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POWIAT Według zapowiedzi Generalnej Dy-

rekcji Dróg Krajowych i Autostrad, już je-

sienią kierowcy będą mogli przejechać bu-

dowaną od kilku lat trasą S7 na odcinku 

od Okęcia do Grójca. Czy te prognozy się 

sprawdzą?

Trasa S7 już w październiku!

Na kościelnej działce wycięto
zdrowe drzewa?
LESZNOWOLA Około dwóch tygodni temu wy-

cięto osiem dorodnych świerków rosną-

cych na działce przy ul. Osiedlowej w Mysia-

dle. - To były zdrowe okazy, które nikomu 

nie przeszkadzały – uważa pan Leszek, nasz 

czytelnik. Gmina tłumaczy, że drzewa były 

w złym stanie
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K O N D O L E N C J E

KRONIKA POLICYJNA
PIASECZNO

Odpowie za kradzież kosmetyków
Dwa tygodnie temu w drogerii Hebe skradziono kosmety-
ki o wartości około 2000 zł. Po przejrzeniu nagrań z monitorin-
gu policjantom udało się wytypować mężczyznę podejrzanego 
o dokonanie kradzieży. Kilka dni temu 39-latek został zatrzyma-
ny na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Za kradzież grozi mu 
do 5 lat pozbawienia wolności. 

Wpadł z marihuaną
W rejonie ulicy Julianowskiej policjanci zatrzymali młodego 
mężczyznę, który miał przy sobie marihuanę. Kolejną porcję 
narkotyku mundurowi znaleźli w jego domu. 21-latek odpowie 
za posiadanie środków odurzających, za co grozi mu do 3 lat 
pozbawienia wolności. 

KONSTANCIN-JEZIORNA

Pijany próbował przekupić policjantów
W trakcie patrolu policjanci zauważyli na przystanku mężczy-
znę, spożywającego alkohol. Nie był to jego pierwszy raz, dlate-
go mundurowi postanowili ukarać go mandatem. 55-latek po-
stanowił jednak zminimalizować straty i zaproponował funkcjo-
nariuszom łapówkę. Natychmiast został zatrzymany i trafi ł na 
komendę. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty, za które może na-
wet na 10 lat trafi ć za kratki. 

TARCZYN

Kolejny pirat drogowy
Na drodze wojewódzkiej 876 w Mariance policjanci zatrzyma-
li do kontroli audi, prowadzone przez 51-letniego mężczyznę. 
Powodem zatrzymania była nadmierna prędkość. Mimo ogra-
niczenia do 50 km/h auto mknęło aż 106 km/h. Kierowca dostał 
wysoki mandat i na trzy miesiące stracił prawo jazdy.

Ze świadka „awansował” 
na podejrzanego
W tarczyńskim komisariacie zjawił się 51-latek, który miał zo-
stać przesłuchany do jednej ze spraw w charakterze świad-
ka. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się jed-
nak, że mężczyzna jest poszukiwany na mocy wyroku wyda-
nego przez Sąd Rejonowy w Warszawie. 51-latek trafi ł do wię-
zienia. Taki sam los spotkał 45-letniego mieszkańca Józefosła-
wia i 53-latka z Lesznowoli, którzy również ukrywali się przed 
wymiarem sprawiedliwości. 

Kolizja po alkoholu
W poniedziałek 28 marca na ulicy Oborskiej doszło do kolizji 
opla z toyotą. Sprawcą zdarzenia był 54-letni kierowca opla, 
który nie ustąpił drugiemu pojazdowi pierwszeństwa przejaz-
du. Jak się okazało, mężczyzna był pijany – miał w organizmie 
około promila alkoholu. Teraz zajmie się nim sąd. 

LESZNOWOLA

Samochód potrącił 9-latka. 
Dziadek dostał mandat
Kilka dni temu po południu w rejonie ulicy Polnej w Wólce Ko-
sowskiej samochód niegroźnie potrącił przebiegającego przez 
ulicę chłopca. Na miejsce zostali wezwani policjanci, którzy 
szybko ustalili szczegóły zdarzenia. Okazało się, że winę ponosi 
w tym wypadku opiekun dziecka, który go nie dopilnował. Męż-
czyzna został ukarany mandatem w wysokości 100 zł. 

 Zadrzewiony teren nie jest 
ogrodzony, dlatego chętnie za-
glądają tu bezdomni i amato-
rzy mocnych trunków spoży-
wanych pod chmurką. - Powo-
li wyrasta w tym miejscu dzi-
kie wysypisko śmieci – zauważa 
nasz czytelnik. - Zagajnik służy 
też różnego rodzaju osobom za 
toaletę. Czy naprawdę nie moż-
na zrobić z tym wreszcie po-
rządku?
 Wczesna wiosna to okres, 
w którym na światło dzienne wy-
chodzą różnego rodzaju zabru-
dzenia, wcześniej „ukrywające 
się” pod śniegiem czy liśćmi. Tym 
bardziej rzucają się one w oczy, że 
nie ma jeszcze zieleni. Straż miej-
ska kilka lat temu apelowała do 
właściciela terenu w rozwidleniu 
Żytniej i Jarząbka o jego uprząt-
nięcie. I rzeczywiście, wkrótce po-
tem śmieci zniknęły. - Ponowimy 
swoją prośbę – poinformował nas 
jeden ze strażników. - Poprosimy 
też tą osobę o przedstawienie ra-
chunków za sprzątanie, aby mieć 
pewność że puszki i butelki nie 
trafiły do lasu. 
 Straż miejska ma też zaape-
lować do gminy, aby zwiększy-
ła w rejonie Żytniej i Jarząbka 
liczbę koszy na śmieci.

