz osób odpowiedzialnych za codzienny kontakt z podopiecznym. Nasi terapeu-
ci dbają o komfort życia mieszkańców, poprzez realizację codziennego planu anima-
cji i zajęć terapeutycznych. Organizujemy również wydarzenia kulturalne – koncerty 
muzyczne, spotkania z poezją, występy oraz uroczystości okolicznościowe” - mówi 
Piotr Kozub, dyrektor Rezydencji ANTONINA.

KONTAKT
• 22 888 59 20
• antonina@orpea.pl
• formularz na stronie: 

www.rezydencja-antonina.pl

www.facebook.com
/RezydencjaAntonina

www.instagram.com
/RezydencjaAntonina

R E K L A M A

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
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Nie chcą nowego blokowiska 
w uzdrowisku
KONSTANCIN-JEZIORNA Trwają prace zmierzające do przyjęcia planu miejscowego dla te-

renów  w rejonie ulicy Kolejowej. Do końca sierpnia mieszkańcy mogą składać swoje 

uwagi do jego wstępnej koncepcji

 - Jakiś czas temu przedstawili-
śmy nasz pomysł na zagospodaro-
wanie tej części gminy. Nie jest to 
jeszcze projekt planu – zastrzega 
burmistrz Kazimierz Jańczuk. - W 
mojej opinii między torami a ulicą 
Kolejową powinna powstać zabu-
dowa mieszkaniowa jedno i wielo-
rodzinna. To mogłaby być nowocze-
sna dzielnica miasta. 
 Teren, który ma zostać objęty 
planem miejscowym, ma powierzch-
nię około 64 ha. Docelowo mogło-
by zamieszkać tu nawet do 5000 
osób (dużo zależy od ostatecznego 
kształtu planu miejscowego), jed-

nak burmistrz uważa, że nie stanie 
się to w jednym czasie. - To będzie 
proces rozłożony na kilkanaście, a 
może nawet kilkadziesiąt lat – wyja-
śnia Kazimierz Jańczuk.

Spotkanie z mieszkańcami

 Na początku sierpnia w ratuszu 
odbyło się spotkanie z mieszkań-
cami, na które przybyło około 50 
osób. Podczas rozmowy dotyczą-
cej koncepcji planu i w ogóle zago-
spodarowania tej części gminy pa-
dło wiele krytycznych uwag pod ad-
resem urzędników (wnioski i uwagi 
do przedstawionej koncepcji moż-
na składać w postaci pisemnej do 31 
sierpnia). Zasadniczo wielu obec-
nych mieszkańców uzdrowiska jest 
przeciwnych planom jego rozbudo-
wy. Ludzie obawiają się, że Kon-
stancin straci swój kameralny cha-
rakter, a oni będą stać w korkach w 
drodze do Warszawy. Po tym spo-
tkaniu do urzędu gminy zaczęły na-
pływać pierwsze wnioski niezado-
wolonych.

 - Zgłaszam swój sprzeciw wo-
bec proponowanego planu oraz 
wnoszę o zmianę koncepcji z zabu-
dowy wielorodzinnej na zabudowę 
jednorodzinną rezydencjalną o wy-
sokości do 10 m – pisze Małgorza-
ta Wysocka. Wnioskująca podnosi, 
że zabudowa jednorodzinna najle-
piej współgra z architekturą i klima-
tem miasta, a osiedle w którym za-
mieszka 5000 osób nie będzie pa-
sowało do charakteru uzdrowiska. 
- Poza tym wszyscy utkniemy w kor-
kach – dodaje mieszkanka, apelując 
do burmistrza o zdrowy rozsądek.

Uzdrowisku potrzeba świeżej krwi

 Kazimierz Jańczuk przyznaje, 
że w najbliższym czasie nie są pla-
nowane nowe drogi łączące Kon-
stancin-Jeziornę z Warszawą. - Ja 
rozumiem, że mieszkańcy chcą żyć 
w spokoju, jednak nasze miasto 
się starzeje – podkreśla burmistrz. 
- Odkąd piastuję swoje stanowisko  

nie zgadzałem się na budownictwo 
wielolokalowe. Ale Konstancin za-
miera, potrzebni nam są młodzi lu-
dzie, przysłowiowa świeża krew. Je-
śli zgodzimy się tylko na zabudowę 
jednorodzinną, to ile osób pobudu-
je lub kupi domy na działkach, któ-
rych cena będzie wynosiła 500-800 
tys. zł za 1000 m kw? Niewielu mło-
dych ludzi będzie stać na taki wy-
datek. Dlatego musimy zgodzić się 
także na budownictwo wielolokalo-
we. Jestem zwolennikiem zabudowy 
mieszanej. W jakich proporcjach? O 
tym niech zdecyduje rada miejska. 
 Burmistrz podkreśla, że w kwe-
stii nowego planu miejscowego nic 
nie zostało  jeszcze postanowio-
ne. Najpierw gmina przeanalizuje 
wszystkie uwagi mieszkańców. Wia-
domo, że na części terenu urząd bę-
dzie chciał zaproponować zabudo-
wę do trzech kondygnacji i 12 m wy-
sokości. Pytanie, jak odniosą się do 
tego pomysłu radni. - Od tego pla-
nu i tak nie uciekniemy – podkreśla 
Kazimierz Jańczuk. - Jeśli nie zo-
stanie uchwalony teraz, będziemy 
musieli wydawać warunki zabudo-
wy i mieszkańców i tak będzie nam 
przybywać.

Tomasz Wojciuk

Gra toczy się o tereny położone na północ od ratusza, między 
ulicą Kolejową a torami kolejowymi

Burmistrz podkreśla, 

że nie chce podejmować 

decyzji sprzecznych z wolą 

mieszkańców

Wszystkie wnioski 

i uwagi mieszkańców

 będą brane pod uwagę 

przy opracowywaniu

 projektu planu

Chcą zabudować dawną 
zajezdnię trolejbusową
PIASECZNO Ceetrus Polska rozpoczął prace nad projektem nowego 
kwartału miejskiego. Na terenie dawnej zajezdni trolejbusowej ma 
powstać wielofunkcyjna inwestycja otoczona zielenią i terenami re-
kreacyjnymi. Nowoczesny projekt będzie łączył funkcje mieszkanio-
we, biurowe, rozrywkowe, gastronomiczne i handlowe. Znajdzie się 
też w nim wyczekiwane przez mieszkańców kino

 Nowy kwartał miejski zlokalizowany między ulicami Puławską, Energetyczną, 
Mleczarską oraz Sękocińską ma być przyjazną przestrzenią do życia, pracy, roz-
rywki, ale też spędzania wolnego czasu i zakupów. – W ramach kompleksu pla-
nujemy przestrzeń do rekreacji oraz obiekty rozrywkowe, w tym kino – potwier-
dza Jean-Christophe Bonnois, dyrektor ds. rozwoju w fi rmie Ceetrus Polska. 

Biura, rozrywka, gastronomia i sklepy w zasięgu ręki

 W ramach projektowanej inwestycji od strony ulicy Puławskiej powstanie 
kompleks o funkcjach rozrywkowo-gastronomicznych z kinem, przestronną 
przestrzenią restauracyjną, jak również przyjazną częścią handlową. Z kolei 
od strony ulicy Energetycznej zostaną zlokalizowane budynki biurowe oraz 
hotel. Natomiast wzdłuż ulicy Mleczarskiej powstanie kameralna zabudowa 
mieszkaniowa, gdzie docelowo ma być około 300 mieszkań o zróżnicowa-
nym metrażu.

Zrównoważona przestrzeń przyjazna mieszkańcom

 Dużo zieleni, parki i ogrody, w tym również na dachach, nowoczesne roz-
wiązania energetyczne z zakresu zrównoważonego rozwoju, a także ogra-
niczenie ruchu kołowego zagwarantują komfort codziennego życia i pracy. 
Na terenie wokół kompleksu zaplanowano także liczne przestrzenie rekre-
acyjne, takie jak miejsca do odpoczynku i spotkań oraz ścieżki edukacyjne.
Całkowita powierzchnia zagospodarowywanej przestrzeni wynosi 11 hekta-
rów, a całkowita powierzchnia użytkowa kompleksu ma mieć 71 tys. m kw. 
W pierwszym etapie budowy zaplanowano stworzenie obiektów o funkcjach 
rozrywkowych, gastronomicznych i handlowych.

Kroki formalne

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza funkcje, 
które pojawiają się w pierwszej fazie inwestycji, czyli centrum wielofunkcyjne 
i biura. Założenie urbanistyczne i zaawansowana koncepcja architektoniczna 
zyskały już wstępną aprobatę gminnego wydziału architektury. Obecnie Ce-
etrus Polska pracuje nad projektem budowlanym. Zakończenie pierwszego 
etapu budowy planowane jest pod koniec 2023 roku.

