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Otwarto nową szkołę i przedszkole
LESZNOWOLA W środę odbyło się uro-

czyste otwarcie szkoły podstawowej 

w Zamieniu. Tego samego dnia uru-

chomiono też przedszkole w Zgo-

rzale, będące fi lią przedszkola w Za-

mieniu

Strażak dostał pięścią w twarz! 
OSP zakłóca ciszę?
PIASECZNO W Chojnowie doszło do naru-

szenia nietykalności cielesnej strażaka 

z miejscowej Ochotniczej Straży Pożar-

nej. Przez jednego z mieszkańców został 

on uderzony pięścią w twarz. - Tu się nie 

da żyć! - narzekają sąsiedzi twierdząc, że 

strażacy uprzykrzają im życie

Wysoki stan wód. 
Odwołano spływy
kajakowe!
                        str. 12
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PIASECZNO

Nastolatek z mefedronem i marihuaną
 Policjanci z wydziału kryminalnego skontrolowali krążącego po 
mieście 17-latka. Chłopak miał przy sobie dwa zawiniątka z narkoty-
kami. Jak się potem okazało, w jednym z nich był mefedron, a w dru-
gim marihuana. Nieletni został zatrzymany i trafi ł pod opiekę rodzi-
ców. Wkrótce zajmie się nim sąd rodzinny.

R E K L A M A

K O N D O L E N C J E

Banalna interwencja 
z niespodziewanym zakończeniem
 Policjanci zatrzymali do kontroli opla astrę, którego kierowca złamał 
przepisy ruchu drogowego. Okazało się, że 24-latek ma przy sobie amfe-
taminę. Mężczyzna został zatrzymany i trafi ł do aresztu. Drugi jadący sa-
mochodem mężczyzna był z kolei poszukiwany przez niemiecką policję. 
On również nie kontynuował już jazdy.

W kradzieży pomagała mu „magiczna” torba
 Policjanci zostali wezwani do jednego z centrów handlowych, gdzie 
pracownicy ochrony zatrzymali 34-latka, próbującego wynieść ze skle-
pu ubrania o wartości 2300 zł. Po przejrzeniu nagrań z monitoringu 
okazało się, że obywatel Gruzji okradał także inne butiki. Co ciekawe, 
posługiwał się specjalną torbą z aluminiowym wnętrzem oraz szczyp-
cami do przecinania metek. Mężczyzna przyznał się do kradzieży na 
łączną kwotę ponad 5500 zł. Został zatrzymany. O jego dalszym losie 
zdecyduje sąd. 

GÓRA KALWARIA

Niespodziewana zamiana miejsc
 Niedaleko Góry Kalwarii policjanci zatrzymali do kontroli dro-
gowej toyotę. Auto nie zatrzymało się jednak od razu, a dopiero po 
przejechaniu kilkudziesięciu metrów, co zastanowiło mundurowych. 
Kiedy jeden z policjantów podszedł do samochodu zauważył, jak kie-
rowca i pasażer zamieniają się miejscami. Okazało się, że 38-latek, 
który próbował przesiąść się na fotel pasażera, ma zakaz prowadze-
nia pojazdów mechanicznych. Ze złamania zakazu mężczyzna będzie 
tłumaczył się przed sądem.

LESZNOWOLA

Zrobił „zakupy” na zimę
 Dzielnicowi z Lesznowoli zostali wezwani do jednego z centrów 
handlowych, gdzie skradziono karton z kurtkami zimowymi o war-
tości 5000 zł. Policjanci przejrzeli nagranie z monitoringu, na którym 
było widać sprawcę kradzieży. Wkrótce potem, w sąsiedniej hali zło-
dziej został zatrzymany. Okazało się, że to 24-letni mieszkaniec Koni-
na, który ma na swoim koncie więcej podobnych występków. Męż-
czyzna usłyszał już zarzuty. Za kradzież grozi mu do 5 lat więzienia.

PRAŻMÓW

Uciekł policjantom. Ale na krótko...
 Pod Prażmowem policjanci próbowali zatrzymać do kontroli oso-
bowego opla. Auto najpierw zwolniło, ale potem gwałtownie przy-
spieszyło i zniknęło z pola widzenia funkcjonariuszy. Po upływie 
doby opel został jednak zatrzymany na krajowej „7”. Okazało się, że 
siedzący za kierownicą 37-latek nie dość, że ma dożywotni zakaz pro-
wadzenia pojazdów, to jeszcze wozi ze sobą narkotyki, wycinarkę do 
katalizatorów i atrapę broni. Mężczyzna usłyszał już zarzuty i trafi ł do 
aresztu.

URSYNÓW

Marihuanę chował w majtkach
Policjanci zatrzymali do kontroli audi, którym podróżowało trzech 
młodych mężczyzn. Najmłodszy z nich 16-latek, na widok munduro-
wych wyraźnie zaczął się denerwować. W trakcie kontroli okazało się, 
że chłopak ukrywa w bieliźnie sześć woreczków z marihuaną. O jego 
dalszym losie zdecyduje sąd dla nieletnich. 

Lewe faktury na ponad 7 mln zł
LESZNOWOLA Funkcjonariusze Mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej oraz Ko-

mendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu zatrzymali w Wólce Kosowskiej mężczyznę 

podejrzanego o przestępstwa skarbowe na wielką skalę

 57-letni prezes firmy importu-
jącej buty z Chin został zatrzyma-
ny w Wólce Kosowskiej, a więc tam, 
gdzie prowadził swoją działalność. 
Funkcjonariusze skarbówki usta-
lili, że mężczyzna wystawił  fikcyj-
ne faktury na ponad 7 mln zł i wy-
łudził nienależny podatek VAT. 57-la-
tek na trzy miesiące trafił do aresztu 
tymczasowego. W sprawie podejrza-
na jest jeszcze jedna osoba, która do 
tej pory nie została zatrzymana. Pod-
czas przeszukania pomieszczeń firmy 
policjanci zabezpieczyli ponad ćwierć 
miliona zł w gotówce. Sprawa ma 
charakter rozwojowy.

TW

Śmierć motocyklisty! Zderzył się z fordem
PIASECZNO Do tragicznego 

wypadku doszło w sobotę 

na skrzyżowaniu ul. Sobie-

skiego i Stołecznej
 – 29-letnia kobieta jadąca fordem 
nie ustąpiła pierwszeństwa motocy-
kliście – dzieli się ustaleniami policji 
nadkom. Jarosław Sawicki z Komen-
dy Powiatowej Policji w Piasecznie.
 Na miejsce wypadku przyby-
ły dwa zastępy straży pożarnej, po-
licja i karetka pogotowia. Wezwano 
też śmigłowiec LPR. Niestety, mimo 
akcji reanimacyjnej nie udało się od-
ratować 34-letniego motocyklisty.

AB

Zbiórka krwi 

przed ratuszem

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W czwartek 9 września w godz. 
9-13 odbędzie się zbiórka krwi przed 
urzędem gminy. Aby oddać krew 
trzeba mieć przy sobie dokument 
tożsamości. Rano wystarczy zjeść ni-
skotłuszczowy posiłek i wypić więk-
szą ilość wody. Nie trzeba znać swo-
jej grupy krwi. Akcję organizuje Klub 
Honorowych Dawców Krwi „Legion”. 

TW

Detektyw Szkiełko
 W sobotę 4 września o godz. 15 
w altanie przy Hugonówce odbędzie 
się spektakl dla dzieci Teatru Itak-
zagramy. Zostanie wystawiony kry-
minał improwizowany „Detektyw 
Szkiełko”. Tytułowy detektyw to ce-
niony tropiciel przestępców, poszu-
kiwacz zaginionych przedmiotów i 
osób oraz „rozwiązywacz” najtrud-
niejszych zagadek. Wstęp wolny.

TW

Panu

Jackowi Tomaszewskiemu 
Pracownikowi Straży Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie

 

Wyrazy głębokiego współczucia 
oraz słowa wsparcia i otuchy  

z powodu śmierci  

składają

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej  
Agata Wilczek

Burmistrz  
Gminy Konstancin-Jeziorna  

Kazimierz Jańczuk

Za jednym zamachem ukradli dwa samochody
 We wtorek 31 sierpnia około godz. 2 w nocy z posesji w rejonie ul. 
Turkusowej w Łazach skradziono dwa samochody: toyotę RAW4 oraz 
lexusa NX o łącznej wartości około 300 tys. zł. Policja poszukuje świad-
ków zdarzenia.
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Wojna polsko-bolszewicka w centrum miasta
GÓRA KALWARIA Punktem kulminacyjnym pikniku historycznego, który odbywał się w 

niedzielę w Górze Kalwarii była pełna zwrotów inscenizacja walk z wojny polsko-bol-

szewickiej. Rozegrała się ona na jednej z ulic w centrum miasta i wyglądała naprawdę 

widowiskowo

 Całe wydarzenie miało upamięt-
niać setną rocznicę przybycia do 
Góry Kalwarii Józefa Piłsudskie-
go. W sierpniu 1921 roku marszałek 
odznaczył krzyżami Virtuti Militari 
kawalerzystów, którzy wsławili się w 
wojnie z Bolszewikami. 10 lat póź-
niej na błoniach pod miastem stanął 
ufundowany przez kawalerzystów 
obelisk. To właśnie pod nim rozpo-
czął się piknik. 
 Jeszcze przed południem uli-
cami miasta ruszyła parada histo-
ryczna z udziałem rekonstruktorów, 
koni, pojazdów wojskowych oraz za-
bytkowych samochodów z początku 

XX wieku, które wzbudziły zachwyt 
mieszkańców. Po południu moż-
na było m.in. oglądać sprzęt i wy-
posażenie żołnierzy wykorzystywa-
ne podczas bitwy 1920 roku. Przed 
ratuszem stanął także szpital polo-
wy i wystawa, przybliżająca boha-
terów wielkiej wojny. Z kolei na roz-
stawionej scenie najpierw wystąpiła  
Warszawska Orkiestra Sentymental-

na, a później odbył się koncert po-
pularnych przedwojennych szlagie-
rów. Na dzieci czekały tradycyjne 
lody, popcorn i wata cukrowa. Re-
konstruktorzy, m.in. z grupy histo-
ryczno-edukacyjnej „Szare Szere-
gi” dali popis swoich możliwości po 
godz. 16. Ulica 3 Maja przez ponad 
godzinę wręcz trzęsła się od wybu-
chów granatów, salwy artyleryjskiej 
i krzyku walczących ze sobą żoł-
nierzy. W tle grzmiały działa i sza-
lał pożar, który na oczach widzów 
został sprawnie ugaszony. Były ko-
nie, samochody pancerne i mnóstwo 
efektów pirotechnicznych. A wszyst-
ko zakończyło się tak jak kiedyś – 

sromotną klęską Bolszewików. Cie-
kawostką było to, że z jednego z bal-
konów płomienne przemówienie wy-
głosił nie kto inny, jak sam marsza-
łek Józef Piłsudski.

Tomasz Wojciuk

Trwająca ponad godzinę inscenizacja wzbudziła 

duże zainteresowanie mieszkańców
Podczas pikniku odsłonięto 

tablicę upamiętniającą funk-

cjonowanie w mieście szkoły 

straży granicznej. Płyta znaj-

duje się na fasadzie hotelu 

przy ulicy Dominikańskiej. To 

tu w międzywojniu szkolono 

przyszłych pograniczników 

Jest kandydat na 
nowego skarbnika
KONSTANCIN-JEZIORNA W przyszłym tygodniu odbędzie się sesja rady 

miejskiej, podczas której radni zdecydują o odwołaniu dotychczasowego 

skarbnika urzędu Dariusza Lipca. Ma to związek z zaniedbaniami, w wy-

niku których gmina przelała na konto założone przez oszusta 5 mln zł. 