TW

Zaśmiecony teren 
w centrum miasta 
PIASECZNO U zbiegu ulic Jarząbka i Żytniej znajduje się zadrzewiony teren zie-

lony, który jest usłany śmieciami. - Widać je z daleka, bo drzewa nie mają 

jeszcze liści – mówi pan Mateusz, nasz czytelnik. - Apelowałem do miasta 

o uprzątnięcie śmieci, ale bez skutku...

Straż miejska poprosi właściciela terenu 

o jego posprzątanie 

Kiermasz 

Wielkanocny 

w Palmową Niedzielę

PIASECZNO

Już w najbliższą niedzielę 10 
kwietnia odbędzie się Kier-
masz Wielkanocny na miej-
skim rynku w Piasecznie. Na 
placu zostaną rozstawione sto-
iska handlowe z pisankami, 
palmami wielkanocnymi, rę-
kodziełem, wędlinami, sera-
mi, tradycyjnie wyrabianym 
pieczywem, domowymi prze-
tworami i wypiekami. Będzie 
też sporo różnego rodzaju nie-
spodzianek i atrakcji. W cza-
sie kiermaszu zostaną rozdane 
nagrody uczestnikom Konkur-
su Wielkanocnego, a najmłod-
si będą mogli rozwiązywać 
wiosenne zagadki. Ten, kto do-
brze się spisze, może liczyć na 
upominek. Na imprezie nie za-
braknie też burmistrza Da-
niela Putkiewicza, który złoży 
wszystkim mieszkańcom wiel-
kanocne życzenia. Impreza za-
cznie się o godz. 10 i potrwa 
do 15.

TW
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Pani doktor, czym uzasadnić 

popularność medycyny este-

tycznej?

Doktor Dorota Kowalczyk: Czę-

sto do szczęścia potrzeba nam 

tylko odrobiny pewności siebie 

i temu służą zabiegi z zakresu me-

dycyny estetycznej. Postęp, jaki 

nastąpił w  ciągu ostatnich kilku-

nastu lat jest ogromny i nie ustaje. 

Usługi są coraz bardziej dostępne 

i bezpieczne, dlatego coraz więcej 

osób po nie sięga. I bardzo dobrze. 

Pytanie: Co jest najpopularniej-

sze wśród zabiegów po jakie 

sięgamy? 

Pani dr Dorota Kowalczyk: 

Wśród najpopularniejszych zabie-

gów na twarz są te, w których uży-

wamy toksyny botulinowej i kwa-

su hialuronowego. Wypełniacze 

stosuje się przede wszystkim do 

wypełniania zmarszczek, mode-

lowania ust, owalu twarzy oraz 

do korekty nosa.  Toksyna botu-

linowa jest stosowana w usuwa-

niu efektów mimicznych np. tzw. 

kurzych łapek, lwiej zmarszczki. 

Sprawdzi się również, jeżeli chce-

my usunąć zmarszczki poprzeczne 

czoła. Mięśnie i skóra w tych miej-

scach są rozluźniane celem nada-

nia im młodszego wyglądu i złago-

dzenia wyrazu oczu. Preparat ten 

jest również stosowany w leczeniu 

nadmiernej potliwości oraz w  le-

czeniu migreny.

Pytanie: Jeśli nie mamy doświad-

czenia w tej dziedzinie, to jak 

wybrać odpowiedni gabinet 

medycyny estetycznej? 

Pani dr Dorota Kowalczyk: Pra-

widłowe wykonanie zabiegu wy-

maga precyzji i doświadczenia. 

Dlatego właśnie najlepiej poszu-

kać doświadczonego lekarza z za-

kresu medycyny estetycznej. Do-

wiedzmy się również, jaka jest ja-

kość kwasu hialuronowego wyko-

rzystywanego podczas zabiegów. 

Od tego zależy jak długo będą 

utrzymywały się efekty. Chociaż 

wygładzenie zmarszczek mimicz-

nych kojarzy nam się raczej z  wi-

zytą u kosmetyczki, botox lub wy-

pełniacz może podać tylko lekarz. 

Toksyna botulinowa to lek, który 

jest najsilniejszą toksyną w medy-

cynie, dlatego mogą ją podawać 

wyłącznie odpowiednio wyszko-

leni lekarze. Podobnie rzecz ma się 

z wypełniaczami, które są mate-

riałami medycznymi pozostawia-

nymi w tkankach na dłuższy czas.  

Ponadto występują przeciwwska-

zania do wykonania w/w zabie-

gów z zakresu medycyny estetycz-

nej oraz ryzyko powikłań, których 

uniknąć może prawidłowo wy-

szkolony lekarz. Podczas przepro-

wadzonego wywiadu lekarz za-

pyta nas o   stan zdrowia oraz hi-

storię zabiegów i wybierze odpo-

wiedni zakres i plan zabiegów.  Za-

biegi medycyny estetycznej moż-

na łączyć. Zwykle mają one działa-

nie uzupełniające, synergistyczne.  

Co i  jak łączyć powinniśmy bez-

względnie skonsultować z leka-

rzem. Nowy obiekt, w którym znaj-

duje się Centrum Medyczne Grapa 

Medica ma przede wszystkim ze-

spół wykwalifi kowanych lekarzy 

medycyny estetycznej i ginekolo-

gii estetycznej,  bardzo dogodną 

lokalizację i  komfortowe wnętrza, 

które zapewniają dyskrecję oraz 

spokój, niezbędne do wykonywa-

nia medycznych zabiegów.