TW
Seniorzy otrzymali opaski
alarmowe
PIASECZNA Gmina Piaseczno wdro-
żyła pilotażowy program usług 
opiekuńczych w formie teleopie-
ki, dedykowany dla seniorów. 30 
osób otrzyma bądź już otrzymało 
opaski, czuwające między innymi 
nad ich bezpieczeństwem

 - Tym razem, aby wesprzeć seniorów 
w codziennym życiu, chcemy wykorzy-
stamy nowoczesne technologie – mówi 
Krzysztof Kasprzycki, gminny koordyna-
tor ds. senioralnych. W ramach pilotażo-
wego programu prowadzonego przez 
gminę przy wsparciu fi nansowym samo-
rządu województwa mazowieckiego 30 
seniorów otrzyma specjalne opaski, dzia-
łające podobnie jak telefon alarmowy.
 Dzięki opaskom aktywność senio-
rów będzie stale monitorowana przez 
centrum operacyjno-alarmowe, dzia-
łające 365 dni w roku, 24 godziny na 
dobę. Jeśli starsza osoba źle się poczu-

je, wystarczy że naciśnie znajdujący 
się na opasce przycisk. Sygnał alarmo-
wy trafi  do dyspozytora, który – w za-
leżności od sytuacji – może wezwać na 
pomoc sąsiada, przyjaciółkę lub kogoś 
z najbliższej rodziny, a w ekstremalnych 
przypadkach zawiadomić służby ra-
tunkowe. Urządzenie wyposażone jest 
również w czujnik upadku oraz w GPS 
na wypadek, gdyby konieczna była 
szybka lokalizacja użytkownika opaski. 
Działa w oparciu o sieć GSM, co umożli-

wia seniorowi pełną swobodę porusza-
nia się. Opaska jest odporna na wstrzą-
sy oraz wodoodporna. - Przede wszyst-
kim ma ona dawać starszym osobom 
poczucie bezpieczeństwa – wyjaśnia 
Krzysztof Kasprzycki. - Świadomość, że 
ktoś cały czas nad nimi czuwa jest tu tak 
naprawdę kluczowa.
 Na razie opaski rozdano 18 oso-
bom. Pozostałe 12 trafi  do seniorów 
w najbliższym czasie.

TW

LESZNOWOLA/PIASECZNO

Bezwzględny zakaz wstępu 
na budowę Puławskiej-Bis!
 Trwają intensywne prace przy budowie trasy S7. Mimo że wszędzie stoją 
znaki zakazujące wstępu na plac budowy, okazuje się że wiele osób ich nie 
respektuje, jeżdżąc po śladzie budowanej drogi rowerem czy spacerując. W 
związku z tym fi rma Polaqua budująca odcinek od Okęcia do węzła Lesz-
nowola wydała specjalny komunikat, informując o bezwzględnym zakazie 
wycieczek pieszo-rowerowych w ciągu budowy drogi. Kto nie będzie się do 
niego stosował, naraża się na poważne niebezpieczeństwo. 

TWKONSTANCIN-JEZIORNA

Obchody 100-lecia Bitwy Warszawskiej
 Już w najbliższą sobotę władze gminy złożą kwiaty w miejscach pa-
mięci, oddając hołd bohaterom wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. 
O godz. 9 uroczystości odbędą się przed krzyżem upamiętniającym 
rocznicę zwycięstwa oręża polskiego w 1920 r. (os. Mirków, skwer im. 
Rodziny Natansonów), zaś o godz. 10 – przed Pomnikiem Obrońców Oj-
czyzny w Jeziornie (ul. Warszawska 23). Z kolei w niedzielę o godz. 17 w 
altanie przed Hugonówką odbędzie się koncert patriotyczny, podczas 
którego wystąpi zespół RP Quartet. Wstęp wolny.

TW
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Zielone światło
dla Farmy Dobrej Woli
LESZNOWOLA Wydano pozwolenie na budowę Farmy Dobrej Woli, która 
powstanie w malowniczej miejscowości Janów w powiecie grójeckim. 
Inwestorem jest lesznowolskie Stowarzyszenie Dobra Wola, które od 
lat opiekuje się osobami niepełnosprawnymi intelektualnie

 Budowa czterech inteligentnych domów, w których zamieszka około 20 
niepełnosprawnych intelektualnie osób (w tym z powiatu piaseczyńskiego) 
rozpocznie się we wrześniu i potrwa do 2022 roku. W tworzeniu projektu kom-
pleksu uczestniczyli studenci Politechniki Warszawskiej. - Będzie to pierwsza 
taka farma w Polsce – zapewnia Jacek Zalewski, który wpadł na pomysł wybu-
dowania kompleksu. - Budynki zostaną naszpikowane inteligentnymi rozwią-
zaniami i będą bazowały na odnawialnych źródłach energii – zapewnia. 
 W farmie mają przebywać osoby dorosłe, ale wymagające stałej opieki. Ma 
ona działać podobnie jak Domy Pomocy Społecznej. Nie będzie to miejsce za-
mknięte, choć niepełnosprawni będą podlegać – dla ich własnego bezpie-
czeństwa – pewnej kontroli. - Chcemy też, aby wszystkie mieszkające tu oso-
by pracowały – podkreśla Jacek Zalewski. - Możliwości jest sporo, możemy zaj-
mować się garncarstwem, uprawą roli, przetwórstwem, drobnym rzemiosłem.

TW

Burmistrz powitał nowożeńców 
w nowym Pałacu Ślubów
KONSTANCIN-JEZIORNA Mimo że remont zabytkowej willi Kamilin przy Parku Zdrojowym 

zakończył się już jakiś czas temu, w ubiegłą sobotę odbyły się tam pierwsze śluby 

cywilne. Pierwszą parę wkraczającą do Pałacu ślubów powitał uroczyście burmistrz 

Kazimierz Jańczuk

 - Mam nadzieję, że dzisiejszy 
dzień na zawsze wpisze się w pań-
stwa pamięć, ale także w pamięć 
mieszkańców uzdrowiska – zwrócił 
się burmistrz do państwa młodych, 

po czym złożył Katarzynie Bojar i 
Przemysławowi Pacholczakowi ży-
czenia, przekazując im bukiet bia-
łych róż. Z kolei udzielająca ślu-
bu Marzena Micewicz, zastępczy-
ni kierownika urzędu stanu cywilne-
go, podarowała narzeczonym pięk-
ną akwarelę przedstawiającą willę 
Kamilin, autorstwa znanej konstan-
cińskiej malarki. Podobno akwarele 
otrzymały także dwie inne pary, bio-
rące tego dnia ślub.
 Następnie państwo młodzi i ich 
goście weszli do sali ślubów, gdzie 
odbyła się ceremonia zawarcia mał-
żeństwa. 
 Wyremontowana willa Kami-
lin jest niezwykle elegancka. Wi-
dać, że podczas renowacji zadbano 

o najdrobniejsze detale. W środku 
jest winda oraz klimatyzacja, któ-
ra szczególnie przydaje się w upalne 
dni. Na pierwszym piętrze znajduje 
się duża sala wystawiennicza, zaś na 
parterze zostanie otwarty wkrótce 
jeszcze punkt informacji turystycz-
nej. Zapytaliśmy panią kierownik 
jak długa jest kolejka osób czekają-

cych na zawarcie małżeństwa w tak 
urokliwym miejscu. - Mamy kilka 
rezerwacji, ale długiej kolejki póki co 
nie ma – mówi Marzena Micewicz. 
- Ślub u nas może wziąć każdy, bo 
nie ma rejonizacji. Warunkiem jest 
uiszczenie opłaty administracyjnej, 
która wynosi 84 zł.

Tomasz Wojciuk

Pierwszą parą, która wzięła ślub cywilny w Pałacu Ślubów byli 
państwo Katarzyna Bojar i Przemysław Pacholczak

Willa Kamilin przy wejściu 

do Parku Zdrojowego 

to wymarzone miejsce na 

ceremonię zaślubin

P R O M O C J A

Rozwój kanalizacji 
w gminie
W ubiegłym roku Przedsiębiorstwo Komunalne w Prażmowie przystąpiło 
do Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza grani-
cami aglomeracji ujętego w Krajowym Programie Oczyszczania ścieków 
komunalnych.

 Przystąpienie do powyższego programu umożliwia realizację II etapu 
budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Prażmów.  Pierwsza część II etapu 
obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości  Krupia Wólka w uli-
cy Głównej (od ul. Granicznej do szkoły w Uwielinach) oraz  ulicę Kasztano-
wą. Druga część zakłada budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Usta-
nów - ulica Główna (do ulicy Ogrodowej). Trzecia część II etapu to budowa sie-
ci kanalizacyjnej sanitarnej w Krupiej Wólce oraz w Kędzierówce.
 - Spółka ogłosiła przetarg na wykonie kanalizacji następnego etapu, ubo-
lewam, że z powodu pandemii rozstrzygnięcie wniosku o umarzalną w czę-
ści pożyczkę tak mocno się przedłuża - informuje wójt Prażmowa Jan Adam 
Dąbek. - Ten zakres dotyczy kanalizacji w drogach powiatowych. Powód jest 
bardzo prosty. Po pierwsze uwalniamy drogi powiatowe w celu ich wyremon-
towania, po drugie otwieramy możliwość skanalizowania wszystkich ulic pro-
stopadłych do nich na odcinku od Ustanowa do Uwielin, łącznie z Krupią Wól-
ką, Jeziórkiem i Kędzierówką. Takie rozwiązanie pozwala na przyłączenie ko-
lejnych ulic i zwiększenie ilości odbiorców, tj. gospodarstw domowych korzy-
stających z kanalizacji bezpośrednio poprzez wykonawstwo samej spółki.
 Jeśli pożyczki nie otrzymamy, będziemy budować kanalizację, ale w wol-
niejszym tempie. Spółka będzie szukać środków zewnętrznych, w tym także 
możliwości pozyskania dotacji oraz niskooprocentowanych lub w części uma-
rzalnych pożyczek i kredytów – zapowiada wójt.