Z naszych informacji wynika, że jest już osoba, mogąca zająć jego miejsce

 Prawdopodobnie nowym skarbnikiem gminy Konstancin-Jeziorna będzie 
kobieta. - Przedstawiłem już radzie miejskiej wniosek o powołanie nowego 
skarbnika – przyznaje burmistrz Kazimierz Jańczuk. Radni zaakcentują tę kan-
dydaturę (lub nie) w drodze głosowania. Wcześniej jednak muszą odwołać ze 
stanowiska Dariusza Lipca, co nastąpi prawdopodobnie 8 września. 
 Zanim jednak do tego dojdzie, kandydatkę, a właściwie jej kwalifi kacje zwe-
ryfi kuje ośmiu urzędników z zespołu doradczego burmistrza.  Potem swoje zda-
nie na temat kadydatki na nową skarbniczkę wyrażą radni z komisji budżetu. Nie 
wiadomo, kiedy uchwała o powołaniu skarbnika znajdzie się w porządku obrad 
(na razie jej tam nie ma). Decyzję podejmie przewodnicząca rady. Może być też 
tak, że wcale nie będzie procedowana na najbliższej sesji, choć byłoby to najbar-
dziej logiczne. Próbowaliśmy dowiedzieć się czegoś więcej o osobie, która ma 
zarządzać gminnymi fi nansami. - Nie chcę na razie zdradzać żadnych szczegó-
łów związanych z tą kandydaturą – ucina burmistrz Kazimierz Jańczuk.

TW
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Walka o przejście trwa
PIASECZNO Przejście z pasażu handlowego przy ul. Szkolnej 16 na po-

bliski parking zostało pierwszy raz zamknięte przez zarząd Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Jedność” w czerwcu. Potem na jakiś czas je udrożnio-

no, ale teraz ponownie dostępu do niego broni stalowa krata

 Przeciwko zamykaniu przejścia, z którego korzystało wielu mieszkańców ro-
biących pod kopułą zakupy, protestują m.in. handlowcy, prowadzący w budyn-
ku przy Szkolnej działalność gospodarczą. Kiedy dwa miesiące temu przejście 
po raz pierwszy zostało osłonięte drewnianą sklejką, jeden z właścicieli loka-
li handlowo-usługowych poinformował o tym fakcie straż pożarną. - Od 20 lat 
to było przejście ewakuacyjne, chodzi tu o zdrowie i życie ludzi – mówi pan 
Dariusz, nasz rozmówca. Strażacy po-
twierdzili fakt zatarasowania wyjścia 
ewakuacyjnego płytą OSB i nakazali 8 
lipca SM „Jedność” jej usunięcie. Prze-
prowadzając kontrolę stwierdzili też 
sporo innych uchybień (w budynku nie 
ma m.in. gaśnic i instalacji przeciwpoża-
rowej), prosząc o ich wyeliminowanie. 
 - Przejście zostało na krótko otwar-
te, ale kilkanaście dni temu znów je za-
blokowano – mówi pan Dariusz. - Po-
dejrzewam, że prezes spółdzielni robi to celowo, bo chce pobudować w tym 
miejscu kolejny pawilon handlowy. Ograniczył dostęp do naszych lokali. Kie-
dyś można było dostać się pod kopułę z trzech stron, a teraz tylko z dwóch. Jak 
nic się nie zmieni, w końcu będziemy musieli pozamykać interesy. A może wła-
śnie o to prezesowi chodzi...?
 Z prezesem spółdzielni Stanisławem Zawadzkim nie udało nam się skontak-
tować. Nieofi cjalnie dowiedzieliśmy się jednak, że przejście zostało zamknięte, 
aby mieszkańcy nie wychodzili z budynku pod koła samochodów jadących uli-
cą Szkolną (wcześniej było tam przejście dla pieszych, ale podczas przebudowy 
Szkolnej gmina je zlikwidowała). Spółdzielnia twierdzi, że zasłoniła przejście, bo 
miała na względzie kwestie bezpieczeństwa. Argumentuje, że w razie zagroże-
nia, znajdujące się w kracie drzwi można otworzyć. Nie udało się nam jednak 
ustalić, gdzie znajduje się do nich klucz.

Wejście do pasażu handlowego od strony ulicy Szkolnej 

po raz pierwszy zostało zamknięte w czerwcu 

Każda ze skonfliktowanych 

stron powtarza, że zależy jej na 

bezpieczeństwie mieszkańców. 

Handlowcy uważają, że dodat-

kowe wyjście przyda się w razie 

ewakuacji, spółdzielnia – że ko-

rzystający z niego ludzie mogą 

wpaść pod samochód

Tomasz Wojciuk

Piaseczyńskie opowieści
PIASECZNO W Zakątku Kultury odbyła się promocja książki Lidii Iwanowskiej-Szymańskiej „Opowieści z Mia-

sta z Piasku” z ilustracjami Niki Jaworowskiej-Duchlińskiej. Autorki opowiedziały o swojej twórczości oraz 

wręczyły uczestnikom ponad sto egzemplarzy z autografami

 Impulsem do stworzenia „Opo-
wieści z Miasta z Piasku” były spo-
tkania z dziećmi w ramach warszta-
tów we Wszechnicy Rodzica w Cen-
trum Kultury w Piasecznie. Książka 
zawiera historie ludzi, rozgrywające 
się w miejscach pełnych tajemnic.
 - Nie ma chyba na ziemi miasta, 
zwłaszcza o tak długiej historii, któ-
re nie miałoby swoich legend, podań 
i opowiastek – mówi Lidia Iwanow-
ska-Szymańska. 
 Do napisania „Opowieści z Mia-
sta z Piasku” posłużyły jej, między 
innymi, „Legendy Miasta Piaseczna” 
Przemysława Kowalskiego wydane 
przez Bibliotekę Publiczną w Piasecz-
nie, „Piaseczno miasto królewskie i 
narodowe” Tadeusza Jana Żmudziń-
skiego, kopie starych zapisków, dzien-
ników szkolnych (udostępnione przez 
pracowników Centrum Kultury) oraz 
projekt „Taniec opowieści, czyli cha-
sydzi Piaseczna” Grupy Studnia O. 
 W publikacji nie brakuje rów-
nież elementów twórczości słynnego 
mieszkańca Zalesia Dolnego – Józe-
fa Wilkonia, wszechstronnego arty-
sty o międzynarodowej renomie.
 - Często, idąc miastem, mijam 
rzeźby Wilkonia, już tak bardzo wpi-
sane w skwery, parki i chodniki, że mu-
siały pojawić się w książce jako boha-
terowie mojej wersji opowiadania o lu-
dziach z Piaseczna, którzy pomimo 
upływu czasu stykają się na co dzień 
z takim samymi trudami i radościami 
życia jak ludzie żyjący tu przed wieka-
mi – zdradza pisarka. 
 Imiona i charaktery zwierząt, inspiro-
wanych rzeźbami Wilkonia w opowiada-
niach, należą z kolei do dzieci chodzących 
obecnie ulicami Piaseczna. - Mam na-
dzieję, że udało mi się oddać atmosfe-
rę wielokulturowego miasta, w którym 
każdy poszukujący może znaleźć swo-
je miejsce na Ziemi i że moje opowie-
ści, pięknie zilustrowane przez Nikę 
Jaworowską-Duchlińską, staną się 

nową wersją opowiadania o naszym 
mieście – podsumowuje autorka.
 „Opowieści z Miasta z Piasku” z 
pewnością nie byłyby tym samym bez 
swoich pięknych ilustracji. Czy przenie-
sienie na kartki książki rzeźb Józefa Wil-
konia było wymagającym wyzwaniem?
 - Dzięki wyobraźni autorki nie 
było to trudne – przyznaje Nika Ja-
worowska-Duchlińska. - Stworzyła 
wiarygodne, żywe wersje rzeźb Jó-
zefa Wilkonia. Może nie najwięk-
sze, ale najciekawsze wyzwanie, 
to  postać młodego Tura jeżdżące-
go na hulajnodze w okolicach rozle-
wisk Jeziorki. Jakiś czas temu byłam 
z wizytą u pana Józefa, gdy aku-
rat rzeźba Tura była pomiędzy jed-
nym a drugim wyjazdem na wysta-
wy. Mam do niego sentyment. 
 Ilustratorka dodaje ponadto, że 
historie wymyślone przez Lidię Iwa-
nowską-Szymańską są na tyle suge-
stywne, że od tamtej pory ilekroć jest 
w centrum Piaseczna, zagląda do hi-
popotamów na Skwerze Kisiela. 
 - Gadające hipopotamy? Dlacze-
go nie? - stwierdza. - Pozostał jedynie 
wybór techniki, ale to już tylko for-
malność. Mieszkająca na co dzień w 
Jesówce Lidia Iwanowska-Szymań-
ska jest pisarką, opowiadaczką i tłu-
maczką książek i wierszy dla dzieci, 
aktorką i instruktorką teatralną. Pro-

wadzi „Czytulińskich”, spotkania z 
książką dla dzieci we Wszechnicy Ro-
dzica i warsztaty kreatywne dla rodzi-
ców w Łazienkach Królewskich. Nika 
Jaworowska-Duchlińska (mieszkan-
ka Baszkówki) jest ilustratorką, autor-
ką książek dla dzieci i młodzieży, sce-
nografką i kostiumografką. Prowadzi 
także autorskie warsztaty „Myślenie 
wizualne i Rysobookożercy” w Strefie 
Kultury w Piasecznie. 

Grzegorz Tylec

Kolejna rekonstrukcja
historyczna

PIASECZNO

 Już w najbliższą niedzielę 5 wrze-
śnia z okazji 77. rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego na stacji 
kolejki wąskotorowej przy ul. Henry-
ka Sienkiewicza 14 odbędzie się re-
konstrukcja historyczna „44 minu-
ty prawdy”. Impreza zacznie się już 
o godz. 10 od wystawy pojazdów z 
okresu Powstania Warszawskiego. 
Bitwa uliczna z zapierającymi dech 
w piersiach efektami pirotechnicz-
nymi rozpocznie się o godz. 17 (Go-
dzina W). Wydarzenie organizowane 
jest we współpracy z gminą, powia-
tem i Piaseczyńsko-Grójeckim Towa-
rzystwem Kolei Wąskotorowej.

TW
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Wymiana motoryzacyjnych doświadczeń
LESZNOWOLA Na parking przed Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle po raz kolejny zjechały się różnorod-

ne pojazdy. Nowa Iwiczna Classic Car jest od kilku lat imprezą otwartą dla wszystkich fanów motoryzacji
Tym razem, późnym popołudniem, 
na spocie pojawiło się w sumie około 
60 aut i motocykli. Atmosfera była, 
jak zawsze, niezwykle sympatycz-
na. Tu nikt nie przyjeżdża po to, by 
szpanować czy chwalić się swoim 
pojazdem. Chodzi o wymianę do-
świadczeń, poznanie tajników dba-
nia o konkretne modele i po pro-
stu dzielenie się wspólną pasją. Na 
miejscu, oprócz podziwiania mniej 
lub bardziej klasycznych aut, uczest-
nicy imprezy mogli się również po-
silić hot dogami z OSP Podpalacz 
oraz nabyć motoryzacyjne gadżety. 
Tradycyjnie wyróżniono też najcie-
kawsze pojazdy – tym razem były to: 
świetnie utrzymany, klasyczny ford 
mustang i motocykl simson.
 Kolejny spot w Mysiadle, który 
będzie jednocześnie zakończeniem 
tego sezonu, odbędzie się pod ko-
niec września.

Tyl.