Zabiegi medycyny estetycznej są dla każdego

NFZ / POZ Tel: 22 717 40 01, 02, 03  

 Oferta komercyjna Tel: 22 690 06 50   www.grapamedica.pl

  https://www.facebook.com/centrummedycznegrapamedica/

Al. Wojska Polskiego 4, 

05-520 Konstancin-Jeziorna  

P R O M O C J A

R E K L A M A

W ramach wiosennej promocji zapraszamy na bezpłatne konsultacje lekarskie w Centrum Medycznym 

Grapa Medica. Rozmowa z Panią Dorotą Kowalczyk - lekarzem medycyny estetycznej i przeciwstarzenio-

wej, anestezjologiem.

 Działania zarządu banku, 
ale też grupy związanych z nim 
osób, spowodowały szkodę ma-
jątkową sięgającą kilkudziesię-
ciu milionów złotych. Była pre-
zes banku Zofia K. do aresztu 

tymczasowego trafiła w maju 
2017 roku ze statusem podej-
rzanej. Od tamtej pory proku-
ratura przygotowuje akt oskar-
żenia, w którym znajdzie się 
kilkadziesiąt zarzutów. Akt ten 
miał być gotowy już dwa lata 
temu, ale śledztwo cały czas 
pozostaje w toku. - W listopa-
dzie 2021 roku śledztwo prze-
dłużono do 20 maja 2022 roku 
– informuje Marcin Saduś, 
rzecznik Prokuratury Regional-
nej w Warszawie. - Zofia K. cały 
czas ma status podejrzanej. 
 Kiedy zakończy się śledztwo 
i akt oskarżenia będzie gotowy, 

Śledztwo w sprawie banku wciąż trwa
LESZNOWOLA Zaraz minie pięć lat od tymczasowego aresztowania Zofi i K., byłej prezes Banku Spółdzielczego w Lesznowoli. Zarzuty 

w sprawie wyrządzenia szkody majątkowej bankowi, który ma dziś innego właściciela, usłyszało w sumie kilkadziesiąt osób

ruszy proces karny w sprawie 
gigantycznych nadużyć, któ-
rych Zofia K. miała - zda-
niem prokuratury - dopuścić 
się w lesznowolskiej placów-
ce. Na razie była prezes od-
była karę 2 lat więzienia za 
próbę przekupienia prokura-
tora, któremu chciała przeka-
zać 200 tys. zł łapówki w za-
mian za umorzenie postępo-
wania karnego, prowadzo-
nego w sprawie nieprawidło-

wości w BS w Lesznowoli. 
Wyrok w tej sprawie zapadł 
w styczniu 2019 roku, a upra-
womocnił się pięć miesięcy 
później.
 Z naszych informacji wy-
nika, że Zofia K. opuściła już 
areszt, ale zastosowano wo-
bec niej środki zapobiegaw-
cze ograniczające jej swobo-
dę przemieszczania się.

Tomasz Wojciuk
Bank Spółdzielczy w Lesznowoli od kilku lat 

ma nowego właściciela

Zofia K., była prezes

banku, cały czas ma

status podejrzanej. 

Obecnie kobieta

przebywa na wolności
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Nowy nabytek piaseczyńskiej 
wąskotorówki

PIASECZNO Tydzień temu na stację kolejki wąskotorowej zawitała stara, normalno-

torowa węglarka, pozyskana od PKP Cargo. Kiedyś takie wagony umieszczano na 

wąskotorowych lawetach transportowych i dostarczano do stacji docelowej. Pod-

nosiło to rentowność przewozów i pozwalało oszczędzić cenny czas

Normalnotorowa węglarka zo-
stanie wyremontowana. Wo-
lontariusze związani z Piase-
czyńsko-Grójeckim Towarzy-
stwem Kolei Wąskotorowej na 

razie odnowili wąskotorową la-
wetę, na której został ustawio-
ny wagon. Jest to kolejny cenny 
eksponat pozyskany przez to-
warzystwo. Aby zrozumieć ideę 

platform transportowych na-
leży cofnąć się w czasie do lat 
70. ubiegłego wieku. Wpraw-
dzie piaseczyńska wąskotorów-
ka kursowała już od roku 1898 
przewożąc pasażerów i towary, 
jednak miała swoje ogranicze-
nia. Jednym z nich były właśnie 
wąskie tory, po których się po-
ruszała. Na szczęście przez Pia-
seczno wiodła także linia nor-
malnotorowa relacji Warsza-
wa-Radom. W mieście powsta-
ła więc stacja przeładunkowa. 
Na początku ładunki z pocią-
gów normalnotorowych na wą-
skotorowe (i odwrotnie) prze-
ładowywano ręcznie, co długo 
trwało i było kosztowne. Potem 

pracę tę zmechanizowano, jed-
nak ciągle przeładunek był pro-
blematyczny. Rozwiązanie po-
jawiło się w 1976 roku i były nim 
właśnie lawety transportowe 
poruszające się po torach wą-
skotorowych, na które wtacza-
no wagony normalnotorowe. Po 
wprowadzeniu lawet, wagonów 
nie trzeba było już przeładowy-
wać. - To przedłużyło życie wie-
lu linii wąskotorowych na tere-
nie Polski, które powoli stawały 
się nierentowne – podkreśla Mi-
chał Duraj, wiceprezes Piase-
czyńsko-Grójeckiego Towarzy-

stwa Kolei Wąskotorowej. 
 Z Piaseczna ostatni pociąg 
z normalnotorowymi wago-
nami znajdującymi się na wą-
skotorowych lawetach odjechał 
w 1996 roku. Potem ruch towa-
rowy na trasie wąskotorówki zo-
stał zawieszony. Wagony trans-
porterowe zostały na stacji, jed-
nak nie udało się pozostawić 
żadnego wagonu normalnoto-
rowego. Teraz taki wagon pozy-
skano od PKP Cargo. Węglar-
ka typu 9W serii Es wyproduko-
wana została w Państwowej Fa-
bryce Wagonów PAFAWAG we 
Wrocławiu. Tego typu wagony 
powstawały w latach 1960-67, 
zaś samą konstrukcję opraco-
wano w roku 1959. Dwuosiowa 
węglarka ma niecałe 11 m dłu-
gości i można załadować w nią 
prawie 11 ton węgla. Wagony te 
wyszły z użycia nieco ponad 20 
lat temu. 