Upamiętnili poległych
PRAŻMÓW W niedzielę 9 sierpnia przy pomniku żołnierzy AK batalionu "Krawiec" oraz kompa-
nii leśnej "Szary" Samodzielnego Batalionu im. Czesława Mączyńskiego w Piskórce odbyła 
się uroczystość zorganizowana przez Wójta Gminy Prażmów Jana Adama Dąbka, Przewod-
niczącą Rady Gminy Danutę Błaszczyk oraz sołtysa Piskórki Mateusza Borowskiego.
 Bitwa w Piskórce była jedną z waż-
niejszych, w której wzięły udział od-
działy partyzanckie walczące  na ty-
łach Niemców atakujących Warszawę. 
W obronie wsi poległo również wielu 
cywilów walczących u boku AK.
 W pierwszych dniach sierpnia do 
Piskórki dotarła Kompania Leśna 
im. „Szarego”, w skład której wcho-
dzili partyzanci z konstancińsko-pia-
seczyńskiego batalionu Narodowych 
Sił Zbrojnych im. Czesława Mączyń-
skiego. Na miejsce swojego postoju 
Piskórkę obrała także część żołnierzy 
wywodzącego się z naszego terenu 
batalionu Armii Krajowej „Krawiec”.
 Wkrótce po wybuchu Powstania 
Warszawskiego w Lasach Chojnow-
skich zgromadziło się wiele oddzia-
łów, które 1 sierpnia podjęły próbę 
przedostania się do walczącej sto-
licy. Niestety, na przedpolach War-
szawy napotykali silny opór dobrze 
uzbrojonych Niemców. Partyzanci 
zostali zmuszeni do odwrotu.
 Nie brakowało także zdziesiątko-
wanych oddziałów z warszawskich 
dzielnic oraz cywilnych uchodźców ze 
stolicy. Niemal wolny od Niemców las 
w otoczeniu Piaseczna zaczęto nazy-
wać „Chojnowską Rzeczpospolitą”. 
 Nie wiemy dziś co było bezpo-
średnim powodem walk w Piskór-
ce. Zdaniem jednego z jej uczest-
ników, Zdzisława Konarzewskiego 
ps. Sęp, rankiem patrol z batalionu 
AK „Krawiec”, wysłany w kierunku 
Łosia, zdobył niemiecką ciężarów-

kę. Niemcy w odwecie zaatakowali z 
dwóch stron. Zabili trzech partyzan-
tów – Witolda Zienkowicza, Henry-
ka Wandela i Bogdana Rawskiego 
(czwarty żołnierz Józef Jabłoński 
został ranny i zmarł kilka dni póź-
niej w szpitalu w Konstancinie). Wy-
wiązała się strzelanina.
 Niemcy ostatecznie po dwóch, 
trzech godzinach wycofali się w 
kierunku Łosia. Jak podaje Rafał 
Utracki w książce o Batalionie im. 
Mączyńskiego, stracili w bitwie po-
nad 30 żołnierzy, wielu odniosło 
rany. Prawdopodobnie dlatego zre-
zygnowali z dalszego ataku. Party-
zanci z NSZ i AK, gdy ucichły strza-

ły, wymaszerowali z Piskórki do 
Wojciechowic.
 Silny oddział okupanta z czoł-
gami wrócił do Piskórki kilka godzin 
po strzelaninie. Wieś ostrzelano z po-
cisków zapalających. Mieszkańcy zdą-
żyli opuścić zabudowania i ukryć się. 
 Na pamiątkę tych tragicznych 
wydarzeń, by uczcić pamięć pole-
głych, w ostatnią niedzielę zgroma-
dzono się w Piskórce. Uroczystości 
nie przerwały przelotne, ale obfite 
opady deszczu. Wójt Jan Adam Dą-
bek podziękował sołectwu, harce-
rzom i ochotniczym strażom pożar-
nym za udział w wydarzeniu i po-
moc w organizacji uroczystości. 



Czy gminy włączą od września
oświetlenie uliczne?
LESZNOWOLA/GÓRA KALWARIA Mieszkańcy narzekają na panujące na terenie gmin Leszno-

wola i Góra Kalwaria ciemności, które są związane z oszczędzaniem przez samorzą-

dy na oświetleniu. - Kiedy wreszcie skończy się ten koszmar? - pytają wzburzeni ludzie

 Dziwna „moda” na wyłącza-
nie nocą oświetlenia ulicznego za-
panowała wraz z początkiem pan-
demii koronawirusa wiosną tego 
roku. Latarnie gasły po północy 
lub w ogóle się nie zapalały w Kon-
stancinie-Jeziornie, Górze Kalwa-
rii oraz Lesznowoli. Na począt-
ku miało to o tyle sens, że wie-

le osób świadomie pozostawało w 
domach, w związku z czym na uli-
cach panował znikomy ruch. Teraz 
jednak życie toczy się już w miarę 
normalnie, dlatego decyzja samo-
rządów, które nie zdecydowały się 
włączyć oświetlenia, może dziwić. 
 Władze Konstancina-Jezior-
ny już kilka tygodni temu zapowie-
działy, że normalne oświetlenie ulic 
(być może z nielicznymi wyjątkami) 
zostanie przywrócone od września. 
A co z Górą Kalwarią i Lesznowo-
la? - Próbowałem się czegoś na ten 
temat dowiedzieć, ale w gminie po-
wiedziano mi, że to burmistrz Ar-
kadiusz Strzyżewski zdecyduje, a 
jego na razie nie ma – denerwuje się 

pan Grzegorz, mieszkaniec Wojcie-
chowic. - Po północy w gminie robi 
się tak ciemno, że nie widać czubka 
własnego nosa. Czy my mieszkamy 
w średniowieczu? Ludzie boją się o 
swoje bezpieczeństwo. Nasilają się 
próby włamań do domów, a po uli-
cach kręcą się różne dziwne typy...
 Piotr Chmielewski, rzecznik ra-
tusza przyznaje, że nie wie, kiedy 
oświetlenie ulic zostanie przywróco-
ne do stanu sprzed pandemii. - De-
cyzję podejmie kierownictwo gminy 
– mówi. - Nadchodzi jesień, dni ro-

bią się coraz krótsze, więc na pewno 
wkrótce pochylimy się nad tym pro-
blemem, bo zależy nam na bezpie-
czeństwie mieszkańców. 
 A jak przedstawia się sytuacja 
w Lesznowoli? Dowiedzieliśmy się, 
że tu decyzje będą podejmowane 
na początku września. W tej chwili 
podliczane są oszczędności wynika-
jące z wyłączania po północy lamp 
ulicznych. Według wstępnych sza-
cunków miały one wynieść około 40 
tys. zł miesięcznie. 

Tomasz Wojciuk

Mieszkańcy mają nadzieję, że normalne oświetlenie ulic zosta-
nie przywrócone od września

Wyłączanie na noc latarni 

obniża poczucie bezpieczeń-

stwa mieszkańców
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AKTUALNOŚCI

Seniorzy znów są aktywni. 
Nie chcą podziału Mazowsza!
PIASECZNO Kilka dni temu w Chojnowie odbyło się pierwsze, od czasu 
ogłoszenia obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, spotka-
nie piaseczyńskich seniorów zrzeszonych w Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów

 Spotkanie, w którym wzięło udział około 50 osób, tradycyjnie przebiega-
ło w miłej, rodzinnej atmosferze. Było ognisko, pyszne ciasta oraz wyroby wę-
dliniarskie, dostarczone przez masarnię w Gołkowie. Seniorzy wysłuchali pre-
lekcji dotyczącej zakładania kwietnych łąk i otrzymali nasiona kwiatów, które 
będą mogli wysiać przy swoich domach od września do listopada. - Spotka-
nie odbyło się pod hasłami „Mazowsze sercem Polski ” oraz „Nie dla podzia-
łu Mazowsza ” - mówi Bogdan Pawlak, przewodniczący zarządu rejonowego. 
- Piaseczyńscy seniorzy od lat są wspierani przez urząd marszałkowski i chce-
my, aby tak pozostało. 
 Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w 
Piasecznie przyjął nawet apel, w którym wyraża swoje zdziwienie i zaniepo-
kojenie pojawiającymi się informacjami o planowanym podziale naszego wo-
jewództwa. - Dzielenie dobrze funkcjonującego organizmu, który dba także o 
zaspokajanie potrzeb osób starszych, spowoduje jedynie zamieszanie – uwa-
ża Bogdan Pawlak. - Dlatego jesteśmy przeciwni temu pomysłowi.
 Jako że pierwsze od czasu pandemii spotkanie cieszyło się dużym zainte-
resowaniem, już planowane są kolejne. W czwartek seniorzy spotkali się na 
Zimnych Dołach, a we wrześniu planują pożegnanie lata w Runowie, gdzie 
dojadą kolejką wąskotorową. - Zamierzamy też wybrać się na trzy wycieczki: 
do Sannik i Żelazowej Woli, Pułtuska oraz Radomia-Szydłowca – dodaje Miro-
sław Szamota, wiceprzewodniczący zarządu. - Wszystkich chętnych zaopa-
trzymy w maseczki.