Uroczyste otwarcie placu zabaw. 
PRAŻMÓW W poniedziałek, 30 sierpnia w Jaroszowej Woli otwarto bogato wyposażony plac zabaw

 – Jest to pierwszy etap rozwoju 
tego terenu. Obok, już w przyszłym 
roku, planujemy budowę przedszkola 
i żłobka – zapowiada wójt Prażmowa 
Jan Adam Dąbek, który wraz z dzieć-
mi dokonał symbolicznego przecię-
cia wstęgi. – Po zrealizowaniu tych 
inwestycji świetlica wiejska, w której 
dziś znajduje się przedszkole, zosta-
nie przekazana sołectwu.
 Regulamin placu zabaw określa, że 
w godzinach pracy przedszkola będzie 
on służył maluchom, a poza nimi będzie 
dostępny dla wszystkich mieszkańców.
 Plac zabaw został wyposażo-
ny m.in. w huśtawki, karuzelę, buja-
ki, altankę, ławki, stolik do gry w sza-
chy. Koszt inwestycji to ok. 80 tys. zł 
(z czego 41 tys. zł gmina pozyskała z 
Lokalnej Grupy Działania).

Mój drogi Mentor, Ś. P. nieodżałowany profesor Dębski, 

uczył nas : „Ginekolog powinien być Przyjacielem Kobiety”. 

 Już od 30-tu lat staram się być Przyja-
cielem wszystkich Kobiet, tych od lat 5-ciu 
do 105-ciu . Przyjmuję chętnie wszystkie 
Panie, nawet te z poważnymi problemami. 
Dobry ginekolog może się przydać w każ-
dej „porze roku” życia Kobiety.  Gdy przy-
chodzi Wiosna zakwitania kobiecości, 
może pomóc na bolesne miesiączki, dora-
dzić w sprawie zakażeń. Gdy dojrzewamy 
w Lecie, może dobrać antykoncepcję lub 
pomóc zajść w ciążę i ją poprowadzić do 
szczęśliwego Rozwiązania. Gdy w Jesie-
ni opadają liście Kobiecości, pomoże do-
brać menopauzalną terapię, byśmy były 
dłużej młode i zdrowe. Wreszcie, gdy nad-
chodzi Zima starości, złagodzi jej dolegli-
wości. Na każdym etapie życia wykona 
i zleci badania profilaktyczne; cytologię, 
USG przezpochwowe, USG piersi, mam-
mografię itp. by wcześnie wykryć poważ-
ne choroby i skutecznie je wyleczyć . War-
to więc odwiedzać ginekologa choć raz 

do roku. Porozmawiać o Babskich Spra-
wach też czasem można. Jak w tym sta-
rym dowcipie: Przychodzi Baba do Leka-
rza a Lekarz też Baba. A więc drogie Mat-
ki, przyprowadźcie swoje Córki do gine-
kologa. Odwrotnie też może być. Przyjdź-
cie zanim będzie za późno. Tylko wcze-
śniej zaszczepcie się przeciw Covid 

Agnieszka Kurczuk-Powolny

Lekarz ginekolog położnik

ZAPRASZAM DO GABINETU w Przychodni w Piasecznie na ul. Fabrycznej 1 
Wizyty komercyjne w poniedziałek i wtorek 13.00-18.00.  Zapisy telefoniczne pod numerem

781 600 785  w pon. wt.czw. pt od 10.00 do  16.00, śr. od 15.00 do 18.00.

P R O M O C J A
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 Jeśli masz problem z nadmiernym 
owłosieniem, które musisz często go-
lić, a bolesna depilacja woskiem koń-
czy wrastaniem włosków i stanami za-
palnymi, mamy dla Ciebie rozwiązanie.  
Włoski znikną, zapomnisz o wsty-
dliwych chwilach, kiedy niechciane 
owłosienie szpeciło, odbierając pew-
ność siebie.

Na czym polega laserowa depilacja

 Depilacja laserem diodiowym Li-
ght Sheer jest to usuwanie owłosie-
nia za pomocą wiązki światła lasera, 
która docierając do mieszka włosowe-
go trwale niszczy jego cebulkę. Nale-
ży jednak dodać, że nie wszystkie wło-
sy rosną równocześnie. Część z nich 
znajduje się w fazie wzrostu (anagen) 
i właśnie one reagują na światło lase-
ra, pozostałe włosy są w fazie „uśpie-
nia”(katagen, telogen), która ma różne 
okresy trwania (od 3 do 8 tygodni) - po 
tym okresie zaczyna się aktywny etap 
wzrostu nowego włosa. Z tego wzglę-
du zabiegi muszą być powtarzane mi-
nimum 4-5 razy. W większości przy-
padków po czterech zabiegach nastę-

puje bardzo znacząca redukcja owło-
sienia (ok. 80% klientów potrzebuje 
między 4 a 6 zabiegów- zależnie od 
części ciała, rodzaju włosa, predyspo-
zycji genetycznych, wieku itp.).

Jak się przygotować?

 Przed depilacją trzeba zgolić wło-
sy maszynką. Nie należy stosować kre-
mów ani antyperspirantu na depilo-
wane miejsca w dniu zabiegu. Przez 
około miesiąc przed zabiegiem nie na-
leży wyrywać włosków pęsetą,  depi-
lować woskiem czy depilatorem. Nie 

wolno usuwać ich z cebulkami. 
Skóra na której będzie wykonywany 
zabieg nie może być opalona.  
 Zabieg może być stosowany za-
równo u pań jaki i panów. Pano-
wie często narzekają na nadmierne 
owłosienie, ale unikają bolesnej de-
pilacji woskiem. Depilacja laserowa 
to idealna rozwiązanie. Kosmetolog 
w salonie dostosuje liczbę i częstotli-
wość zabiegów do rodzaju owłosie-
nia. Dzięki temu efekty pojawią się 
szybko.

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

Ciesz się ciałem
bez zbędnego owłosienia

Depilacja laserowa jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które borykają się z problemem 

nadmiernego owłosienia. Laser staje się coraz bardziej popularną metodą usuwania włosków, 

która przynosi bardzo dobre efekty

P R O M O C J A

R E K L A M A

Strażak dostał pięścią w twarz! OSP zakłóca ciszę?
PIASECZNO W Chojnowie doszło do naruszenia nietykalności cielesnej strażaka z miejscowej 

Ochotniczej Straży Pożarnej. Przez jednego z mieszkańców został on uderzony pięścią w 

twarz. - Tu się nie da żyć! - narzekają sąsiedzi twierdząc, że strażacy uprzykrzają im życie

 W poniedziałek 16 sierpnia póź-
nym wieczorem strażacy z OSP Choj-
nów powrócili do swojej remizy. Przez 
pół dnia szukali zaginionego 25-lat-
ka. Gdy ich wóz cofał wydając dźwięk 
„pikania”, charakterystyczny dla du-
żych pojazdów i maszyn, zbulwerso-
wało to jednego z sąsiadów. Mężczy-
zna uznał, że wóz strażacki zakłócił 
ciszę nocną i postanowił złożyć stra-
żakom niezapowiedzianą wizytę.
 - Zapytałem, gdzie jest kierow-
ca samochodu – opowiada mężczy-
zna. - W odpowiedzi usłyszałem: 
„znajdź sobie”. W pewnym momen-
cie jeden ze strażaków, prawie dwu-
metrowy silny mężczyzna podszedł 
do mnie mówiąc: „wypad stąd!” i 
uderzył mnie w klatkę piersiową. Za-
działałem instynktownie i w obronie 
własnej uderzyłem go pięścią w twarz 
– przyznaje mieszkaniec Chojnowa. - 
Myślę, że ten strażak chciał się popi-
sać przed młodszymi kolegami i dla-
tego na mnie naskoczył. 
 – Doszło do naruszenia niety-
kalności cielesnej – potwierdza asp. 
Magdalena Gąsowska z Komen-

dy Powiatowej Policji w Piasecznie. 
– Atak na strażaka nastąpił ze stro-
ny jednego z mieszkańców pobliskich 
domów, który uznał że została zakłó-
cana cisza nocna. W tej sprawie poli-
cja prowadzi postępowanie. 

Padł cios, ale nie doszło do bójki

 Co tak naprawdę się wydarzyło? 
Strażacy ze względu na dobro postę-
powania prowadzonego przez poli-
cję nie chcą wypowiadać się na temat 
zajścia. Jednak przez ostatnie tygodnie 
dopytywaliśmy o okoliczności zdarze-
nia wiele osób i wszyscy zgodnie twier-
dzą, że poszkodowany strażak nie jest 
osobą agresywną. 
 - To facet, którego nie sposób wy-
trącić z równowagi – mówi jego bliski 
znajomy. - Sam fakt, że gdy został ude-
rzony i nie wdał się w bójkę świadczy o 
tym, że potrafi zachować zimną krew i 
po prostu ma klasę. 
 Z naszych ustaleń wynika, że męż-
czyzna wbiegł do siedziby OSP i za-
chowywał się w sposób agresywny. 
Strażak zagrodził mu drogę i poprosił, 
żeby wyszedł. W odpowiedzi otrzymał 

cios pięścią w twarz. Nie doszło jednak 
do bójki, krewki sąsiad został przez 
strażaków odprowadzony do bramy 
swojej posesji. Powiadomiono policję. 
Strażak jako funkcjonariusz publiczny 
jest szczególnie chroniony przez prawo.

Wyją, pikają i trąbią

 - Rozumiem, że będę musiał po-
nieść konsekwencję tego, co zrobiłem. 
Ale problem jest szerszy i trwa od 
dłuższego czasu – przekonuje miesz-
kaniec Chojnowa i zaprasza nas na 
spotkanie. Oprócz jego i żony jest 
jeszcze kilkoro mieszkańców miejsco-
wości. Wszyscy narzekają na uciążli-
wości związane z sąsiedztwem OSP 
Chojnów. 
 - Oprócz syreny wzywającej stra-
żaków do akcji, sygnałów świetlnych 
i dźwiękowych, używają też fanfar 
– skarży się nasz rozmówca. - Wy-
jeżdżając do akcji dodatkowo trąbią, 
niezależnie od tego czy jest pierwsza 
czy trzecia w nocy. Potrafią też trąbić 
jak wracają z akcji. 
 Uciążliwością dla sąsiada są też 
sygnały wsteczne, które posiada-

ją wozy strażackie. - Można to wyłą-
czyć, ale można też normalnie wje-
chać na jeden raz – mówi mężczyzna. 
- A oni robią nam na złość. Wjeżdżają 
pięć minut, zatrzymują się, dziecko mi 
uśnie, a za piętnaście minut znów sły-
szę to pikanie. Później znów do przo-
du i znów do tyłu. Jak w jakimś weso-
łym miasteczku. Można zwariować! I 
coś takiego zdarza się bardzo często. 

OSP bez syreny? To jest możliwe

 - Tak się nie da żyć – twierdzą 
zgodnie nasi rozmówcy, narzekając 
na hałasujących strażaków. Tymcza-
sem OSP Chojnów funkcjonuje we 
wsi już od 87 lat. Czy okoliczni miesz-
kańcy do pewnych niedogodności nie 
powinni się już dawno przyzwyczaić? 
 - Kiedyś tak nie było, te problemy 
się nasiliły od trzech lat. Uważamy, 
że to złośliwość kierowców – uważa-
ją sąsiedzi. - Jak składaliśmy skargę 
do pani wiceburmistrz to przez chwi-
lę było spokojniej. 
 - Małolaci jeżdżą i się bawią jak 
zabawką – twierdzi jeden z naszych 
rozmówców. - A jak jadą nocą pustą 
ulicą to mogliby syrenę w samocho-
dzie włączyć jak już wyjadą ze wsi.
 - W OSP Góra Kalwaria nie ma 
już syren, a straż działa – zwracają 
uwagę mieszkańcy. - Przecież w dobie 
telefonów komórkowych ta tradycyjna 
syrena nie ma żadnego uzasadnienia 
– uważają. Sprawdziliśmy. Rzeczywi-
ście OSP Góra Kalwaria nie posługu-
je się syreną alarmową od kilku lat. 
 - Nie używamy jej ze względu 
na presję społeczną – mówi jeden z 
druhów. - Wie pan, dziś to wszyst-
ko wszystkim przeszkadza. A szkoda, 
bo to była piękna tradycja... – dodaje 
z żalem w głosie. 