Tomasz Wojciuk

Wielkanoc w 

pocztówce zaklęta

KONSTANCIN-JEZIORNA

W sobotę 9 kwietnia o godz. 

13 w Hugonówce zaplanowa-

no spotkanie z Marianem So-

łobodowskim – kolekcjonerem 

i właścicielem kolekcji pocztó-

wek. Po spotkaniu będzie moż-

liwość przedpremierowego 

obejrzenia wyjątkowej wystawy 

„Wielkanoc w pocztówce zaklę-

ta. Ze zbiorów Mariana Sołobo-

dowskiego” Ekspozycja będzie 

otwarta dla zwiedzających od 

10 kwietnia do 3 maja, od wtor-

ku do niedzieli od  godz. 11 do 

18. Wstęp wolny. W ramach eks-

pozycji będzie można podzi-

wiać 218 niezwykle różnorod-

nych pocztówek. Najstarsza po-

chodzi z 1904 roku. 
TW

R E K L A M A

Klub Historyczny

zaprasza
„Przepraszam – jak dojechać do 

Skolimowa? Opowieść o komu-

nikacji miejskiej do letnisk nad 

Jeziorką” to tytuł najbliższego 

spotkania Klubu Historycznego, 

które odbędzie się we wtorek 12 

kwietnia o godz. 18 w Konstan-

cińskim Domu Kultury Gryf przy 

ul. Sobieskiego 13. Tym razem 

prowadzący Witold Rawski po-

dejmie temat dróg i komunikacji 

na terenie gminy. Wstęp wolny.

TW
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Na kościelnej działce wycięto zdrowe drzewa?
LESZNOWOLA Około dwóch tygodni temu wycięto osiem dorodnych świer-

ków rosnących na działce przy ul. Osiedlowej w Mysiadle. - To były zdrowe 

okazy, które nikomu nie przeszkadzały – uważa pan Leszek, nasz czytelnik. 

Gmina tłumaczy, że drzewa były w złym stanie

 Drzewa rosły na terenie nie-
ruchomości po dawnym KPGO 
Mysiadło o powierzchni 0,7 ha, 
która decyzją rady gminy zo-
stała sprzedana w styczniu tego 
roku Archidiecezji Warszaw-
skiej z 99-procentową bonifika-
tą. W miejscu tym docelowo ma 
powstać kościół, który da począ-
tek nowej parafii. Zanim jednak 
zostanie wybudowany, wcześniej 
– bo jeszcze w tym roku - plano-
wane jest postawienie tymcza-
sowej kaplicy. Na jednym z por-
tali społecznościowych wice-
wójt Marcin Kania poinformo-
wał, że to pełnomocnik Archi-

diecezji Warszawskiej wystąpił 
z wnioskiem o usunięcie drzew 
i porastających działkę krze-

wów. - Oględziny potwierdzi-
ły, że drzewa są w złym stanie 
zdrowotnym. W koronach zaob-
serwowano znaczny posusz, zaś 
w pniach wiele ubytków wgłęb-
nych – wyjaśnia oburzonemu 
mieszkańcowi Marcin Kania. - 

Drzewa nie rokowały szansy na 
przeżycie, stąd wyrażenie zgody 
na ich usunięcie.
 Z ekspertyzą gminnego re-
feratu środowiska nie zgadza 
się pan Leszek. - Te świerki 
były zdrowe, a ich usunięcie to 
zwykłe barbarzyństwo – mówi. 
- Zainteresowałem tą spra-
wą Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska. Popro-
siłem też o wykonanie eksper-
tyzy brata, który jest pracow-
nikiem naukowym w Białowie-
skim Parku Narodowym i ma 
do tego uprawnienia. W doku-
mencie można przeczytać, że 

pozostałości drzew nie wska-
zują na proces chorobowy, mo-
gący wpłynąć na ich żywot-
ność. To wszystko jest dla mnie 
bardzo dziwne. Czyżby gmina, 

zgadzając się na wycinkę zdro-
wych drzew, kolejny raz chciała 
przypodobać się kościołowi?

Tomasz Wojciuk

Już w sobotę 

Wielkanocny 

Jarmark Rękodzieła

GÓRA KALWARIA

W najbliższą sobotę 9 kwietnia 

na miejskim rynku odbędzie się 

Wielkanocny Jarmark Rękodzie-

ła i Zdrowej Żywności. Wystaw-

cami będą rzemieślnicy, koła go-

spodyń wiejskich, rękodzielnicy i 

producenci wysokiej jakości wy-

robów. Na miejscu będzie można 

kupić chrzan, ćwikłę, żurek, ma-

zurki, domowe przetwory, pierogi 

własnej produkcji, słodkości, wę-

dliny, sery, soki i powidła z owo-

ców (w tym z borówki amerykań-

skiej), ozdoby świąteczne, ręko-

dzieło, biżuterię. Jarmark rozpocz-

nie się o godz. 9 i potrwa do 15.