TW

Seniorzy nie boją się koronawirusa i już planują kolejne 
aktywności

PIASECZNO

Wszystkie pieniądze świata w kinie plenerowym
 Centrum Kultury zaprasza razem z Biurem Promocji i Kultury Gmi-
ny Piaseczno na Piaseczyńskie Kino Plenerowe 2020. Sierpniowe sean-
se na Skwerze Kisiela odbywają się o godzinie 21. Już dziś pokazany zo-
stanie fi lm „Wszystkie pieniądze świata”, amerykańsko-brytyjski krymi-
nał w reżyserii Ridleya Scotta.

Tyl
R E K L A M A

PIASECZNO Do końca sierpnia po-
trwa wystawa członków Klubu Fo-
tografi cznego działającego w pia-
seczyńskim Centrum Kultury, któ-
rzy coraz częściej pokazują swoje 
prace szerszej publiczności 
 Plenerowa wystawa zatytułowana 
„Siła inspiracji” znajduje się na rynku 
przy budynku Przystanku Kultura. Na 
zdjęciach pojawiają się bardzo różnorod-
ne inspiracje – od sił natury, przez motyw 
drogi, aż po... Piaseczyńską Orkiestrę 
Dętą, realizującą swoje muzyczne pasje. 

Tyl.

Siła inspiracji
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IV liga

MKS Piaseczno - Józefovia Józefów 
(odwołany z powodu zagrożenia epidemicznego)
Ząbkovia Ząbki 3-1 Sparta Jazgarzew 
Victoria Sulejówek 6-1 Unia Warszawa 
KS Raszyn 1-2 Mazur Karczew 
Drukarz Warszawa 7-1 Ożarowianka Ożarów Mazowiecki
Znicz II Pruszków 1-2 Escola Varsovia Warszawa 
AP Marcovia Marki - Okęcie Warszawa 
(odwołany z powodu zagrożenia epidemicznego)

Tabela grupy południowej IV ligi

1.  Ząbkovia Ząbki 2 6 2 0 0 6-2
2.  Escola Varsovia Warszawa
  2 6 2 0 0 4-2
3.  Victoria Sulejówek 2 4 1 1 0 6-1
4.  Mazur Karczew 2 4 1 1 0 2-1
5.  Drukarz Warszawa 2 3 1 0 1 8-3
6.  MKS Piaseczno 1 3 1 0 0 3-0
7.  KS Raszyn 2 3 1 0 1 3-2
8.  Okęcie Warszawa 1 3 1 0 0 1-0
  Józefovia Józefów 1 3 1 0 0 1-0
10.  Znicz II Pruszków 2 0 0 0 2 1-3
11.  Sparta Jazgarzew 2 0 0 0 2 1-4
12.  AP Marcovia Marki 1 0 0 0 1 0-3
13.  Unia Warszawa 2 0 0 0 2 2-9
14.  Ożarowianka Ożarów Mazowiecki
  2 0 0 0 2 1-9

Liga okręgowa

Kolejka 2 - 8-9 sierpnia

Ursus II Warszawa 2-3 KS Teresin 
Ryś Laski 6-2 Naprzód Brwinów  
Milan Milanówek 4-0 Passovia Pass  
Laura Chylice 5-0 Przyszłość Włochy (Warszawa) 

Grom Warszawa 5-1 Korona Góra Kalwaria  
GLKS Nadarzyn 1-2 Piast Piastów 
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 3-1 Sarmata Warszawa  
Orzeł Baniocha 5-0 SEMP Ursynów (Warszawa)  
LKS Chlebnia 3-2 Perła Złotokłos 

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  Grom Warszawa 2 6 2 0 0 11-1
2.  Milan Milanówek 2 6 2 0 0 9-0
3.  Laura Chylice 2 6 2 0 0 9-1
4.  LKS Chlebnia 2 6 2 0 0 9-2
5.  Orzeł Baniocha 2 6 2 0 0 7-1
6.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
  2 6 2 0 0 5-1
7.  Ryś Laski 2 3 1 0 1 6-8
8.  Naprzód Brwinów 2 3 1 0 1 7-9
9.  Perła Złotokłos 2 3 1 0 1 8-3
10.  Piast Piastów 2 3 1 0 1 2-7
11.  KS Teresin 2 3 1 0 1 6-7
12.  GLKS Nadarzyn 2 1 0 1 1 4-5
13.  Sarmata Warszawa 2 1 0 1 1 4-6
14.  Ursus II Warszawa 2 0 0 0 2 3-5
15.  Korona Góra Kalwaria 2 0 0 0 2 2-9
16.  SEMP Ursynów 2 0 0 0 2 0-7
17.  Przyszłość Włochy 2 0 0 0 2 0-10
18.  Passovia Pass 2 0 0 0 2 0-10

Ligowe zapowiedzi
IV liga

Kolejka 3 - 15-16 sierpnia

Okęcie Warszawa - MKS Piaseczno (mecz odwołany)
Escola Varsovia Warszawa - AP Marcovia Marki  
Ożarowianka Ożarów Mazowiecki - Znicz II Pruszków  

Mazur Karczew - Drukarz Warszawa  
Unia Warszawa - KS Raszyn  
Sparta Jazgarzew - Victoria Sulejówek 15 sierpnia, g.11
Józefovia Józefów - Ząbkovia Ząbki 

LIga okręgowa

Kolejka 4 - 15-16 sierpnia

Ursus II Warszawa - Ryś Laski  
Perła Złotokłos - KS Teresin  16 sierpnia, g.15 
(mecz w Wólce Kozodawskiej)
Milan Milanówek - Naprzód Brwinów  
Laura Chylice - LKS Chlebnia 15 sierpnia, g.11
Grom Warszawa - Passovia Pass  
GLKS Nadarzyn - Przyszłość Włochy (Warszawa)  
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki - Korona Góra Kalwaria 
16 sierpnia, g.14:30
Orzeł Baniocha - Piast Piastów 15 sierpnia, g.17
SEMP Ursynów (Warszawa) - Sarmata Warszawa 

A klasa

Kolejka 1 - 15-16 sierpnia

Walka Kosów - UKS Tarczyn 16 sierpnia, g.16
City Wilanów (Warszawa) - FC Lesznowola 15 sierpnia, g.17:30
UKS Siekierki (Warszawa) - Ożarowianka II 
Ożarów Mazowiecki 
MKS Polonia Warszawa - Jedność Żabieniec 16 sierpnia, g.18
MKS II Piaseczno - Anprel Nowa Wieś 25 sierpnia, g.20 
(mecz w Nowej Wsi) 
Perła II Złotokłos - Drukarz II Warszawa 16 sierpnia, 
g.18 (mecz w Wólce Kozodawskiej)
GKS Podolszyn - Świt Warszawa 

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

Wyniki naszych zespołów ligowych

Derby wróciły do Konstancina!
PIŁKA NOŻNA, B KLASA, KOSA KONSTANCIN – RKS MIRKÓW 3:4 Ten mecz był szczególny z wielu po-

wodów. Po kilku latach nieobecności na piłkarskich boiskach powiatu piaseczyńskie-

go wróciły na nie dwa zespoły seniorskie – Kosa Konstancin i RKS Mirków, które już w 

pierwszej kolejce nowego sezonu spotkały się w derbach gminy Konstancin-Jeziorna. 