Nikt nikomu nie robi na złość

 - Strażacy ratują życie i ludz-
ki dobytek, ale muszą dbać także 
o bezpieczeństwo własne i innych 
uczestników ruchu drogowego – 
mówi prezes OSP Chojnów Tomasz 
Szydłowski. - Kiedyś był przypa-
dek, że samochód pożarniczy cofa-
jąc przygniótł strażaka. Mamy włą-
czony sygnał cofania, bo to zwiększa 
bezpieczeństwo. Nikt nikomu nie 
robi na złość, działamy według wy-
tycznych, do których musimy się sto-

sować. Prezes dodaje, że doskonale 
rozumie uciążliwości, które generu-
je funkcjonowanie OSP. - Syrena za-
wsze jest i będzie –  nie pozostawia 
wątpliwości. - Czasami człowiek nie 
ma przy sobie telefonu, a jej dźwięk 
alarmuje i pozwala na szybszą reak-
cję na wezwanie. Niestety jak ktoś 
zdecydował się na mieszkanie w po-
bliżu straży pożarnej, musi to zaak-
ceptować. Dźwięk syreny alarmo-
wej i tak skróciliśmy o połowę. Sy-
gnały dźwiękowe w wozie strażac-
kim uruchamia się klaksonem i stąd 
trąbienie – wyjaśnia.Prezes nie chce 
komentować zajścia, podczas któ-
rego uderzony został strażak. - Na 
szczęście mnie przy tym nie było, bo 
nie wiem jakbym się zachował wi-
dząc, że ktoś atakuje mojego straża-
ka – mówi Tomasz Szydłowski. - Nie 
chcę tego komentować i o to samo 
poprosiłem naszych druhów. Niech 
sprawą zajmuje się policja.

Czy można znaleźć kompromis?

 Wiceburmistrz Hanna Kułakow-
ska-Michalak przyznaje, że kiedyś 
otrzymała skargę na zakłócanie ciszy 
przez strażaków. 
 - Emitowanie sygnałów świetlnych 
i dźwiękowych jest obowiązkiem stra-
żaków wyjeżdżających do akcji – za-
uważa jednak wiceburmistrz. - Oni 
wyjeżdżają by nieść pomoc, a nie dla 
zabawy. Myślę, że gdyby mieli wybór 
to też woleliby zostać z łóżkach i w 
nocy spokojnie spać.
 W zeszłym roku strażacy z OSP 
Chojnów wyjeżdżali do akcji aż 286 
razy. W tym roku mają już za sobą 
ponad 200 interwencji. Najczęściej to 
właśnie strażacy ochotnicy jako pierw-
si dojeżdżają do miejsca zdarzenia. Od 
szybkości ich działania zależy zdrowie 
i życie ludzkie. Czy możliwe jest zmi-
nimalizowanie uciążliwości związa-
nych z funkcjonowaniem OSP, bez za-
kłócania komfortu i efektywności pra-
cy strażaków? Druhowie z Chojnowa 
nie mają sobie nic do zarzucenia. 
 - Jednym przeszkadzamy, a inni 
nawet w środku nocy, gdy wyjeżdża-
my do akcji, wychodzą na podwór-
ko i nam machają – dodaje na zakoń-
czenie naszej rozmowy prezes Tomasz 
Szydłowski. 

Kamil Staniszek



 O nowej szkole budowanej w Za-
mieniu po raz pierwszy pisaliśmy 
w maju ubiegłego roku. Pierwotnie 
miała ona zostać uruchomiona już w 
poprzednim roku szkolnym, ale pla-
ny te pokrzyżowała pandemia, unie-
możliwiając m.in. skompletowanie 
w krótkim czasie kadry pedagogicz-
nej. Teraz wszystko zostało dopięte 
na ostatni guzik. Stojąca na planie 

litery „T” szkoła jest w stanie przy-
jąć na jednej zmianie 725 uczniów (w 
oddziałach 25-osobowych). W prak-
tyce oznacza to, że w komfortowych 
warunkach, w optymalnym syste-
mie 1,5-zmianowym, będzie mogło 
uczyć się tu około 1000 dzieci!
 Zaproszonych na uroczyste 
otwarcie Szkoły Podstawowej w Za-
mieniu gości powitał dyrektor Mi-
chał Doliński, któremu w czerw-
cu wójt Lesznowoli uroczyście po-
wierzyła to stanowisko. Potem głos 
zabrała już Maria Jolanta Batyc-
ka-Wąsik. Przypomniała, że gmina 
Lesznowola nie oszczędza na wy-
datkach na edukację, przeznaczając 
na ten cel 45 proc. budżetu (w tym 
roku). Daje to efekty, bo lesznowol-
skie szkoły są w czterech procentach 
placówek w Polsce z najlepszymi 
wynikami nauczania. 
 W budynku jest 29 sal lekcyj-
nych, dwie świetlice, biblioteka z ar-
chiwum, 2-sektorowa hala sportowa 
z zapleczem, aula z antresolą, część 
rekreacyjna, a nawet winda. Przed 
szkołą znajduje się duży parking. 
Gmina buduje obok także plac za-
baw, planuje wykonanie zewnętrz-
nych boisk oraz strefy Kiss&Ride. 
 Po przekazaniu przez wójt Ba-
tycką-Wąsik symbolicznego klucza 
do szkoły głos zabrała przewodni-
cząca rady gminy Bożenna Korlak, 
która złożyła nauczycielom i dzie-
ciom życzenia z okazji nowego roku 
szkolnego. - To uczniowie stanowią 
największą wartość tej szkoły – do-
dała. Placówkę uroczyście poświę-
cił kardynał Kazimierz Nycz, któ-
ry odmówił krótką modlitwę, a za-
raz potem odczytano listy gratula-
cyjne od wojewody mazowieckiego, 
marszałka województwa, prezyden-
ta Warszawy i burmistrza Piasecz-
na, którzy nie mogli przybyć na uro-
czystość. Zwieńczeniem imprezy był 
występ artystyczny, przygotowany 
przez uczniów szkoły.

Tomasz Wojciuk
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P R O M O C J A

Piękne włosy
Czy Twoje wlosy są zmęczone, przesuszone, połamane? 
Jeśli potrzebują wsparcia mamy dla nich świetny zabieg

Zabieg laminowania 

 Laminowanie iNeo-Crystal fi rmy Estel jest to nowoczesny zabieg regene-
racji oraz pielęgnacji włosów, dzięki któremu na powierzchni włosa powstaje 
specjalna warstwa pochodzenia naturalnego. Włosy nabierają objętości, gład-
kości, elastyczności oraz blasku. 
 Zabieg zalecany jest osobom, które mają niewystarczająco gęste i puszyste, 
jak również porowate, cienkie i odbarwione włosy. Przywraca blask włosom znisz-
czonym zbyt częstymi koloryzacjami, suchym, łamliwym, matowym. Zabieg po-
leca się w celu zachowania koloru włosów farbowanych, wówczas można go wy-
konać nawet tuż po farbowaniu. Efekt zabiegu , zależnie od stanu włosów i utrzy-
muje się od 3 do 4 tygodni.

przed laminacją po laminacji

R E K L A M A

Otwarto nową szkołę i przedszkole
LESZNOWOLA W środę odbyło się uroczyste otwarcie szkoły podstawowej w Zamieniu. 

Tego samego dnia uruchomiono też przedszkole w Zgorzale, będące fi lią przed-

szkola w Zamieniu

Nowa szkoła jest przestronna i elegancka. 

Wkrótce ma powstać obok niej strefa K&R

Szkoła kosztowała 38 mln zł. 

1,6 mln zł gmina wydała 

na jej wyposażenie

R E K L A M A
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Niepełnosprawny syn uczy miłości
PIASECZNO Adam Tyszecki, 34-letni mieszkaniec Zalesia Górnego, od urodzenia cierpi na 

porażenie mózgowe. Skutkuje ono znacznym stopniem niepełnosprawności – między 

innymi niedowładem lewej strony ciała, atakami epilepsji i obniżoną sprawnością in-

telektualną. Mimo to, dzięki wytrwałej pracy ojca i wielu ludzi dobrej woli, Adam wie-

dzie szczęśliwe życie

 Gdy Adam przyszedł na świat, z 
początku wydawało się, że jest zu-
pełnie zdrowym dzieckiem. Dopie-
ro po kilku miesiącach postawiono 
diagnozę o porażeniu mózgowym. 
Choć dla jego mamy była ona szo-
kiem, ojciec chłopca – w zasadzie od 
samego początku – przyjął ją do wia-
domości z pokorą. Od tego momen-
tu jego życie uległo jednak diame-
tralnej zmianie. W efekcie już od 34 
lat zdecydowanie najważniejszy jest 
dla niego syn.
 - Jestem szczęśliwy wtedy, gdy on 
jest szczęśliwy – przyznaje otwarcie 
Ryszard, tata Adama. - A czego uczy 
bycie ojcem niepełnosprawnego 
dziecka? Myślę, że przede wszyst-
kim miłości. Moje życiowe motto 
brzmi „Alleluja i do przodu!“.
 Ryszard Tyszecki, mimo iż na 
co dzień sam zmaga się ze znacz-
ną niepełnosprawnością (jest po kil-
ku poważnych operacjach kardiolo-
gicznych i ortopedycznych), nie za-
łamuje rąk, tylko skupia się na dzia-
łaniu. Poznając go osobiście, trudno 

nie dostrzec jego wielkiej motywacji i 
niewyczerpanej energii.

Rozwój poprzez aktywność 

 Żeby poprawić jakość życia syna 
chwytał się dosłownie wszystkiego - 
korzystał nie tylko z pomocy lekarzy 
(między innymi Centrum Zdrowia 
Dziecka, Centrum Kompleksowej 
Rehabilitacji Konstancin czy Sto-
cer), ale i znachorów, których jednak 
nie poleca.
 - W przeciwieństwie do lekarzy 
nic nie pomogli, tylko brali pienią-
dze – ucina temat.
 W młodości Adam miewał w ty-
godniu po kilka ataków epilepsji – 
obecnie, dzięki konsekwentnemu le-
czeniu, są one znacznie rzadsze. W 
wieku 13 lat przeszedł operację, dzię-
ki której może się poruszać bez wóz-
ka inwalidzkiego. Oprócz tego uczy 
się domu w ramach nauczania indy-
widualnego oraz (od 17. roku życia) 
jest podopiecznym Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej w Zalesiu Dolnym.
 Pan Ryszard  zabiera syna na 

wszelkie możliwe imprezy kultural-
ne czy akcje społeczne.
 - Uważam, że nie tylko powinie-
nem tak postępować, ale wręcz mu-
szę – przyznaje. - Dzięki temu Adaś 
się cały czas rozwija.
 Ojciec rozwinął również u syna 
artystyczne pasje. Tyszeccy w środo-
wisku lokalnym znani są dziś przede 
wszystkim jako fotografowie przyro-
dy – ze szczególnym uwzględnieniem 
zdjęć ptaków, które Adam uwiel-
bia. Od lat wspólnie wyprawiają się 
na plenery, by uwieczniać kolejnych 
skrzydlatych przedstawicieli okolicz-
nej fauny (głównie na Mazowszu, 
choć również i nad polskim morzem, 
gdzie szczególnie lubią jeździć). 
 Ich praca spotyka się z dużym 
uznaniem miejscowej społeczności. 
W sierpniu w Domu Sołeckim - Sta-
ra biblioteka w Zalesiu Górnym od-
był się wernisaż wystawy fotografii 
Adama, na którym były prawdziwe 
tłumy, a oficjalnego otwarcia ekspozy-
cji dokonała wiceburmistrz Piaseczna 
Hanna Kułakowska-Michalak.