TW

Zajmą się problemami rówieśników
PIASECZNO Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno ze-

brała się na pierwszej tegorocznej sesji w budyn-

ku Centrum Edukacyjno-Multimedialnego

W lutym, po wcześniejszym 
przeprowadzeniu wyborów 
i wyłonieniu przedstawicieli 
obecnej kadencji, młodzi rad-
ni wzięli udział w szkoleniu, 
które miało im pomóc zacząć 
lepiej ze sobą współpracować 
i zintegrować się oraz nauczyć 
młodzież pisania sprawozdań 
i innych dokumentów.
- Zaczęliśmy też wyznaczać 
sobie cele jako młodzieżowa 
rada i na ostatniej sesji niektó-
re z nich realizować – mówi 
Tamara Saganek, rzecznicz-
ka Młodzieżowej Rady Gmi-
ny Piaseczno. - Najistotniejszą 
sprawą jest dla nas nasz co-
dzienny transport, czyli auto-

busy linii L. Liczymy na to, że 
nasze działania pomogą nam 
w lepszym poruszaniu się po 
obszarze całej gminy. Ogól-
nym problemem jest rzadkość 
kursowania wielu autobusów 
takich jak L-17 czy L-32.
 W ramach pierwszej te-
gorocznej sesji młodzi radni 
utworzyli kilka grup projekto-
wych, które zajmą się intere-
sującymi je tematami. Oprócz 
kwestii autobusów będą to 
również zagadnienia dotyczą-
ce miejsc spotkań młodzieży 
na terenie gminy oraz zgłoszeń 
alarmowych dokonywanych 
przez mieszkańców.
 - W marcu wzięłam udział 

w warszawskiej konferencji 
dotyczącej systemu „Spraw-
ne miasto” - mówi Maja Pyza, 
młodzieżowa radna. - Mimo 
jednej aplikacji, której używa 
nasze miasto (Mobile Alert), 
myślimy także nad dołącze-
niem do tego projektu. 

 W trakcie następnej, kwiet-
niowej sesji radni przedsta-
wią wypracowane wnioski do 
zatwierdzenia i przekazania 
burmistrzowi jako propozy-
cje Młodzieżowej Rady Gminy 
Piaseczno.

Tyl.

Wycinki świerków dokonano pod koniec marca

O usunięcie drzew wy-

stąpił do gminy pełno-

mocnik Archidiecezji 

Warszawskiej
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 1 kwietnia w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Tarczynie na-
stąpiło uroczyste podpisa-
nie umowy o dofinansowanie 
projektu pn.: „Poprawa efek-
tywności energetycznej bu-
dynków użyteczności publicz-
nej w Gminie Tarczyn poprzez 
głęboką termomoderniza-
cję i wdrożenie OZE”. W imie-
niu stron umowę podpisali Ra-

fał Rajkowski Wicemarszałek 
Województwa Mazowieckiego 
oraz Barbara Galicz Burmistrz 
Tarczyna wraz z Elwirą Młoź-
niak Skarbnik Gminy.
 Przedsięwzięcie zostanie 
współfinansowane w ramach 
reakcji Unii Europejskiej na 
pandemię COVID-19 ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w kwo-

cie 1 817 606,70 zł (85% kosztów 
kwalifikowanych) w ramach 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Ma-
zowieckiego na lata 2014-2020, 
oś priorytetowa IV: Przejście 
na gospodarkę niskoemisyjną. 
Pozostałe koszty (w tym wkład 
własny oraz podatek VAT) po-
kryje Gmina Tarczyn.
 Przedmiotowa inwestycja 
polega na termomodernizacji 
budynku, w którym mieści się 
Zespół Szkół im. Szarych Sze-
regów w Tarczynie, czego efek-
tem będzie zmniejszenie zu-
życia nieodnawialnej energii 
pierwotnej, ograniczenie emi-
sji CO2, ale również zapewnie-
nie uczniom doskonałych wa-
runków do nauki w nowocze-
snym kompleksie oświatowym. 
Zakres prac to m.in.: wymiana 
okien i drzwi na energooszczęd-
ne, docieplenie ścian zewnętrz-
nych, prace przy instalacji sani-
tarnej i ciepłowniczej, montaż 
instalacji fotowoltaicznej.
 Termomodernizacja budyn-

ku szkolnego wpisuje się w am-
bitną strategię rozwoju szkol-
nictwa na terenie Gminy Tar-
czyn. Jest to największa inwe-
stycja od  czasu gruntownej 
modernizacji Szkoły Podstawo-
wej im. Juliana Stępkowskiego. 
W ciągu ostatniego roku wło-
darzom Gminy Tarczyn uda-
ło się również wesprzeć Powiat 
Piaseczyński w wyborze no-

wej lokalizacji na terenie miasta 
Tarczyna przeznaczonej pod 
budowę Zespołu Szkół im. Ire-
ny Sendlerowej oraz wyposa-
żyć gminne szkoły w nowe, bez-
pieczne, wielofunkcyjne boiska 
sportowe oraz place zabaw.

Tekst i foto:
Małgorzata

Mulewicz-Żabówka

Marzenie stało się rzeczywistością
– termomodernizacja Zespołu Szkół w Tarczynie

Wieloletnie starania Burmistrz Tarczyna Barbary Galicz o wsparcie finansowe inwestycji, 
której celem jest gruntowna termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Szarych Sze-
regów, odniosły wymierny skutek. 

Aktywne trzy lata piaseczyńskich kobiet

P R O M O C J A

PIASECZNO Piaseczyńska Rada Kobiet (PRK) dokonała podsumowania pierwszej kadencji swojej działalności, która przypadła na 

okres od marca 2019 roku do lutego 2022 roku. Organizację tworzy około 20 kobiet reprezentujących różne środowiska.