Emocji nie brakowało

 Choć w tym sezonie, z powodu 
koronawirusa, formalnie nie mogą 
brać udziału w meczach kibice dru-
żyny gości, to fani z Mirkowa po-
kazali, że nie jest to dla nich żadna 
przeszkoda i tłumnie stawili się tego 
dnia na wale kolejowym za jedną z 
bramek. Przez cały mecz prowadzili 
zorganizowany doping, przygotowu-
jąc kilka opraw z udziałem rac i flag 
– zarówno dotyczących swojego klu-
bu, jak i nawiązujących do bohater-
stwa warszawskich powstańców.
 Piłkarze stanęli natomiast na wy-
sokości zadania i mimo upalnej po-
gody swoją grą jeszcze podgrzali at-
mosferę. Pierwsi do siatki rywali tra-
fili gospodarze. Uczynił to w 19. mi-
nucie Damian Warchoł, który wyko-
rzystał fatalny błąd bramkarza Mir-
kowa Jakuba Manowskiego. War-
choł ambitnie nacisnął golkipera 
przyjezdnych, przejął futbolówkę i 
strzelił do pustej bramki. Wyrównał 
w 39. minucie, po ładnej akcji lewą 
stronę boiska, Adrian Oklej. Zale-
dwie dwie minuty później Mirków 
stanął z kolei przed wyborną szansą 
wyjścia na prowadzenie. Po zagraniu 
ręką jednego z piłkarzy Kosy z rzu-
tu karnego strzelał Adam Mikołaj-
czak, ale jego intencję wyczuł Kevin 
Adler, który złapał piłkę. Goście po-
winni prowadzić, a do szatni scho-
dzili... przegrywając. Tuż przed prze-
rwą znów dość pechowo interwenio-
wał w bramce Manowski, bo odbity 
przez niego strzał trafił pod nogi Pa-
tryka Ostrowskiego, który z najbliż-
szej odległości dał prowadzenie eki-
pie Romana Koseckiego i Artura Ko-
prowskiego.
 Kosa równie znakomicie jak 
skończyła pierwszą, zaczęła drugą 
odsłonę spotkania. Po ładnej akcji 
Ostrowskiego piłka trafiła do Kac-
pra Młynarczyka, który bez proble-
mów posłała ją do siatki. Na odpo-
wiedź Mirkowa nie trzeba było dłu-
go czekać, a w 55. minucie kibice 
mogli obejrzeć gola meczu. Z rzu-
tu wolnego uderzył w samo okienko 
Sławomir Bojańczyk – tak że bram-
karz Kosy nie miał absolutnie nic do 
powiedzenia. Niestety, tego samego 
nie można powiedzieć o dwóch ko-

lejnych trafieniach dla podopiecz-
nych Edwarda Brzezińskiego. Naj-
pierw Adler przegrał pojedynek bie-
gowy z szybkim Oklejem, który mi-
nął go i strzelił na 3:3, a później nie 
złapał piłki w prostej – wydawać by 
się mogło – sytuacji, po czym fau-
lował w polu karnym Rafała Perkę. 
Trzeba mu jednak oddać, że prawie 
obronił strzał Okleja z rzutu karnego 
– zabrakło dosłownie kilku centyme-
trów, dzięki czemu napastnik Mirko-
wa mógł świętować swój pierwszy w 

tym sezonie hat-trick. 
 Do końca meczu Kosa ambitnie 
próbowała wyrównać, ale brakowa-
ło jej albo odrobiny szczęścia, albo 
zimnej krwi. I choć po meczu cie-
szyć się mogli tylko goście, to jednak 
oba zespoły stworzyły ciekawe zawo-
dy, udowadniając, że niekiedy mecze 
w B klasie mogą być bardziej intere-
sujące niż niejedno spotkanie naszej 
rodzimej Ekstraklasy. 

Grzegorz Tylec

Kapitan Kosy Konstancin Piotr Balcerzak i kapitan RKS Mirków 
Adam Mikołajczak wyprowadzili swoje drużyny na pierwsze od 
wielu lat derby Konstancina

Edward Brzeziński, trener RKS Mirków
  Początki są trudne. Ważne, że wygraliśmy przy super dopingu. Czy 

przegrywając 1:3 wciąż wierzyliśmy w końcowy sukces? Tak, bo w naszych 
sparingach często goniliśmy wynik, a poza tym gdybym nie wierzył w chłopa-
ków, to bym ich nie  trenował. Poza tym kibice zrobili taką atmosferę, że wie-
le klubów może nam zazdrościć takich fanów. To był  pierwszy  mecz obu dru-

żyn  i widać było trochę  niedokładności, ale mam nadzieję, że teraz będzie już tylko lepiej. Tak 
jak mówiłem  wcześniej - będziemy się starali, aby nasza gra wyglądała przyjemnie dla oka i była 
skuteczna. Podczas dzisiejszego meczu wszystkim wróciły wspomnienia związane z RKS Mirków

Spadek nam nie grozi

Laura i Orzeł gromią rywali

Z Romanem Koseckim, prezesem i trenerem Kosy Konstancin, rozma-
wia Grzegorz Tylec
Po kilku latach przerwy znów mie-

liśmy w Konstancinie derby na po-

ziomie seniorów...

 Bardzo się cieszymy, że wrócił RKS 
Mirków. Za trzy lata będzie stulecie 
tego klubu, więc dobrze, że został re-
aktywowany i życzę im żeby na ten ju-
bileusz mieli swoje boisko. Te tereny 
są teraz w innych, prywatnych rękach 
– szkoda, bo to jeszcze moja mama, w 
czynie społecznym, budowała. Na razie tworzy się tam fajny, miejscowy zespół, 
a na meczu była fajna oprawa, za co chciałbym podziękować kibicom.

A jak wygląda nowy seniorski zespół Kosy?

 To młodzi chłopcy – mają w większości po 15, 16 czy 17 lat. Ze starszych 
zawodników jest Andrzej Kacprzak (rocznik 1975), Patryk Ostrowski czy Mar-
cin Kloch. Reszta chłopaków grała jeszcze niedawno w rozgrywkach młodzie-
żowych – dla nich spotkanie z Mirkowem było pierwszym w ich życiu meczem 
w seniorach, więc spokojnie zbierają doświadczenie.

Wrócił pan również do trenowania seniorów...

 Tak, prowadzę zespół razem z Arturem Koprowskim i Andrzejem Mali-
nowskim, trenerem bramkarzy. Piłka seniorska bardzo różni się od młodzie-
żowej. Chłopaki ograją się tutaj troszeczkę i myślę, że będzie z nich na pewno 
w przyszłości pożytek.

Jakie macie cele sportowe na ten sezon?

Przede wszystkim młodzi zawodnicy muszą zobaczyć jak wygląda piłka se-
niorska – z czym to się je. Staramy się im to tłumaczyć, podpowiadają również 
starsi zawodnicy. Myślę, że z meczu na mecz będzie coraz lepiej. A co do ce-
lów? Wie pan (śmiech), spadek nam nie grozi... Oczywiście, interesuje nas jak 
najwyższe miejsce w tabeli.

Z Mirkowem prowadziliście już 3:1...

 Tak, ale taka jest właśnie piłka seniorska. Zapłaciliśmy trochę frycowego. Ta-
kich błędów jakie dziś popełniliśmy nie możemy robić, bo od razu przeciwnik to 
wykorzysta. W pewnym momencie było fajnie, chłopaki dobrze wyglądali, ale 
presja ze strony Mirkowa i ich agresywna gra zrobiły swoje. Widziałem, że tro-
chę stresu było u moich piłkarzy, ale to był w końcu ich pierwszy mecz.

Pokazaliście jednak, że i w B klasie można zagrać fajne, emocjonujące mecze...

 No właśnie. Była fajna atmosfera i wszyscy byli zadowoleni. Po meczu 
chłopaki z Mirkowa zostali u nas na boisku, pogadaliśmy sobie z godzinę czy 
dwie. Znamy się w końcu – wielu zawodników grało kiedyś w Kosie. Cieszymy 
się, że powstał też klub Urzecze Gassy.

Można powiedzieć, że mamy teraz prawdziwy renesans piłki seniorskiej 

w Konstancinie...

 Ale to dobrze. To pokazuje, że tym mieście to jest potrzebne. Marzy mi 
się żeby w Konstancinie powstało boisko pełnowymiarowe ze sztuczną na-
wierzchnią – takie jakie ma MKS Piaseczno i żebyśmy wszyscy mogli z niego 
korzystać. Chcielibyśmy mieć tu taki mały stadionik na dwa czy trzy tysiące lu-
dzi, bo myślę, że Konstancin zasługuje na coś takiego.

PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA Świetny początek rozgrywek zanoto-
wali zarówno piłkarze Laury Chylice, jak i Orła Baniocha
 Po wygranych w 
pierwszej kolejce oba ze-
społy zagrały na piątkę 
– aplikując swoim prze-
ciwnikom zgodnie po 
pięć goli i nie tracąc przy 
tym żadnego. W Laurze, 
w spotkaniu z Przyszło-
ścią Włochy, wyróżnił się 
zwłaszcza Jarosław Jam-
rozik (strzelec czterech 
goli) – kolejne trafi enie dołożył Jacek Wąsik. W meczu Orła z Sempem Ursynów 
łupem bramkowym podzieliło się aż pięciu piłkarzy: Dominik Bartnik, Adam 
Myszkowski, Piotr Bogacki, Patryk Kościanek i Maks Vogtman.

Tyl.