 - Mój syn jest bardzo wrażliwy, 
długo czeka i bardzo mocno przeży-
wa tego typu wydarzenia – nie kry-
je pan Ryszard. - Gdy na jego wysta-
wy przychodzą uśmiechnięci ludzie, 
cieszy się z tego i jest to dla niego 
bardzo ważne.

Szczerość w miłości do innych

 Niestety, wielu rodziców niepeł-
nosprawnych wciąż izoluje ich od lu-
dzi. Zdaniem ojca Adama to duży 
błąd. Jego syn, dzięki otwartości na 
innych, bardzo wiele zyskał – jest 
bardziej śmiały, rozwija się intelektu-
alnie i czuje się potrzebny innym.
 - Nigdy nie spotkaliśmy się z żad-
ną negatywną reakcją – mówi pan 
Ryszard. - Gdziekolwiek się nie poja-

wiamy, Adam przyjmowany jest bar-
dzo ciepło. Dlaczego? Chyba ma w 
sobie coś takiego, co ujmuje innych. 
On po prostu kocha ludzi, jest w tym 
dojmująco szczery i... ludzie to czują.
 A jak, jako osoba niepełnospraw-
na, odnalazł się w czasach pande-
mii? Choć nie mógł chodzić na te 
same warsztaty co wcześniej, to bar-
dzo podobały mu się zajęcia organi-
zowane online. Nie tylko się na nich 
nie nudził, ale i ominął go cały stres 
związany z koronawirusem. 
 - Adam zupełnie nie interesuje 
się polityką i nie rozumie o co cho-
dzi z tą całą pandemią – przyzna-
je Ryszard Tyszecki. - Może także 
dzięki temu ma na co dzień tyle po-
gody ducha. Grzegorz Tylec

Czy powstanie przystanek kolejowy 
w Starej Iwicznej?
LESZNOWOLA/PIASECZNO PKP PLK cały czas pracują nad projektem torów aglomeracyjnych z Warszawy do 

Piaseczna z połączeniem do Konstancina-Jeziorny, co może wiązać się z likwidacją niektórych przejazdów 

kolejowych. Tymczasem kilka miesięcy temu rada ministrów przyjęła rządowy program budowy przystan-

ków kolejowych. Na listę rezerwową trafi ła Stara Iwiczna
 W związku z planami budowy 
czwartego toru z Warszawy do Pia-
seczna oraz ewentualnego otwarcia 
dla ruchu pasażerskiego linii z No-
wej Iwicznej do Konstancina-Jezior-
ny, PKP zleciły przygotowanie ana-
liz technicznych inwestycji. Wyni-
ka z nich, że optymalnym rozwiąza-
niem jest likwidacja przejazdów ko-
lejowych na obydwu trasach. Budu-
jąc czwarty tor do Piaseczna, kole-
jarze chcieliby zlikwidować przejazd 
w ciągu ul. Krasickiego w Nowej 
Iwicznej, na którym non stop tworzą 
się korki. W tym miejscu miałby po-
wstać wiadukt kolejowy (Krasickie-
go ma według tego założenia prze-
biegać pod linią kolejową). Ale to 
nie wszystko, PKP chciałoby także 
zlikwidować przejazd w ciągu ulicy 
Słonecznej w Starej Iwicznej. Nowa 
droga 721 ma przecinać linię kolejo-
wą po południowej stronie Słonecz-
nej. W tym miejscu ma powstać wia-
dukt drogowy. 
 Ciekawe plany dotyczą również 
ulicy Mleczarskiej w Piasecznie. 
Przejazd kolejowy w ciągu tej drogi, 
znajdujący się przy cmentarzu para-

fialnym, również ma zostać zlikwi-
dowany. Mleczarska ma przecho-
dzić pod linią kolejową biegnącą do 
Konstancina-Jeziorny. W tym rejo-
nie miałby powstać także przysta-
nek kolejowy. 
 - Nadal prowadzimy wewnętrzne 
uzgodnienia. Rozmawiamy też z or-
ganizatorami transportu publiczne-

go i przewoźnikami dotyczące szcze-
gółów oferty przewozowej – infor-
muje PKP PLK. - Kluczowe jest, aby 
infrastruktura, którą chcemy stwo-
rzyć, odpowiadała potrzebom i pla-
nom organizatorów transportu. Jak 
już wszystko uzgodnimy, wówczas 
zaprezentujemy konkretne rozwiąza-
nia komunikacyjne mieszkańcom.
 Tymczasem może to wcale nie 
być koniec zmian na tej trasie. Kilka 
miesięcy temu rada ministrów przy-
jęła uchwałę w sprawie ustanowie-
nia „Rządowego Programu budowy 
lub modernizacji przystanków kole-
jowych na lata 2021-2025”. Ustana-
wiając ogłoszony rok wcześniej pro-
gram rząd chce zwiększyć lokalnym 
społecznościom dostęp do transpor-
tu kolejowego. Na ten cel przeznaczo-
no w sumie 1 mld zł. Środki zostaną 
wykorzystane m.in. na wybudowa-
nie lub zmodernizowanie przystan-
ków kolejowych, a także sfinansowa-

nie zadań związanych z dostępnością 
miejsc parkingowych dla podróżnych. 
Uwzględniono 355 lokalizacji w całej 
Polsce. Na liście podstawowej są 173 
lokalizacje, a na rezerwowej - 182. 
 W województwie mazowieckim 
na pewno zostanie zrealizowanych 
15 projektów na łączną kwotę ponad 
90 mln zł (żaden z terenu powiatu 
piaseczyńskiego). Na listę rezerwo-
wą trafiło 5 projektów o łącznej war-
tości ponad 15 mln zł. I tu już robi 
się ciekawiej, bo wśród nich są dwa 
zadania z terenu gminy Lesznowo-
la. Mowa tu o budowie przystanku 
kolejowego w Starej Iwicznej (koszt 
przedsięwzięcia oszacowano na 
około 4,8 mln zł) oraz moderniza-
cji istniejącego przystanku w Nowej 
Iwicznej (700 tys. zł). Na razie trud-
no jednak powiedzieć, czy inwesty-
cje te doczekają się realizacji.

TW

W tej chwili między Piasecznem, 

a Nową Iwiczną nie ma przystanku kolejowego

Ze stacji w Starej Iwicznej, 

jeśli oczywiście powstanie, 

z powodzeniem mogliby 

korzystać także mieszkańcy 

Lesznowoli 

Powstanie buspas 
na Puławskiej
PIASECZNO/URSYNÓW Kilka dni temu urząd miasta Warszawa poin-

formował, że intensywnie pracuje nad rozwojem sieci buspasów, któ-

ra ma wydłużyć się o 38 km. Jeden z dziewięciu pasów dla autobusów 

planowany jest także na 15-kilometrowym odcinku ul. Puławskiej, od 

Doliny Służewieckiej do granic Piaseczna

 Latem ubiegłego roku Warszawa wytyczyła na Puławskiej 1,5-kilometro-
wy buspas od Doliny Służewieckiej do metra Wilanowska. Kierowcy autobu-
sów, karetek, taksówek i motocykli zaczęli korzystać z niego od 24 lipca. Wów-
czas też pojawiło się pytanie, kiedy buspas zostanie pociągnięty dalej, aż do 
granic Piaseczna. Miasto tłumaczyło, że zrealizuje tę inwestycję dopiero po 
wybudowaniu trasy S7. Argumentowało, że wytyczenie pasa nie jest wcale ta-
kie proste jak się wydaje i wiąże się ze sporymi kosztami. - To poważna inge-
rencja w organizację ruchu. Dlatego przed podjęciem decyzji przeprowadza-
my szczegółowe analizy, które pozwalają ocenić faktyczną efektywość buspa-
sa – tłumaczyła Karolina Gałecka, rzeczniczka ratusza. 
 Tymczasem kilka dni temu na stronie urzędu miasta pojawiła się informa-
cja o planach budowy dziewięciu buspasów, w tym do Piaseczna. – Wytyczenie 
nowych buspasów znacznie poprawi płynność ruchu pojazdów Warszawskiego 
Transportu Publicznego – przekonuje Michał Olszewski, zastępca prezydenta 
m.st. Warszawy. Niestety, póki co nie udało się nam ustalić, kiedy taki buspas 
mógłby powstać. Zakończenie pierwszego odcinka tzw. Puławskiej-bis (trasa 
S7), którym będzie można dojechać do węzła „Lesznowola” planowane jest je-
sienią przyszłego roku. 

TW
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W Pucharze Polski 
bez niespodzianek
PIŁKA NOŻNA, PUCHAR POLSKI, RKS MIRKÓW – LAURA CHYLICE 1:5, KOSA KONSTANCIN – SPARTA JAZGARZEW 0:3 

W trzeciej rundzie mazowieckiego Pucharu Polski rywalizowały ze sobą, między in-

nymi, zespoły z powiatu piaseczyńskiego. W dwóch najciekawiej zapowiadających się 

spotkaniach nie zawiedli faworyci, reprezentujący poziom ligi okręgowej
 Na stadionie w Oborach wystę-
pujący obecnie w A klasie RKS Mir-
ków podejmował, będącą aktual-
nie w czołówce ligi okręgowej, Lau-
rę Chylice. Goście bez litości wyko-
rzystali błędy miejscowych. Na gole 
Daniela Ludyni, Konrada Rajkow-
skiego, Kamila Modzelewskiego i 
(dwukrotnie) Jacka Wąsika zdołał 
odpowiedzieć jedynie Hubert Skrzy-
pek, wykorzystując rzut karny.
 - Zagraliśmy w mocno rezerwowym 
składzie, a mimo to mieliśmy ten mecz 
pod kontrolą – mówi Jacek Wąsik.
 Większych problemów z awan-
sem nie miała również Sparta Jazga-
rzew, która – pomimo młodego skła-
du – uporała się z grającą w B klasie 
Kosą Konstancin. Bramki dla pod-
opiecznych Daniela Miesiaka zdo-
byli tego dnia Filip Lubański (dwie) 
i Michał Skonieczek.
 - Mecz był dosyć wyrównany, 
mieliśmy jednak dwie dogodne sy-
tuacje do strzelenia gola – mówi Fi-
lip Lubański. - Bardzo dobrze we-

szliśmy w drugą połowę, dość szyb-
ko udało się strzelić trzy gole i za-
mknąć spotkanie. Kosa dzielnie sta-
wiała nam czoło i zaprezentowała 
się z dobrej strony, więc brawa nale-
żą się obu zespołom. Dla nas każdy 
mecz to kolejne przetarcie i zgrywa-
nie nowego, młodego zespołu. Bę-

dziemy walczyć żeby w każdym spo-
tkaniu zaprezentować się z jak naj-
lepszej strony.
 Wszystkie spotkania czwartej 
rundy mazowieckiego Pucharu Pol-
ski mają być rozegrane 8 września o 
godzinie 16.30.