 Piaseczyńska Rada Kobiet 
jest jedną z bardziej aktywnych, 
z około 20 istniejących, organiza-
cji tego typu w Polsce. Przygoto-
wania do jej powołania w gminie 
trwały około pół roku i były inspi-
rowanie funkcjonowaniem, mię-
dzy innymi, Słupskiej Rady Ko-
biet. Zebrane w ten sposób do-
świadczenia zostały wykorzysta-
ne do tego, by działać możliwie 
jak najskuteczniej.
 - Kobiety w naszym kraju 
robią wiele wspaniałych rzeczy 
– mówi Ewa Kacak-Niemczuk, 
przewodnicząca Piaseczyńskiej 

Rady Kobiet.
 - My w Piasecznie staramy się 
reagować na to, co niesie życie. 
 Około 20 pań tworzących radę 
reprezentuje zarówno urzędy, in-
stytucje czy organizacje działające 
na terenie Piaseczna, ale nie bra-
kuje w niej także i aktywistek z or-
ganizacji pozarządowych.
 - Naszym podstawowym ce-
lem jest wytwarzanie synergii 
pomiędzy kobietami – miesz-
kankami gminy i jestem ogrom-
nie dumna z tego, że nasza mar-
ka jest już na tyle rozpoznawal-
na, że dzisiaj trafiają do nas ko-

biety – inicjatorki różnych wspa-
niałych projektów, które liczą na 
współpracę z nami – podkreśla 
Ewa Kacak-Niemczuk. -  Dzięki 
naszym staraniom sprawy kobiet 
zostały lepiej usłyszane. 
 Z uwagi na dużą aktywność 
PRK przytaczamy jedynie wy-
brane, przykładowe, aspekty jej 
dotychczasowej działalności. 
Piaseczyńska rada, w ramach 
swojej pierwszej kadencji, zor-
ganizowała - razem z Powiato-
wym Urzędem Pracy - spotka-
nia z lokalnymi przedsiębior-
cami „Pracodawca Przyjazny 
Kobietom”,  ogólnodostępny 
spacer z przewodniczką Doro-
tą Zając śladami znamienitych 
kobiet Piaseczna oraz przyczy-
niła się do nadania drugiemu 
w Polsce skrzyżowaniu oficjal-
nej nazwy Ronda Praw Kobiet. 
Oprócz tego wnioskowała o wy-
posażenie placówki medycznej 
w nowoczesne fotele ginekolo-
giczne umożliwiające leczenie ko-
biet niepełnosprawnych, otyłych 
oraz w podeszłym wieku, wspar-
ła „Koszyczek ratunkowy”, dzię-
ki czemu ogólnodostępne środ-
ki higieniczne dostępne są obec-

nie w każdej szkole w gminie (za-
rządzanej przez gminę) oraz wie-
lu instytucjach zależnych od gmi-
ny i przygotowała ramowy planu 
projektu „Femini Cafe” – stwo-
rzenia przestrzeni spotkań dla 
kobiet, wspierającej rozwój przed-
siębiorczości i rozwój kompeten-
cji cyfrowych.
 - Piaseczyńska Rada Kobiet 
promuje kobiecą perspektywę 
świata tak, aby każda z nas mo-
gła być dumna ze swojej kobie-
cości, czuła się dobrze ze sobą 
i swobodnie dzieliła się swo-
imi poglądami – podsumowu-
je Ewa Kacak-Niemczuk. - Wie-
le inicjatyw, które planowały-
śmy z myślą o potrzebach ko-
biet, zostało odwołanych lub 
przesuniętych w czasie z uwagi 

na pandemię, jednak nadal sta-
ramy się prężnie działać.
 Obecnie PRK pragnie sku-
pić się na najpilniejszych po-
trzebach, a więc projektach 
związanych z ogromną liczbą 
imigracji z Ukrainy do Piasecz-
na. W najbliższym czasie, na 
stronach internetowych urzę-
du miasta i PRK, ogłoszony zo-
stanie nabór do drugiej kaden-
cji Piaseczyńskiej Rady Kobiet.
 - Członkostwo nie jest jed-
nak wymagane i możemy ra-
zem działać w różnych formach 
– zaznacza przewodnicząca. 
- Jesteśmy otwarte na każdą 
pozytywną energię płynącą od 
mieszkanek naszego miasta.

Grzegorz Tylec

Przewodnicząca PRK Ewa Kacak-Niemczuk 

podsumowała dotychczasową działalność rady

Olga Bończyk zaśpiewa w Józefosławiu
LESZNOWOLA

W sobotę 9 kwietnia w Klubie Kultury w Józefosławiu (ul. Julia-

nowska 67A) z recitalem „Piosenka dobra na wszystko” wystąpi 

Olga Bończyk, polska aktorka teatralna, ale też niezwykle utalen-

towana wokalistka. Artystce na scenie towarzyszyć będą pianista 

Piotr Wrombel i kontrabasista Andrzej Święs. Początek o godzinie 

19. Wstęp: 50 złotych. Tyl.
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Liposukcja kawitacyjna to za-
bieg polegający na rozerwa-
niu błony komórkowej komórek 
tkanki tłuszczowej przy pomocy 
fal ultradźwiękowych. Klasyczna 
liposukcja, czyli zabieg odsysa-
nia tłuszczu, wymaga wykonania 
na skórze nacięć i wprowadzania 
do głębokich warstw tkanki spe-
cjalnych igieł, umożliwiających 
odessanie nadmiaru tłuszczu. Li-
posukcja kawitacyjna jest nato-
miast zabiegiem nieinwazyjnym, 
nie wymaga użycia skalpela ani 
długiego procesu gojenia po za-
biegu – można od razu wrócić do 
codziennych zajęć.