LEKKOATLETYKA

Ruszyły zapisy na Frog Race
 Bieg Frog Race odbędzie się, jak co roku, w rejonie Zimnych Dołów w Chojno-
wie. Impreza rozpocznie się 5 września o godzinie 10.30. - Dostaliśmy już zgodę z 
nadleśnictwa, więc ruszyliśmy z zapisami, które odbywają się za pośrednictwem 
strony www.kondycja.com.pl – mówi Wiesław Paradowski, organizator impre-
zy ze Stowarzyszenia Kondycja. - Zawodnicy pobiegną w dwóch turach - sesji 
porannej i popołudniowej. Mamy limity: 250 dzieci i 250 osób dorosłych. 

Tyl.

LEKKOATLETYKA

Pobiegnij na szczytny cel
 W sierpniu będą dwie okazje do tego, by wziąć udział w Global Charity 
Challange – akcji, której celem jest pomoc w odnalezieniu, pochowanych 
po mniejszych miejscowościach, młodych sportowych talentów, które 
potrzebują fachowego wsparcia, by móc w pełni rozwinąć swój potencjał. 
W sobotę 22 sierpnia odbędzie się wspólny bieg na pięć kilometrów, któ-
ry wystartuje ze Stadionu Miejskiego w Piasecznie, a w niedzielę 30 sierp-
nia – półmaraton (21 km), który rozpocznie się przy stacji metra Kabaty 
(dokładnie na rogu ulic Wąwozowej i Kabacki Dukt). Oba biegi o 10.30.

Tyl.
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Ludzie rzucają kamienie
do stawu
PIASECZNO – Kilka razy widziałam, jak osoby z psami i młodzież wrzu-
cają do stawu w parku miejskim kamienie, którymi wyłożono brzeg 
zbiornika – mówi pani Elżbieta, nasza czytelniczka. - Jak tak dalej pój-
dzie, ten teren zostanie zdewastowany

 - Staw wyszedł naprawdę ładnie. Wygląda bardzo elegancko – uważa pani 
Elżbieta. - Niestety, wielu mieszkańców świadomie go dewastuje.
 Nasza czytelniczka opowiada, że wiele razy widziała, jak właściciele czwo-
ronogów zachęcają psy do kąpieli w zbiorniku, wrzucając do niego kamienie. 
- Jak zwróciłam jednemu panu uwagę to usłyszałam, że ma prawo to robić, 
bo płaci w gminie podatki. Zamurowało mnie – przyznaje kobieta. - Innym 
razem, jak wdałam się w pogawędkę z dwiema dziewczynami usłyszałam od 
nich, że wszyscy to robią. Jak inni kradną, to ja też mam kraść? - nie kryje swo-
jego oburzenia nasza czytelniczka dodając, że w niektórych miejscach mię-
dzy lustrem wody a skarpą już brakuje kamieni. 
 - Nie mieliśmy jeszcze tego typu zgłoszeń, nasze patrole pojawiają się w 
parku regularnie – poinformował nas jeden ze strażników miejskich. Jednak 
pani Elżbiety takie wyjaśnienia nie przekonują. - Apeluję do ludzi, aby się opa-
miętali i szanowali przestrzeń publiczną – kończy mieszkanka. - Tym bardziej, 
że przy stawie wisi regulamin zabraniający wrzucania czegokolwiek do wody.

TW

Mimo że przy stawie ustawiono regulamin, wiele osób się
do niego nie stosuje

PIASECZNO

Bajkowy Zakątek
 W najbliższą środę 19 sierpnia na skwerze Kisiela odbędzie się spek-
takl Teatru Małe Mi „Księżycowe opowieści”. To pięć pięknych historii, 
przypowieści, bajek fi lozofi cznych z różnych stron świata. Jest tu histo-
ria z dalekiego Nepalu, bajka afrykańska, żydowska, dwie opowieści za-
czerpnięte z mitologii indiańskiej. Każda historia zilustrowana została sce-
nografi ą i lalkami autorstwa Kasi Szpilkowskiej. Początek o godzinie 19.

Tyl

Czy w Lesznowoli stanie maszt niezgody?
LESZNOWOLA Na działce przy ulicy Słonecznej, na obrzeżach wsi Lesznowola, planowa-

na jest budowa masztu telefonii komórkowej 5G. Okoliczni mieszkańcy i grupa leszno-

wolskich radnych złożyli w tej sprawie protest do starostwa powiatowego

 Przedstawiciele Klubu Radnych 
Wspólnie dla Lesznowoli podkreśla-
ją we wniosku skierowanym na ręce 
starosty Ksawerego Guta, że w po-
bliżu inwestycji znajdują się osiedla 
mieszkaniowe, przedszkole i szkoła 
podstawowa, a około 90 mieszkań-
ców podpisało i złożyło już petycję o 
zaniechanie budowy.
 Znane są powszechnie wyniki ba-
dań dotyczących oddziaływania pola 
elektromagnetycznego generowane-
go przez maszty sieci 5G i dane te są 
niepodważalne – podkreślają radni 
Klubu Radnych Wspólnie dla Lesz-
nowoli. Sugerują ponadto podjęcie 
działań wyjaśniających i wypracowa-
nie kompromisu, czyli zmianę decyzji 
co do lokalizacji masztu.

Kontrowersyjna inwestycja

 Czy jednak inwestycja faktycz-
nie zagraża zdrowiu mieszkańców? 
Opinie w tej kwestii są podzielo-
ne. Według Światowej Organizacji 
Zdrowia nie ma dowodów na szko-
dliwe efekty zdrowotne pól elektro-
magnetycznych o małym natęże-
niu. Na rządowym serwisie Rzeczy-
pospolitej Polskiej (gov.pl) znaleźć 
można z kolei informację, że jedyny 
wiarygodnie potwierdzony w prak-
tyce medycznej i w badaniach labo-
ratoryjnych negatywny efekt zdro-
wotny pola EM związany jest z pod-
grzaniem tkanek w wyniku efektu 
cieplnego. Chodzi tu jednak o kon-
takt z niezwykle silnym polem elek-

tromagnetycznym, na przykład w 
bezpośredniej bliskości wojskowych 
instalacji radarowych. Nadajniki te-
lekomunikacyjne wytwarzają nato-
miast pola o natężeniu słabszym o 
całe rzędy wielkości. - Uważam, że 
nie ma badań, że taki maszt szkodzi, 
ale ludzie mają prawo się bać – mówi 
Magdalena Łyszcz, gminna radna i 
jednocześnie mieszkanka wsi Lesz-
nowola. - Mam nadzieję, że uda się 
uniknąć ten inwestycji.

Spotkanie z władzami gminy

 W poniedziałek odbyło się spo-
tkanie wójt Marii Jolanty Batyc-
kiej-Wąsik z właścicielem działki 
o nr ewid. 273/1 obręb Lesznowo-
la.  - Właściciel oświadczył, iż jego 
stanowisko w sprawie dzierżawy 
przedmiotowej działki pod lokaliza-
cję wieży telefonii komórkowej firmy 
„Play” pozostaje niezmienne oraz 
że stosowne organy administracji 
architektoniczno-budowlanej roz-
strzygną o zgodności przedmiotowej 
inwestycji z prawem – mówi Marcin 
Kania, wicewójt Lesznowoli. - Po-

nadto informuję, że prowadzone są 
rozmowy z firmą „Play”, które mają 
na celu doprowadzić do spotkania i 
omówienia powyższych kwestii. Pla-
nowaną inwestycję skomentowało 
również starostwo powiatowe. - Sy-
tuacja wygląda tak, że jeśli wniosek 
spełnia przepisy prawa budowlane-
go, to pozwolenie zostanie wyda-
ne – mówi Magdalena Markuszew-
ska z biura promocji powiatu. - Stro-
ny (czyli, między innymi, właściciele 
działek w promieniu 200 metrów od 
inwestycji) mogą się odwołać od de-
cyzji do wojewody. Mają na to 14 dni 
od doręczenia decyzji.
 Za prawdopodobną budową 
masztu w Lesznowoli przemawia-
ją dodatkowo przepisy specustawy o 
wspieraniu rozwoju usług i sieci tele-
komunikacyjnych. Według niej miej-
scowy plan zagospodarowania prze-
strzennego nie może ustanawiać za-
kazów, a przyjmowane w nim rozwią-
zania nie mogą uniemożliwiać lokali-
zowania inwestycji celu publicznego z 
zakresu łączności publicznej.