Tyl./fot. RKS Mirków

Grand Prix powraca po wakacjach
TENIS STOŁOWY W Wakacyjnym Grand Prix Piaseczna wzięło udział 99 

zawodników, którzy, pomimo panujących upałów, licznie stawili się 

na sali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

 Największym wygranym zawodów okazał się Maciej Kotarski, który trium-
fował zarówno w kategorii Open, jak i w grze podwójnej (w parze z Jakubem 
Warpasem). Na uwagę zasługuje również zwycięstwo Zbigniewa Samoraja w 
kategorii Amator. To właśnie pan Zbigniew był pierwszym triumfatorem cy-
klu Grand Prix Piaseczna w 1998 roku. W kategorii dzieci-pro po złoto sięgnął 
z kolei Mateusz Rutkowski, reprezentant KS Dekorglass Działdowo.
 A już w najbliższą niedzielę odbędzie się kolejny turniej XXIII edycji Grand 
Prix Piaseczna w tenisie stołowym. Zawody odbędą się w ośmiu kategoriach 
wiekowych i rozegrane zostaną na 22 profesjonalnych stołach. Podczas impre-
zy uczestnicy będą mieli okazję spotkać się z gościem specjalnym – Pawłem 
Chmielem, brązowym medalistą Drużynowych Mistrzostw Polski z tego roku 
z zespołem KS Sokołów Jarosław. Ponadto jest on multimedalistą Mistrzostw 
Polski oraz ćwierćfi nalistą Mistrzostw Świata Juniorów. Na najlepszych czekają 
atrakcyjne nagrody, a także medale i puchary. W trakcie turnieju odbędzie się 
także losowanie nagród, a tam do wygrania koszulki reprezentantów polski oraz 
indywidualny 30-minutowy trening z gościem specjalnym. Godziny rozpoczę-
cia zawodów: Skrzaci/Dzieci Dzieci-PRO - zgłoszenia od 9. do 9.30 (start zawo-
dów godzina 10.), Amatorzy - zgłoszenia od 11.30 do 12. (start zawodów godzi-
na 12.30), Gry podwójne – zgłoszenia od 13.30 do 14. (start zawodów godzina 
14.30) oraz Open - zgłoszenia od 15.30 do 16. (start zawodów godzina 16.30).

Tyl.

Cztery gole Szawro

PIŁKA NOŻNA, B KLASA, PERŁA II ZŁOTOKŁOS – SRS ZAMIENIE 6:0 Drugi ze-
spół Perły Złotokłos, po tym jak – ze względu na spadek pierwszego zespołu 
- został zdegradowany do B klasy, nie kryje, że myśli o jak najszybszym powro-
cie do A klasy. Swoje aspiracje potwierdził w ostatni weekend w meczu z Zamie-
niem, zdobywając sześć bramek i nie tracąc przy tym żadnej. Na listę strzelców 
wpisali się: Paweł Szawro (czterokrotnie), Przemysław Witek i Damian Feliksiak.

Tyl.

Deszczowa Mazovia

LEKKOATLETYKA Blisko 100 zawodników rywalizowało w ramach drugiej w 
tym roku imprezy Mazovia Track Cup. Na szczególną uwagę zasługuje zwłasz-
cza start Julianny Multan (rocznik 2004), która pobiegła w czasie 6:27:27 na 
dwa kilometry, co jest bardzo dobrym wynikiem w jej kategorii wiekowej. Ko-
lejne czwartkowe biegi w ramach imprezy odbędą się 9 i 23 września oraz 7 
i 23 października. Wciąż trwają również zapisy na Frog Race, który odbędzie 
się 11 września.

Tyl.

Do medalu zabrakło niewiele
KOLARSTWO TOROWE Tomasz Grzesiak, zawodnik LUKS Trój-

ka Piaseczno, wziął udział w Młodzieżowych Mistrzo-

stwach Europy w holenderskim Apeldoorn

 W sprincie drużynowym nasz re-
prezentant (razem z polską kadrą) 
rozpoczął rywalizację od czwarte-
go miejsca w eliminacjach. W fina-
le Polacy walczyli o brązowy me-
dal, ale ostatecznie musieli nieste-
ty uznać wyższość drużyny sprin-
terów z Rosji, którzy byli od nich o 
około sekundę lepsi. Kolejnego dnia 
imprezy Tomasz Grzesiak startował 
z kolei w konkurencji keirin. W pół-
finale udało mu się wywalczyć do-
brą pozycje, dzięki której dostał się 
do biegu finałowego,  jednak w biegu 

po medale zabrakło tym razem nie-
co siły i szczęścia.
 - Liczyłem na lepsze miejsce, jed-
nak moja dyspozycja nie jest jeszcze 
na takim poziomie na jakim chciał-
bym żeby była – przyznaje Tomasz 
Grzesiak. - Mam w tym roku trochę 
problemów, ale z trenerami i psycho-
logiem pracujemy nad tym.
 Aktualnie nasz reprezentant 
przygotowuje się do Mistrzostw 
Świata Juniorów, które zaczynają się 
już na początku września w Kairze.

Tyl.

IV liga

Kolejka 4 - 28-29 sierpnia

Tygrys Huta Mińska 0-1 Oskar Przysucha  
Mszczonowianka Mszczonów 0-1 Podlasie 
Sokołów Podlaski  
Żyrardowianka Żyrardów 1-0 Orzeł Baniocha  
Mazur Karczew 1-0 KS Raszyn  
Płomień Dębe Wielkie 0-3 Wilga Garwolin  
Mazovia Mińsk Mazowiecki 2-1 MKS Piaseczno  
Energia Kozienice 2-0 Naprzód Skórzec  
Zamłynie Radom 0-7 Victoria Sulejówek

Tabela grupy drugiej mazowieckiej IV ligi

1.  Victoria Sulejówek 4 12 4 0 0 14-3
2.  Podlasie Sokołów Podlaski 
  4 9 3 0 1 7-5
3.  Mazovia Mińsk Mazowiecki 
  4 9 3 0 1 11-5
4.  Wilga Garwolin 4 9 3 0 1 12-6
5.  MKS Piaseczno 4 9 3 0 1 19-2
6.  Oskar Przysucha 4 9 3 0 1 8-4
7.  Energia Kozienice 4 7 2 1 1 6-3
8.  Mszczonowianka Mszczonów 
  4 7 2 1 1 7-6
9.  Orzeł Baniocha 4 4 1 1 2 6-6
10.  Pogoń II Siedlce 3 4 1 1 1 3-3
  Milan Milanówek 3 4 1 1 1 3-3
12.  KS Raszyn 4 3 1 0 3 8-10
13.  Płomień Dębe Wielkie 4 3 1 0 3 2-10
14.  Naprzód Skórzec 4 3 1 0 3 3-10
15.  Mazur Karczew 4 3 1 0 3 4-12
16.  Zamłynie Radom 4 3 1 0 3 3-13
17.  Żyrardowianka Żyrardów 4 3 1 0 3 6-17
18.  Tygrys Huta Mińska 4 1 0 1 3 2-6

Liga okręgowa

Kolejka 3 - 28-29 sierpnia

Ryś Laski 4-1 Sparta Jazgarzew  
Błonianka II Błonie 1-3 MKS Polonia Warszawa  
Znicz II Pruszków 2-2 Pogoń II Grodzisk Mazowiecki  
LKS Chlebnia 8-0 Ożarowianka Ożarów Mazowiecki  
KS Blizne 0-4 KS Teresin  
Korona Góra Kalwaria 1-0 Okęcie Warszawa  

GKS Podolszyn 3-0 Grom Warszawa  
GLKS Nadarzyn 1-4 Laura Chylice

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  LKS Chlebnia 3 9 3 0 0 16-3
2.  Laura Chylice 3 9 3 0 0 14-7
3.  MKS Polonia Warszawa 2 6 2 0 0 9-1
4.  KS Teresin 3 6 2 0 1 10-4
5.  GLKS Nadarzyn 3 6 2 0 1 6-4
6.  Korona Góra Kalwaria 3 6 2 0 1 5-4
7.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
  3 5 1 2 0 8-6
8.  Ryś Laski 2 4 1 1 0 6-3
9.  Znicz II Pruszków 3 4 1 1 1 6-8
10.  Okęcie Warszawa 3 3 1 0 2 7-5
11.  Błonianka II Błonie 3 3 1 0 2 5-7
12.  GKS Podolszyn 3 3 1 0 2 6-9
13.  Grom Warszawa 2 0 0 0 2 0-4
14.  KS Blizne 2 0 0 0 2 0-10
15.  Sparta Jazgarzew 3 0 0 0 3 1-12
16.  Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 
  3 0 0 0 3 2-14

A klasa

Kolejka 3 - 28-29 sierpnia

MKS II Piaseczno 1-1 RKS Mirków (Konstancin-Jeziorna) 
KS II Raszyn 3-1 Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki 
Ursus II Warszawa 8-0 Jedność Żabieniec  
Progres Warszawa 5-1 Sarmata Warszawa  
Perła Złotokłos 4-4 Champion Warszawa  
Przyszłość Włochy (Warszawa) 3-1 SEMP 
Ursynów (Warszawa) 
UKS Tarczyn 1-0 FC Lesznowola 

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy

1.  MKS II Piaseczno 3 7 2 1 0 14-1
2.  Przyszłość Włochy (Warszawa) 
  3 7 2 1 0 6-1
3.  KS II Raszyn 3 7 2 1 0 6-2
4.  Ursus II Warszawa 2 6 2 0 0 14-0
5.  Champion Warszawa 2 4 1 1 0 6-4
6.  UKS Tarczyn 2 4 1 1 0 1-0
7.  Progres Warszawa 3 4 1 1 1 6-4
8.  Perła Złotokłos 3 3 0 3 0 5-5

9.  RKS Mirków (Konstancin-Jeziorna) 
  2 2 0 2 0 3-3
10.  SEMP Ursynów (Warszawa) 
  3 2 0 2 1 3-5
11.  City Wilanów (Warszawa) 1 1 0 1 0 2-2
12.  FC Lesznowola 3 1 0 1 2 0-4
13.  Jedność Żabieniec 3 1 0 1 2 1-14
14.  Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki 
  2 0 0 0 2 1-11
15.  Sarmata Warszawa 3 0 0 0 3 1-13

IV liga kobiet

Kolejka 1 - 28-29 sierpnia

KU-AZS UW II Warszawa 0-6 MKS Polonia Warszawa 
Żbik Nasielsk 4-0 KS Wilanów (Warszawa)  
Legia Soccer Schools Warszawa 4-0 Vulcan 
Wólka Mlądzka (Otwock) 
Ostrovia Ostrów Mazowiecka 3-3 Mazovia Grodzisk 
Mazowiecki 
GOSiR Piaseczno 3-4 KS II Raszyn 

Tabela czwartej ligi kobiet

1.  MKS Polonia Warszawa 1 3 1 0 0 6-0
2.  Żbik Nasielsk 1 3 1 0 0 4-0
  Legia Soccer Schools Warszawa 
  1 3 1 0 0 4-0
4.  KS II Raszyn 1 3 1 0 0 4-3
5.  Mazovia Grodzisk Mazowiecki 
  1 1 0 1 0 3-3
6.  Ostrovia Ostrów Mazowiecka 
  1 1 0 1 0 3-3
7.  Fuks Pułtusk 0 0 0 0 0 0-0
8.  GOSiR Piaseczno 1 0 0 0 1 3-4
9.  Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock) 
  1 0 0 0 1 0-4
  KS Wilanów (Warszawa) 1 0 0 0 1 0-4
11.  KU-AZS UW II Warszawa 1 0 0 0 1 0-6

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

Wyniki naszych zespołów ligowych
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R E K L A M A