Na czym polega?
Fala ultradźwiękowa stosowa-
na podczas zabiegu liposukcji 
kawitacyjnej rozrywa komórki 
tłuszczowe, a uwolnione z nich 
kwasy tłuszczowe i trójglicery-
dy zostają przetransportowa-
ne przez układ limfatyczny i na-
czyniowy do wątroby, która me-
tabolizuje je na takiej samej za-
sadzie, jak tłuszcze dostarczane 
z pożywieniem. W ten sposób 
nadmiar tłuszczu zostaje usu-
nięty z organizmu.
Podczas zabiegu kosmetyczka 
wykonuje masaż specjalną gło-
wicą. Czas trwania to około 30 
min. Klientka odczuwa przyjem-

ne ciepło. Zabieg jest bezbole-
sny i odprężający

Jakie efekty
Liposukcja kawitacyjna może 
być wykonana na wszystkich ob-
szarach ciała, na których wystę-
puje nadmiar tkanki tłuszczowej: 
pośladkach, udach, ramionach, 
brzuchu i boczkach.

– Liposukcja kawitacyjna świet-
nie sprawdza się w przypadku 
problematycznych obszarów cia-
ła, które są zmorą wielu osób – 
mówi kosmetyczka wykonująca 
liposukcję kawitacyjną w Salonie 
BB w Piasecznie.

Do głównych efektów liposukcji 
kawitacyjne zaliczymy:
• redukcji tkanki tłuszczowej,
•  pobudzenie krążenia i procesu 

przemiany materii, 
• redukcję cellulitu
• ujędrnienie ciała

Kiedy efekty?
Zabiegi zaleca się wykonywać w 
serii 6-15 w zależności od wiel-
kości obszaru ciała poddawa-
nego usuwaniu nadmiaru tkan-
ki tłuszczowej. Zabieg wykony-
wany jest raz – dwa razy w tygo-
dniu, następnie 1 raz w miesiącu 
dla utrwalenia efektów. Ważne, 
aby przed zabiegiem i po nim pić 
dużo wody. Należy stosować ni-
skokaloryczną dietę oraz wysiłek 
fi zyczny lub zabieg elektrosty-
mulacji. Wszystko to spowoduje, 
że efekty nas zaskoczą.

Zabieg dla każdego?
Nie ma zabiegów, które nie mają 
przeciwwskazań. Do przeciw-
wskazań liposukcji kawitacyj-
nej zalicza się: nadwrażliwości 
na ultradźwięki; posiadania me-
talowych implantów; wszcze-
pionego rozrusznika serca; cią-
ży; miesiączki; cukrzycy; epilepsji 
i stwardnienia rozsianego.

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

Liposukcja kawitacyjna,
czyli piękna figura bez bólu i skalpela.
Liposukcja kawitacyjna to bezbolesny sposób na wymodelowanie syl-
wetki i utratę kilku centymetrów. Ten nowoczesny zabieg dostępny jest 
również w Piasecznie.

 Akcję sadzenia lasu orga-
nizuje Stowarzyszenie Dobra 
Wola, opiekujące się osobami 
z niepełnosprawnością intelek-
tualną. Jest to już kolejna taka 
inicjatywa na przestrzeni ostat-
nich lat. Las sadzony był m.in. 
w Sękocinie, Magdalence, Ra-
szynie, Wilczej Górze, a na-
wet... w Ciechanowie. - Udało 
nam się przeszczepić tę szczyt-
ną akcję poza powiat piase-
czyński, co jest sporym sukce-
sem – cieszy się Jacek Zalew-
ski, prezes stowarzyszenia Do-

bra Wola. W Runowie zosta-
nie posadzone około 1,5 ha no-
wego lasu. Każdy chętny bę-
dzie mógł własnoręcznie po-
sadzić dęba lub lipę (sadzonek 
będzie kilka tysięcy). Oczywi-
ście po wszystkim zostanie roz-
palone ognisko, na którym bę-
dzie można upiec kiełbaski. Or-
ganizatorzy zapraszają też na 
program artystyczny. Sadzeniu 
lasu będzie towarzyszyła zbiór-
ka elektrośmieci. Każdy, kto je 
przyniesie, otrzyma roślinę.

TW

Posadź drzewo!
PIASECZNO W sobotę 9 kwietnia odbędzie się kolej-

na akcja sadzenia Lasu Dobrej Woli. Tym razem 

las zostanie posadzony na końcu ul. Dobrej w Ru-

nowie. Początek o godz. 10

 SOWA, powstała przy współ-
pracy z Centrum Nauki Koper-
nik i finansowana jest w ramach 
dotacji Ministra Edukacji i Na-
uki. Jest przestrzenią dostoso-
waną do osób w każdym wieku, 
w której walory edukacyjne łą-
czą się w innowacyjny sposób ze 
świetną zabawą. Na kilkunastu 
dostępnych stanowiskach moż-
na własnoręcznie przeprowadzić 
własne naukowe doświadczenia, 
sprawdzić pamięć czy przetesto-
wać swój refleks.
- Najważniejsze jest inwestowa-
nie w dzieci i młodzież poprzez 
przybliżanie nauki w atrak-
cyjny sposób – mówił podczas 

oficjalnego otwarcia Wojciech 
Murdzek, sekretarz stanu w mi-
nisterstwie edukacji.  
- Na tej wystawie nie będzie na-
pisu „NIE DOTYKAĆ” - za-
pewniła Sylwia Chojnacka-Tu-
zimek, wicedyrektor bibliote-
ki. - Wszystkiego będzie można 
dotknąć, sprawdzić, przekrę-
cić. Wraz z początkiem kwiet-
nia uruchomiony został inter-
netowy system rezerwacji ter-
minu i zakupu biletów. 
 Wszystkie informacje do-
stępne są na stronie interneto-
wej biblioteki.