Grzegorz Tylec
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DAM PRACĘ

Zatrudnimy osobę bez doświadczenia do pakowania wy-
robów w Baniosze. Praca zmianowa. Tel. 605 555  853

Firma Hal w Baniosze zatrudni osoby do pakowania 
produktów i operatorów maszyn. Praca zmianowa. 
Tel. 22 736 68 23

Zatrudnimy: brukarzy, pomocników, ekipę brukarzy 
tel. 602 114 307

Pracownice do szycia i pakowania, tel. 502 380 307

Zatrudnię ślusarza, mechanika Prażmów, tel. 693 653 165

Krawcowe zatrudnię - proste szycie, dobre warunki, 
tel. 504 551 330

Zatrudnię pracowników ogólnobudowlanych, 
elewacje, deska tarasowa, tel. 504 100 418

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

Firma z Piaseczna produkująca dania gotowe poszu-
kuje pracownika na stanowisko - Kucharz/catering die-
tetyczny. Osoby zainteresowane prosimy o przesyła-
nie CV na adres marta.galas@eatme.pl  lub kontakt tel. 
533-618-333

Zatrudnię krawcową oraz Panią do pakowania i prac 
pomocniczych,  tel. 502 380 307

Praca na umowę na magazynie zewnętrznym.5 dni 
w tygodniu w godz. 8-18 Zalesie Górne tel.608 055 085

Fryzjera/kę z doświadczeniem zatrudni na pełny etat 
salon fryzjerski w Piasecznie, tel. 692 488 278

PILNIE ZATRUDNIMY SPRZEDAWCĘ DO DELIKATESÓW 
KAMIONKA TEL. 503 016 789

Młodego do posadzek, chętnie z prawem jazdy, 
tel. 504 241 950

Opiekunkę w stacjonarnym ośrodku opiekuńczym, Zale-
sie Dolne, tel. 607 081 930

Zatrudnię fryzjerkę, manikiurzystce podnajmę gabinet w 
Konstancinie, od zaraz tel. 606 817 356

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

Do sprzątania klatek schodowych w Piasecznie i okoli-
cach, tel. 509 855 978

Panią do sprzątania w szkole, cały etat, tel. 787 315 656

Emerytów, rencistów do robót porządkowych, Kąty,
tel. 607 149 243

Mechanik samochodowy, wulkanizator, Konstancin, 
tel. 607 493 327

Zatrudnię elektryka/mechanika na konserwację w zakła-
dzie w Piasecznie - pełny etat. tel. 609 077 030

Firma ogrodnicza zatrudni doświadczonych ogrodników, 
a także na stanowisko kierownika ekipy pielęgnacyjnej, 
tel. 505 075 670

Kasjer-Sprzedawca do Obsługi Klienta na Stacji Paliw PKN 
ORLEN w Tarczynie Al. Krakowska 25 Tel.536 193 442

Poszukujemy Fryzjera/Stylistę do nowoczesnego salonu fry-
zjersko-kosmetycznego w Nowej Iwicznej. Tel. 663 517 241

Ochrona pasażu handlowego w galerii handlowej w Jan-
kach, umowa o pracę, system 15-16h. Praca od zaraz. 
Tel: 510 011 347 lub 571 330 639

Firma poszukuje osoby do sprzątania hali produkcyjnej i 
magazynowej. Praca w systemie zmianowym: 2 dni 6-18, 2 
dni wolne, 2 dni 18-6, 2 dni wolne itd. Wynagrodzenie 14,00 
zł na rękę za godz. plus 400,00 zł premii, pełny etat, umowa 
o pracę. Praca w Solcu k. Szymanowa, dojazd z Warki, Góry 
Kalwarii i Wilanowa zapewniony. Zadzwoń na nr 501 631 374

Firma poszukuje osoby do sprzątania biura. Praca w 
godz. 15:00 - 22:00. Wynagrodzenie 2200,00 zł na rękę, 
pełny etat, umowa o pracę. Praca w Solcu k. Szymanowa. 
Zadzwoń na nr 501 631 374

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie i pomoc domowa, tel. 729 245 710

Opieka i prace domowe, tel. 731 129 311

KUPIĘ

Kupię kasety i czarne płyty muzyczne, tel. 501 781 933

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  KUPIĘ

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

Kasacja aut, tel. 508 206 738

Kupię każde auto, tel. 603 903 405

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Sprzedam działkę super uzbrojona  w SIEDLISKACH  
w dobrej cenie  tel. 602 340 549

Mam do sprzedania super ładne, tanie działki pod rekreacje 
z możliwością zabudowy mieszkaniowej   tel.602 340 549

Działkę 9500 m kw na Suwalszczyźnie, rolno – budowla-
ną, przy lesie, 4 jeziora w promieniu 4 km, tel. 605 312 104 

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

Działkę budowlaną 6000 m kw, Dąbrówka, 650 zł/mkw., 
w całości, podzielę lub wydzierżawię, tel. 667 797 094

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

Działki budowlane Prażmów, tel.791 394 791

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

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

Sprzedam ul.Broniewskiego, Piaseczno. Działka 980 m kw. 
dom do remontu 100 m kw. Garaż, przybudówka. Media: 
woda, gaz, prąd, światłowód, kanalizacja. Tel. 691 597 254

Mieszkanie Warszawa/ Bródno 53,5 m kw., zamienię na 2 
oddzielne w Piasecznie, tel. 505 270 352

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Poszukuje działki okolice Konstancina , Chylic , Czarnowa
 tel. 602 340 549

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

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

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

Dwupokojowe 37 m kw. Góra Kalwaria ul. Wyszyńskiego 
3, 1300 zł tel. 506 391 034

Pokój z aneksem kuchennym i łazienką dla pana, 900 zł, 
Chylice, tel. 513 626 068

Pawilon 28 m. kw., Piaseczno,ul. Szkolna 13c „Pod Kopu-
łą”, tel. 509 86 72 38

Pokój, Chylice, tel. 516 228 558

Kwatery pracownicze okolice Piaseczna, tel. 698 139 895

Kwatery, 280,00 zł, Dąbrówka, tel. 667 797 094

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

Pokój z kuchnią i łazienką najchętniej parze, Nowa
Iwiczna, tel. 601 093 642

Kwatery, tel. 728 899 673

Mieszkanie 3-pokoje Piaseczno tel. 607 894 242

Do wynajęcia pod rożnego rodzaju działalność gospodar-
czą nieruchomość w centrum Piaseczna. Dwa budynki:1. 
ok 420 m kw. ok. 606 m kw., garaże podziemne, winda, par-
kingi. tel. kontaktowy 509 703 083

Kawalerka 20 m kw.umeblowana i wyposażona w Gołko-
wie tel. 530 095 682

USŁUGI

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. tel. 504 008 309

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

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

Niezależny Doradca Pokryć DachowychLokalny czło-
nek Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, tel. 507 595 394

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

Złota rączka + ogrodnik, tel. 669 686 350

Dachy, rynny, tel. 798 836 860

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

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

Remonty, kompleksowe wykończenia wnętrz, 
profesjonalne, tel. 537 767 691

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

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

Złom. Porządkujesz? Remontujesz? Uprzątniemy i wy-
wieziemy złom, tel. 502 898 418
Hydraulik tel. 886 576 148

Posadzki epoksydowe (żywiczne), tel. 504 241 950

Elektryk, tel. 666 890 886

Docieplanie Budynków, tel. 795 96 96 96

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

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Tynki gipsowe, elewacje, wylewki Tel.502 788 561

Usługi minikoparką tel.  781 694 389

Koszenie tel. 735 616 596

Tynki tradycyjne i gipsowe, tel 604 415 352

Tynki gipsowe, tel. 502 788 561

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

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

USUWANIE OWADÓW LATAJĄCYCH, Tel. 503 471 422

NAPRAWY AGD PRALKI LODÓWKI ZMYWARKI PIEKAR-
NIKI PŁYTY TEL.511 204 952

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Układanie kostki brukowej,  tel. 604 174 152

Malowanie ogrodzeń, tel. 504 571 038

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Kominy,rynny, naprawy, tel. 798 836 860

Dachy, podbitki, naprawy, tel. 798 836 860

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

Instalacje elektryczne,   tel.  601 41 88 01

Szamba, transport, montaż, tel. 605 916 307

Hydraulik, tel. 535 872 455

Przycinanie żywopłotów, tel. 500 51 66 77

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

Ogrodnictwo tel. 536 043 434

Ocieplanie budynków, tel. 609 828 998

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

Malarskie, tel. 696 120 208

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Koszenie, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

Mycie i malowanie elewacji,  tel. 505 591 721

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

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

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

Malowanie, tel. 505 586 728

Dekarskie, naprawa dachów, rynny, rury, obróbki, 
malowanie dachów, papa, ocieplenia styropianem, 
tel. 732 813 841

Cyklinowanie, tel. 510 128 912

Szpachlowanie, malowanie, tel. 510 128 912

Schody, tel. 510 128 912

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

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

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

Ogrody Koszenie Traw Zarośli, tel. 603 315 531

Złota rączka, tel. 735 616 596

Pranie-czyszczenie dywanów, tapicerki meblowej i samo-
chodowej,tel. 505 65 20 30

Wspieramy osoby starsze i niepełnosprawne ruchowo 
oraz ich rodziny.502-110-155 www.wspieramyrodziny.pl

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

 RÓŻNE 

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

Przyjmę baner reklamowy na ogrodzenie. Mirkowska 3, 
Konstancin, tel. 694 466 504

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

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

ZDROWIE I URODA 

Terapia bólu 5 dniowe zabiegi w Piasecznie bez skierowa-
nia bez opłat bez kolejki. Jeśli dokucza ci jakiś ból zadzwoń i 
dowiedz się czy możemy ci pomóc tel. 665 442 303