Uczcili pamięć ofiar wojny
PIASECZNO W ostatnią środę w Piasecznie obchodzono 82. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej 

oraz Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej
 Po popołudniowym śpiewaniu 
pieśni patriotycznych z Chórem Lira 
w Zakątku Kultury przeniesiono się 
na Kwaterę Wojenną Cmentarza Pa-
rafialnego, gdzie – jak co roku - od-
były się oficjalne uroczystości. Po 
wprowadzeniu pocztów sztandaro-
wych i odegraniu przez Piaseczyń-
ską Orkiestrę Dętą hymnu narodo-
wego, modlitwę w intencji ofiar naj-
bardziej krwawego konfliktu zbroj-
nego w dziejach ludzkości popro-
wadził ksiądz Grzegorz Więcek. Na-
stępnie Apel Poległych odczytał, 
prowadzący uroczystości z ramienia 
Centrum Kultury w Piasecznie, Pa-
weł Górski. Potem głos zabrał bur-
mistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz.
 - Nasza dzisiejsza obecność jest hoł-
dem dla bohaterów oraz świadectwem 
pamięci o największej wojnie w historii 
świata, która pociągnęła za sobą dzie-
siątki milionów ofiar, a rozpoczęła się 
1 września 1939 roku na naszej polskiej 
ziemi – powiedział burmistrz. - Zachę-
cam mieszkańców, aby dowiedzieli się 
więcej na temat piaseczyńskiego wrze-
śnia 1939 roku z dostępnych artykułów 
i książek. Doskonałym źródłem wiedzy 
jest książka pana Dawida Miśkiewi-
cza „Ślady działań wojennych z wrze-
śnia 1939 roku w Piasecznie, Konstan-
cinie i okolicach”, która ukazała się przy 
wsparciu gminy Piaseczno i można ją 
wypożyczyć w naszych piaseczyńskich 
bibliotekach.
 Z przemówieniem okoliczno-
ściowym wystąpił również major 
Artur Boruta, dowódca 61. Batalio-
nu Lekkiej Piechoty Mazowieckiej 
Brygady Obrony Terytorialnej im. 
rotmistrza Witolda Pileckiego, któ-

ry przypomniał historyczne okolicz-
ności wybuchu II Wojny Światowej, 
ze szczególnym uwzględnieniem ha-
niebnego bombardowania Wielunia 
i ataku na Westerplatte. 
 - Dla Polski była ona niczym in-
nym jak tylko otwarciem bram pie-
kieł – podkreślił major. - Celem tej 
wojny była eksterminacja narodu 
polskiego, obywateli II Rzeczypo-
spolitej. Dzisiaj oddajemy hołd bo-
haterom, którzy jako pierwsi chwy-
cili za broń i stanęli w obronie świe-
żo odzyskanej niepodległości, o któ-
rą też musieli walczyć.
 Uroczystości zwieńczyło złoże-
nie wiązanek przez delegacje lokal-
nych władz i organizacji na Kwate-
rze Wojennej.
 W piątek 17 września obchodzo-
na będzie 82. rocznica agresji sowiec-
kiej na Polskę, Uroczystości rozpocz-
ną się o godzinie 11 pod Pomnikiem 
Katyńskim na Cmentarzu Parafial-
nym w Piasecznie. W programie: mo-
dlitwa, przemówienia okolicznościo-
we i złożenie wiązanek. Tego same-

go dnia o godzinie 12 w pobliskim 
Domu Kultury odbędzie się jeszcze 
spotkanie z Sebastianem Sękiem - 
mieszkańcem gminy Piaseczno, mi-
łośnikiem historii, autorem komik-
sów oraz powieści historyczno-sen-
sacyjnej „Gra o honor”, wnukiem 
Żołnierza Wyklętego, majora Karola 
Sęka, synem opozycjonistów z cza-
sów PRL. W trakcie spotkania au-
tor opowie o projekcie stworzenia ko-
miksów przedstawiających niezwy-
kłe historie z czasów II Wojny Świa-
towej: „Jeden do jednego” - opowia-
dającym o konspiracyjnym meczu 
piłkarskim Warszawa - Kraków, któ-
ry miał miejsce w Piasecznie w 1943 
roku, „Zimny Dół - gorące serca” 
- historii potyczki Kompanii Leśnej 
NSZ im. „Szarego” w Lasach Choj-
nowskich w sierpniu 1944 roku oraz 
„Misji Majora” - komiksu poświęco-
nego wydarzeniom powstania stycz-
niowego na terenie gminy Piaseczno, 
a głównie bitwie pod Chojnowem.

Grzegorz Tylec

PSE wsparły strażaków
z OSP Bielawa
KONSTANCIN-JEZIORNA Strażacy z OSP Bielawa jakiś czas temu nawiąza-

li współpracę z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi. Dzięki temu 

druhowie otrzymali dofi nansowanie na zakup potrzebnego sprzętu

 Pod koniec lipca jednostka, w ramach III edycji programu „WzMOCnij swo-
je otoczenie” organizowanego przez PSE zakupiła namiot pneumatyczny o 
powierzchni 37 m kw. Może on służyć  do izolowania osób poszkodowanych 
podczas wypadków komunikacyjnych, ale też mogą przebywać w nim ludzie 
czasowo ewakuowani z zagrożonego obszaru. 

TW

Piknik dla mieszkańców 

LESZNOWOLA

 Już w najbliższą sobotę 4 września na błoniach przed urzędem gminy od-
będzie się piknik rodzinny. Impreza zacznie się o godz. 16, a organizatorzy za-
planowali dla mieszkańców sporo atrakcji. Na miejscu zostaną rozstawione 
stoiska z rękodziełem. Oprócz tego odbędą się warsztaty stolarskie i motanki 
słowiańskie. Będzie też stoisko do robienia świec, kaligrafi a, ziołowe kadzidła, 
warsztaty tkania na krośnie, makramy, koło fortuny, kiermasz książek oraz ma-
larstwo sztalugowe. Na dzieci będą czekały dmuchańce i plac zabaw, a na tych 
którzy zgłodnieją – strefa gastro. W programie pikniku jest też występ wokal-
ny Gabrieli Kurzac (godz. 16.15), koncert Warszawskiej Orkiestry Sentymental-
nej (godz. 17.30 i 18.45), pokazy sportowe oraz pokaz świateł (godz. 21.30).

TW



DAM PRACĘ

Zatrudnię pracowników do produkcji kebabów 
(składacz, streczowacz), tel. 606 259 458

Zatrudnię pracowników do rozbioru drobiu, 
tel. 606 259 458, 604 735 489

Magazynier na skład budowlany w Piasecznie, 
tel. 603 202 133 

Kierowca samochodu ciężarowego prawo jazdy C, E + 
HDS na skład budowlany, tel. 603 202 133 

Ekspedientkę oraz osobę do wykładania towaru do 
sklepu spożywczego w Ustanowie, tel. 668 463 460

Przyjmę mechanika samochodów ciężarowych, Łazy 
k. Piaseczna, tel. 604 626 444

Przyjmę do pracy ślusarza-spawacza, praca 
przy samochodach ciężarowych, Łazy k. Piaseczna. 
tel. 604 626 444 

Firma ogrodnicza w Zalesiu Górnym zatrudni pilarza 
brukarza i ogrodnika, tel, 509 920 388

Poszukujemy mężczyzny do pracy na maszynach ter-
moformujących - bez nałogów oraz kobiet do pracy na 
zgrzewarkach - maszynach pakujących miejsce pracy 
Piaseczno, jedna zmiana. Tel. 602 692 964, 607 230 418

Zakład krawiecki zatrudni panią do prasowania i prac 
pomocniczych, tel. 504 551 330

Firma sprzątająca zatrudni mężczyzn do wykonywania 
prac porządkowych na terenie centrum handlowego w 
Wólce Kosowskiej k. Mrokowa, tel. 504 246 180

Sprzedawców i kasjerów do sklepu spożywczego w 
Gołkowie, tel. 608 304 388 

Magazynier – skład budowlany Tarczyn, 
tel. 506 061 296

Firma Norwa Plants Sp. z o. o w Piasecznie zatrudni na 
umowę o pracę do laboratorium hodowli roślin in vi-
tro mężczyzn do obsługi produkcji oraz kobiety do cię-
cia roślin. Praca jednozmianowa od 7-15 lub 6-14 tel. do 
kontaktu 22 756 20 65, mail kadry@norwa.eu

Pomocników budowlanych tel. 507 191 295

Operator  koparko – ładowarki, Głosków, 
tel. 501 752 356

Przyjmę do pracy w sklepie spożywczym, Łazy, 
tel. 609 477 481

Przedszkole w Zalesiu Dolnym zatrudni  kucharkę, po-
moc kuchenną oraz panią sprzątającą, tel. 501 059 813

Zatrudnię kierowcę na betonomieszarkę, Konstancin – 
Jeziorna, tel. 515 445 225

SALON BB POSZUKUJE FRYZJERA, PRACA NA ETAT, 
WYMAGANE MINIMUM 2-LETNIE DOŚWIADCZENIA W 
ZAWODZIE, TEL. 692 488 278

Ekspedientkę Carrefour Express, Wólka Kozodawska, 
tel. 508 288 773

Zatrudnimy: ślusarza, operatora lasera i lakiernika prosz-
kowego. Baniocha, tel. 602-253-180

Elektryk, Elektromechanik - praca w Piasecznie - pełny 
etat. Tel. 606 964 169

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Mysia-
dle (ul. Kwiatowa 28) zatrudni nauczyciela fizyki (pół eta-
tu) oraz nauczyciela wspomagającego (pełen etat). Tele-
fon kontaktowy - (22) 462-85-20. CV proszę przesyłać na 
adres e-mail: sekretariat@spwmy.edu.pl    

Do zakładu szklarskiego w Piasecznie kobietę lub męż-
czyznę, mile widziane prawo jazdy Kat B, tel. 509 920 854

Pomoc hydraulika, od zaraz, tel. 693 785 277

Pomoc domowa, referencje, miejsce pracy okolice Kon-
stancina,  tel. 504 834 001

Pielęgniarka, mile widziana, Ośrodek Opiekuńczy, Zalesie 
Dolne ,tel. 607 081 930

OGRODNIK, BRUKARZ, pracownik fizyczny, mile widzia-
ne doświadczenie lub chęć przyuczenia. Możliwość za-
kwaterowania. Tel. 511 126 841

Zatrudnię rehabilitanta do domu opieki w Jazgarzewie, 
tel. 501 182 362

Praca w piekarni, Konstancin, tel. 601 28 20 71

Kierowca do piekarni, 1/2 etatu, tel. 601 28 20 71

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

Zatrudnię stolarzy, pomocników stolarzy do produkcji me-
bli, Kotorydz koło Tarczyna, tel.  608 207 265

Zatrudnię do  prac gospodarczo - remontowych, 
tel. 667 797 094

Praca w drukarni,introligatorni tel. 602 251 689

Zatrudnię do montażu drzwi wewnętrznych, paneli i listew. 
tel. 607-116-817

Poszukuję pracowników Obsługi Klienta na stację Orlen 
w Konstancinie Jeziornej ul Warszawska 2. Wynagrodze-
nie 2300-3000 zł/netto za miesiąc. Kontakt: 601338203, 
mail: raficzq@gmail.com

Poszukuję pracowników do prac wykończeniowych. 
Glazura, elewacja i inne, tel. 601 304 250

Szkoła Medyczna Żak w Piasecznie poszukuje pielęgnia-
rek do przeprowadzania zajęć dydaktycznych i praktycz-
nych na kierunku: Opiekun medyczny. Pilne, praca od za-
raz, tel. 22 726 74 73

SZUKAM PRACY

Koszenie trawy, wyrywanie chwastów, tel. 733 546 026

Opieka nad starszą osobą, tel. 575 768 357

KUPIĘ

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

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

Antyczne meble, obrazy, srebra, platery, odznaczenia, 
szable, książki, pocztówki, tel. 504 017 418 

SPRZEDAM

Krzewy ozdobne,  tel. 880 479 679

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

Drewno opałowe, Uwieliny, tel. 501 031 217

Kosiarkę B&S, do remontu lub części, tel. 510 847 186

Pszenżyto ozime sprzedam tel 694 726 680

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

2 BDFy na jabłka lub inne, ładowność 16T, 
tel. 662 245 679

Skrzynia biegów Renault Kangoo, tel. 534 000 749

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup aut, wszystkie marki, tel. 512 391 270

Skup aut, tel. 793 304 091

Skup aut, tel. 515 018 430

Skup aut, 1990-2005, Opel i VW. Każdy stan 
– złomowanie, tel. 510 210 692 

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

Skup aut, tel. 515 018 430

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Działka budowlana 2326 m kw. 
W Wólce Kozodawskiej, 480 tys. zł, tel. 605 667 294 

Działki rekreacyjno-budowlane leśne, Prażmów, 
tel. 602 770 361

Dom drewniany na działce 250 m. kw. w Grójcu, 
tel. 692 349 21

Mokotów 4 pokoje z balkonem, tel. 695 339 423 

Duży wybór działek REKREACYJNYCH, tel. 602 340 549

Najtańsze działki budowlane na rynku.  Działka budow-
lana ok. 1000 m kw. ze wszystkimi opłatami ok. 55 000 
zł ,tel. 604 624 875

Sprzedam tanio (65 zł/m kw), działkę budowlaną 
w ZAWODNE-PRAŻMÓW, tel. 602 340 549

Sprzedam tanio działkę w RUDEJ k/Tarczyna, 
tel. 602 340 549

Działka 5600 m kw., w Chyliczkach k/Piaseczna, 320 zł/m 
kw., całość ogrodzona, teren budowlany, tel. 502 580 355

Jastrzębie, ul. Jastrzębska 3400 m kw, działka budowla-
na, media, budynki przy lesie, tel. 606 174 515

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

1-osob. 480. Para 300/os + liczn., tel. 502 222 555

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

Wynajmę magazyn o pow. 120 m kw. Piaseczno, 
tel. 603 323 603

Pokój, Chylice, tel. 516 228 558

3 pokojowe Piaseczno, tel. 735 037 247

Domek 42 m kw., w Sierzchowie, tel. 502 578 090

Kwatery, 300 zł, Dąbrówka, tel. 667 797 094

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ

Kupię las, okolice Prażmowa, tel. 602 770 361

Kupię dom, tel. 739 156 231

Działki inwestycyjne, tel. 530 731 484

USŁUGI

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

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. 
Tel. 504 008 309

GLAZURA, REMONTY, tel. 601 219 482

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

POMOC DLA SENIORA: zakupy, pomoc w domu, do-
trzymywanie towarzystwa, Piaseczno, tel. 571 373 118

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

Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895

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

Tynki wewnętrzne, tel. 508 690 268

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

Złota rączka + spawanie, tel. 669 686 350

Sprzątanie biur, mieszkań i domów, profesjonalnie, 
faktura  tel. 507 855 859

Hydraulik tel. 886 576 148

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

Elektryk, tel. 666 890 886

Pomocników budowlanych tel. 507 191 295

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

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

TYNKI 20 LAT DOŚWIADCZENIA -TRADYCYJNE GIPSO-
WE TEL. 604 415 352

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

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

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

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

Serwis i naprawy bram: przesuwne, uchylne i furtki, 
tel. 887 545 254

Glazurnicze, tel. 502 720 600

Dekarskie, montaż dachów, naprawa dachów, papa, 
obróbki, tel. 729 459 983

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

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

Hydraulika, elektryka, przebudowy wnętrz, tel. 511 391 047

Firma wykonuje wszelkie ogrodzenia na terenie powia-
tu Kozienickiego, Piaseczyńskiego i Grojeckiego.Zapew-
niając solidne wykonanie. KONCEPCJA I DORADZTWO 
GRATIS,  Kont. 793 047 004 lub e-mail: lachmirek@op.pl

Remonty, glazurnictwo, drzwi,  tel. 503 004 639

Wykończenia – glazurnictwo, gipsowanie, malowanie, 
tel. 514 673 292

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

Malarskie, tel. 696 120 208

Pranie-czyszczenie dywanów, tapicerki meblowej i samo-
chodowej, tel. 508 65 20 30

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Instalacje elektryczne, tel.  601 41 88 01

Hydraulik, tel. 535 872 455

Glazura, terakota, remonty. Tel.694 126 583

Pranie tapicerki i dywanów tel. 512 140 576

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

Kominiarz, tel. 781 495 997

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

 RÓŻNE 

Pożyczki, tel. 513 654 277

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

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

NAUKA 

Korepetycje dla klas 1-6, (matematyka, przyroda, biologia, 
kosmologia i angielski), od 20 zł za godzinę,na miejscu, z 
dojazdem lub online, referencje, nauczyciel z doświadcze-
niem, tel. 571 373 118  

Język polski, tel. 666 653 177

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

ZDROWIE I URODA 

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czekają fun-
dacyjne zwierzaki: pieski małe, większe i całkiem duże, a 
także koty. Wszystkie są zdrowe, zaszczepione i wysteryli-
zowane. Przebywają w Piasecznie i okolicach. Chętnie po-
możemy przy doborze zwierzaka. Tel. w sprawie adopcji: 
503 069 502, 502 906 532, 604 531 952, 608 504 380

MATRYMONIALNE

Biuro Matrymonialne TY i JA, pełna dyskrecja, kontakt po 
18.00-tej, tel. 607 248 655
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Telepizza w Piasecznie zatrudni dostawców z 
własnym samochodem lub na samochód firmowy. 
Praca stała lub dodatkowa, tel. 500 219 754

Salon zatrudni

fryzjerkę
z doświadczeniem 

tel. 692488278

Salon zatrudni

kosmetyczkę
z doświadczeniem 

tel. 692488278

R E K L A M A

PRZYCHODNIA LEKARSKA ZDROWIE 
PIASECZNA -PIASECZNO AL.KALIN 55 -ZATRUDNI 
PIELEGNIARKI I POŁOŻNE (KONTRAKT LUB UMO-
WAZLECENIE).ZGŁOSZENIA: PIOTR@ZDROWIE-
PIASECZNA.PL LUB TELEFON  602 315 851

SALON KOSMETYCZNY POSZUKUJE 
KOSMETYCZKI I MANICURZYSTKI. WYMAGANE 
DOŚWIADCZENIE MIN. 2-LETNIE. WSZELKIE 
INFORMACJE POD NR TEL. 692 488 278 

Salon fryzjerski z Piaseczna poszukuje fryzjera na 
etat, 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

Obrazy współczesnej malarki, około 30 sztuk, 
tel. 571 373 118

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

GABINET W CENTRUM PIASECZNA PRZYSTOSO-
WANY NA USŁUGI KOSMETYCZNE/ TATUAŻU LUB 
MANICURE/PEDICURE,  TEL. 692 488 278

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

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

RYDZ Sklep Zielarsko-Medyczny, Zdrowa Żywność, 
ul. Puławska koło PZU, Piaseczno, tel. 756 77 91, 
www.sklepzielarski-piaseczno.pl

Lektorom j. angielskiego, Piaseczno, tel. 501 571 574

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581

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

PRACOWNIA ROZWOJU TWÓRCZEGO I SAMODO-
SKONALENIA (LEKCJE PIANINA, RYSUNKU, INTER-
PRETACJA WIERSZY, KINO ARTYSTYCZNE, GRY 
EDUKACYJNE ITD.) TEL. 571 373 118

MALOWANIE MIESZKAŃ, REMONTY, 
GLAZURNICTWO, PODŁOGI, tel. 669 945 460
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Uczczono pamięć bohaterów
KONSTANCIN-JEZIORNA W środę w 82. rocznicę wybuchu 

drugiej wojny światowej, przedstawiciele samorządu i 

mieszkańcy upamiętnili ofi ary II wojny światowej

 Uroczystość odbyła się trady-
cyjnie przy kwaterze żołnierzy pole-
głych za ojczyznę w 1939 r. na cmen-
tarzu parafialnym w Skolimowie, 
przed którą wartę honorową pełnili 
strażnicy miejscy. Podobnie jak rok 
temu, z powodu pandemii korona-
wirusa, miała ona kameralny cha-
rakter. O godz. 12 władze gminy, 

przedstawiciele kombatantów, de-
legacje ze szkół podstawowych nr 
2 i 3 oraz mieszkańcy złożyli wień-
ce na nagrobku upamiętniającym 
poległych bohaterów i zapalili zni-
cze. Zwieńczeniem uroczystości były 
krótkie przemowy okolicznościowe.

TW

Wysoki stan wód 
Odwołano spływy kajakowe!
KONSTANCIN-JEZIORNA Od środy w gminie obowiązuje stan 

pogotowia przeciwpowodziowego. Wzrost poziomu 

wód w Wiśle, Jeziorce i Małej spowodowały ulewne desz-

cze. Odwołano zaplanowane na ten weekend spływy ka-

jakowe Jeziorką

 Stan pogotowia przeciwpowo-
dziowego ogłosił burmistrz Kazi-
mierz Jańczuk. Jest to standardo-
we działanie podejmowane w przy-
padku wzrostu poziomu wód w rze-
kach. Sytuację cały czas monitorują 
odpowiedzialne za to służby. Nie-
stety, zaistniała sytuacja odbije się 
na kajakarzach. Spływy planowane 
na 4 i 5 września zostały odwoła-
ne. - My też oczywiście nie pływa-
my, bezpieczeństwo kajakarzy jest 

dla nas najważniejsze – mówi Ja-
cek Andrzejak z firmy Kajaki Pia-
seczno od lat organizującej spły-
wy z piaseczyńskich Górek Szymo-
na do Konstancina. - Standardo-
wo Jeziorką przepływa w ciągu se-
kundy 2,5-3 tony wody, teraz jest to 
8,5-9 ton. Co to oznacza? Ano to, 
że jak ustawimy kajak bokiem, np. 
po wpłynięciu w gałęzie, to momen-
talnie nabierze wody. Aby pływać w 
takich warunkach, trzeba naprawdę 

być wytrawnym kajakarzem.
 Jacek Andrzejak uważa, że tego-
roczny sezon na kajaki był najgorszy 
od 10 lat. - Cały czas była wysoka 
woda, bo bez przerwy padało. Jed-

nym słowem katastrofa – podsumo-
wuje. - Może będzie lepiej we wrze-
śniu, słyszałem że zapowiadają po-
prawę pogody...

TW

Piaseczyńskie Zawody

Aniołów Floriana

PIASECZNO

 Już w najbliższą sobotę 4 wrze-
śnia w OSP Grochowa (Grochowa, ul. 
Zbigniewa Pawlaka 26) odbędą się 
zawody strażackie Aniołów Floriana. 
Impreza rozpocznie się o godz. 10. 
Wstęp wolny, ale trzeba kibicować i 
mieć dobry humor.

TW

 „Vabank” w 

kinie plenerowym

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W piątek 3 września o godz. 21 na 
polanie przed Hugonówką (ul. Mo-
stowa 15) odbędzie się ostatni seans 
kina plenerowego. Zostanie wyświe-
tlony fi lm „Vabank”, będący reżyser-
skim debiutem Juliusza Machulskie-
go. Ponadczasowa komedia krymi-
nalna przeniesie widzów do Warsza-
wy lat 30. Świetna muzyka, wciągają-
ca fabuła, zabawne, kultowe dialogi i 
doborowa obsada zapewnią rozryw-
kę na najwyższym poziomie. Wstęp 
wolny, reżim sanitarny.

TW

Górski Bieg Zająca

GÓRA KALWARIA

 W sobotę 4 września odbędzie 
się druga edycja Górskiego Biegu Za-
jąca. Biuro zawodów będzie czynne 
już od godz. 8. O godz. 9 wystartuje 
bieg na 2 km, o godz. 10 – na 10 km, a 
o 10.30 – Nordic Walking na 5 km. W 
godz. 9-11 w mieście należy spodzie-
wać się utrudnień w ruchu. Zamknię-
te będą ul. ks. Zygmunta Sajny, Lip-
kowska i al. Wyzwolenia. 

TW
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