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

MATRYMONIALNE

Starsza Pani czeka na Przyjaciela, tel. 512 632 149

Do zakładu kamieniarskiego polerowników, pilarzy, 
do montażu nagrobków i montażystów galanterii bu-
dowlanej oraz do przyuczenia, Warszawa – Ursynów, 
tel. 601 95 40 67, 607 149 243

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

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Malowanie, tapetowanie, układanie glazury, 
tel. 600 254 705

Naprawy, krycie dachów, tel. 511 928 895

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

Malowanie, panele, remonty, tel. 664 632 405

Przeprowadzki,  tel. 505 591 721

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Projektowanie ogrodów, zakładanie i pielęgnacja. 
Konstrukcje drewniane. Tel. 506 026 051

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

Angielski indywidualnie, Piaseczno i okolice, od 30 zł/h, 
też zdalnie, online, tel. 571 373 118

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

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

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

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

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, GLAZU-
RA, TERAKOTA TEL. 792 456 182  

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

PRACA PRZY ELEWACJACH NA DOMKACH, 
tel. 785 199 183

Zatrudnię do sprzątania osiedla w Piasecznie, 
tel. 604 579 179

Hurtownia piwa Bajka w Gołkowie, Aleja Lipowa 65, zatrud-
ni kierowców z kat. B, dorota@bajwid.pl, tel. 603 807 472

Firma handlowa Unipack Maciejko Sp.j.z siedzibą w 
Piasecznie poszukuje pracowników magazynowych. 
Umowa o pracę. Prosimy o przesyłanie CV na adres re-
krutacja@unipack.com.pl

Salon fryzjersko-kosmetyczny z Piaseczna zatrudni 
kosmetyczkę-manicurzystkę. Wymagane minimum 
2-letnie doświadczenie, miła aparycja, dobry kontakt 
z klientem, umiejętność pracy w zespole. Zgłoszenia 
pod numerem, 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
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Czy Jarper miesza odbierane 
od mieszkańców śmieci?
LESZNOWOLA Andrzej Elżanowski z Mysiadła jest wzburzony faktem, że odpady zmiesza-

ne oraz śmieci dzielone na frakcje trafi ają do jednej śmieciarki. - To co robi Jarper jest 

karygodne – uważa. Prezes Jarpera wyjaśnia, że nowoczesne samochody którymi dys-

ponuje fi rma, mogą odbierać kilka rodzajów odpadów jednocześnie

- W ubiegły piątek widziałem, jak 
pracownik Jarpera do jednej śmie-
ciarki wrzuca odpady zmieszane i 
szkło – twierdzi pan Andrzej. - Te 
odpady są potem mechanicznie mie-
szane. Miesiąc wcześniej zauważy-
łem, jak na jeden samochód trafia-
ją zwykłe śmieci i plastik z papierem. 
Uważam takie postępowanie Jarpe-
ra za demoralizujące. Zwłaszcza po 
znacznym podniesieniu cen za od-
biór odpadów. 
 

Postanowiliśmy sprawdzić, czy nasz 
czytelnik ma rację. Udaliśmy się do 
siedziby Jarpera, gdzie poprosiliśmy 
o wyjaśnienia prezesa firmy Jaro-
sława Perzynę. - Może z boku fak-
tycznie tak to wygląda, że wszystkie 
śmieci trafiają do jednego zbiornika 
– zastanawia się Jarosław Perzyna. 
- Szkopuł tkwi w tym, że nasze sa-
mochody mają dwie lub trzy sekcje 
na odpady, więc śmieci nie są mie-
szane. W tej chwili mamy już siedem 
takich samochodów i będziemy ku-
pować kolejne, bo śmieciarki sekcyj-
ne to przyszłość tej branży. 

 Prezes Perzyna wyjaśnia, że taki 
samochód może odebrać kilka rodza-
jów odpadów jednocześnie, co jest i 
ekonomiczne, i ekologiczne. - Śmie-
ciarką sekcyjną przejeżdżamy wąski-
mi lesznowolskimi ulicami tylko raz, 
a nie trzy razy – tłumaczy. - W ten spo-
sób nie tworzymy korków i minimali-
zujemy uciążliwości. Wszystkie samo-
chody, którymi obecnie dysponujemy 
są nowe, zwrotne, ciche i mają niską 
emisję spalin zgodną z normą Euro 6. 
 Zapytaliśmy czy samochody od-
bierające śmieci czeka dalsza ewolu-

cja i co jeszcze mogłoby się w nich 
zmienić. - Przyszłością są śmieciar-
ki na gaz ziemny CNG – podkre-
śla Jarosław Perzyna. - Mamy je-
den taki samochód, ale tylko dlate-
go, że jedyna stacja, w której moż-
na go zatankować, znajduje się do-
piero w Warszawie. Gdy jednak ta-
kich stacji przybędzie, firmy odbie-
rające odpady zaczną kupować  sa-
mochody na CNG, bo są one zarów-
no bardziej ekologiczne, jak i tańsze 
w eksploatacji.

TW

Dosłownie kilka dni temu Jarper odebrał kolejne 2- i 3-sekcyjne 
śmieciarki 

W tej chwili większość 

jeżdżących po gminie śmie-

ciarek ma kilka sekcji,

 do których trafiają 

posegregowane przez 

mieszkańców odpady

Sanepid zajrzał na
miejskie targowisko
PIASECZNO We wtorek na terenie miejskiego targowiska przy ul. Jana 
Pawła II zjawili się pracownicy sanepidu w asyście policji i straży miejskiej

 Podczas kontroli sprawdzano, czy sprzedający przestrzegają obowiązku 
zakrywania nosa i ust. Jak się okazało, cały czas bywa z tym różnie. Policjanci 
wystawili jeden mandat (za nieprzestrzeganie nakazu grozi kara do 1500 zł), 
było też kilka pouczeń. Z kolei pracownicy sanepidu kontrolowali warunki, w 
jakich przechowywana jest żywność, zwłaszcza wędliny, ryby i mięso. Jak wy-
nika z naszych informacji, ujawniono wiele nieprawidłowości – na stoiskach 
znaleziono m.in. przeterminowane, źle zabezpieczone i nieprzepisowo prze-
chowywane produkty, co jest szczególnie niewskazane w czasie upałów.
 - Kilku sprzedającym nakazaliśmy zakończyć handel i opuścić plac – mówi 
Janina Włodarczyk, kierowniczka sekcji bezpieczeństwa żywności, żywienia 
i kosmetyków Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piasecznie. 
- Będziemy częściej zaglądać na to targowisko, zamierzamy objąć je wzmo-
żonym nadzorem.

TW

Kontrole na targowisku mają się powtarzać

Podwórko wyobraźni
KONSTANCIN-JEZIORNA Już w naj-
bliższą sobotę przed Hugonówką 
odbędzie się kolejny plenerowy 
spektakl dla najmłodszych
 Co kryje się na podwórku wy-
obraźni? Kogo można na nim spo-
tkać, z kim się zaprzyjaźnić? Wszyst-
ko to wyjaśni się podczas przedsta-
wienia, którego głównym bohate-
rem będzie... wyobraźnia małych 
widzów. Po spektaklu odbędą się 
warsztaty, podczas których dzieci 
napiszą i zilustrują książkę. Plenero-
wy spektakl „Podwórko wyobraźni” 
przygotowało Muzeum Bajek Baśni i 
Opowieści. Odbędzie się on w sobo-
tę 15 sierpnia o godz. 16. Wstęp wol-
ny, obowiązuje reżim sanitarny.

TW
R E K L A M A

GÓRA KALWARIA

Rusza budowa długo wyczekiwanej 
kanalizacji
 W połowie września rozpocznie się budowa kanalizacji w ulicy Towa-
rowej i Leśnej w Górze Kalwarii.  W sumie powstanie około 3,5 km nowej 
sieci za łączną kwotę prawie 2,9 mln zł. Kilka dni temu gmina zawarła 
umowę z wykonawcą. - Będzie to największa w tym roku inwestycja, na 
którą mieszkańcy ul. Leśnej czekali całą dekadę – podkreśla Piotr Chmie-
lewski, rzecznik ratusza. Prace mają potrwać do początku grudnia.

TWPIASECZNO

100-lecie Cudu nad Wisłą
 W sobotę 15 sierpnia o godz. 10 z okazji 100. rocznicy wojny polsko-
bolszewickiej 1920 roku w kościele św. Anny w Piasecznie odbędzie się 
msza święta za Ojczyznę z udziałem lokalnych władz. Po mszy – około 
godz. 11.15 - pod ratuszem zostaną złożone kwiaty, a o 19.30 na skwe-
rze Kisiela wystąpi zespół Łysa Góra. Z kolei w niedzielę 16 sierpnia od-
będzie się spacer historyczny (zbiórka o godz. 10 przy ratuszu), a po 
nim, o godz. 12, zaplanowano piknik historyczny na placu Piłsudskiego. 
O 16 na skwerze Kisiela wystąpi orkiestra dęta OSP Nadarzyn.

TW
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