Grzegorz Tylec

 Najwyższa Izba Kontro-
li wskazała, że błąd popełni-
li w tym wypadku pracowni-
cy urzędu, którzy niewłaści-
wie naliczyli dotację. Zobligo-
wała też gminę do odzyskania 
pieniędzy. Podczas sesji o wyja-
śnienia poprosił burmistrza je-
den z mieszkańców dodając, że 
w urzędzie najwyraźniej braku-
je procedur związanych z kon-

trolą pieniędzy. Burmistrz Jań-
czuk poinformował, że o sytu-
acji już wcześniej dowiedział się 
od podlegających mu pracowni-
ków, dlatego nie był zaskoczony 
protokołem NIK-u. 
 - W trybie pilnym zostało 
wszczęte postępowanie admini-

stracyjne w tej sprawie – zapew-
nił. - Poinformowałem dyrekto-
ra tej niepublicznej placówki, że 
jesteśmy w trakcie kontroli przy-
znanych jej dotacji, aby dokład-
nie określić ich wysokość. Kon-
trola ma potrwać do końca mie-
siąca. Jak będziemy mieli już 
ostateczny wynik, wówczas bę-
dziemy chcieli zawrzeć ugodę 
z organem prowadzącym szkołę. 

 Burmistrz zapewnił, że gmi-
na odzyska nadpłacone środki. 
Jednocześnie dodał, że placów-
ka dobrze je spożytkowała.
 - Zdaję sobie sprawę, że 
szkole będzie trudno dokonać 
jednorazowego zwrotu ponad 
2 mln zł, dlatego jestem skłonny 
rozłożyć tę kwotę na raty – do-
dał na zakończenie. 

TW

P R O M O C J A

Otwarcie SOWY
PIASECZNO W CEM-ie ofi cjalnie otwarto projekt SOWA, czyli 

Strefę Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności

Nadpłacona dotacja do zwrotu
KONSTANCIN-JEZIORNA Kilka tygodni temu Najwyższa Izba Kontroli poinformowała, że gmina 

Konstancin-Jeziorna niewłaściwie naliczyła dotację jednej z niepublicznych szkół, wypłaca-

jąc jej ponad 2 mln zł więcej niż powinna. Całą sytuację wyjaśniał podczas ostatniej sesji rady 

miejskiej burmistrz Kazimierz Jańczuk

Burmistrz Kazimierz Jańczuk poinformował, że szkoła 

może oddawać gminie nadpłaconą dotację w ratach

Gminna dotacja prze-

znaczona jest na wy-

datki bieżące związane 

z bieżącymi potrzebami 

uczniów, takimi jak po-

moce naukowe
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AKTUALNOŚCI

Choć kiedyś zajmował się 
głównie dziennikarstwem, to 
swoje bogate doświadczenia 
potrafił umiejętnie przełożyć 
na pisanie książek. 
 - Dziennikarzem właści-
wie byłem już od... dwunaste-
go roku życia – zdradził au-
tor. - Wtedy w harcerskiej gaze-
cie „Świat Młodych” ukazał się 
mój pierwszy tekst. Dowiedzie-
li się o tym nauczyciele i kole-
dzy. Od tej pory nazywali mnie 
redaktorem. Pragnąłem ulep-
szać ten świat, który mnie ota-
czał i o tym były te moje teksty. 

Antoni Pieńkowski jako pisarz 
zadebiutował jednak dość póź-
no, bo w 2003 roku zbiorem 
„Aniołek i inne opowiadania”. 
Co niezwykle rzadkie, z powo-
dzeniem tworzy zarówno prozę, 
dramaty, jak i poezję. Jest przy 
tym autorem niezwykle płod-
nym, bo do tej pory ukazało się 
już jego 18 publikacji.  
 W trakcie spotkania autor 
chętnie przybliżał wydarze-
nia opisywane w swoich książ-
kach. A w nich dokładnie, jak w 
życiu – czasem zabawnie, in-
nym razem mniej przyjemnie, 

a jeszcze innym – sentymen-
talnie. Różnorodną tematykę 
książek Antoniego Pieńkow-
skiego łączy charakterystycz-
ne poczucie humoru. Do tru-
dów i absurdów życia w Pol-
sce Ludowej autor podchodzi 
bowiem z pewną dozą sympa-
tii i zrozumienia. Piętnuje przy 
tym ludzkie przywary, takie jak 
karierowiczostwo czy pogoń za 
pieniędzmi, ale jednak robi to 
z przymrużeniem oka.
- To, co się przeżyło, czego się do-
świadczyło, przybiera chyba naj-
doskonalszy kształt artystycz-

ny – stwierdził Antoni Pieńkow-
ski. - Sześćdziesiąt lat pisania to 
setki reportaży, artykułów, infor-
macji... Gdyby zebrać to, co napi-
sałem w ośmiu czasopismach, to 
uzbierałoby się około 10 tomów 
po około 300 stron każdy.
 W trakcie spotkania w bi-
bliotece uczestnicy mieli przy-
jemność posłuchać fragmentów 

wierszy, które zaprezentował 
autor - w większości satyr mó-
wiących o zmianach społecz-
no-kulturowych. Wśród uczest-
ników wywiązała się również 
ciekawa dyskusja na bieżące te-
maty – zwłaszcza te związane 
z konfliktem na Ukrainie. 

Grzegorz Tylec

Sześćdziesiąt lat pisania
PIASECZNO W Bibliotece Publicznej w Piasecznie odbyło się spotkanie z Anto-

nim Pieńkowskim - dziennikarzem, pisarzem, eseistą i wieloletnim miesz-

kańcem gminy Piaseczno

Zaśmiecone centrum
 uzdrowiska
KONSTANCIN-JEZIORNA Kilka tygodni temu poruszaliśmy te-

mat zaśmieconych posesji znajdujących się między ulicami Kra-

szewskiego a Graniczną. Straż miejska twierdziła, że nie spo-

sób dotrzeć do właścicieli tych nieruchomości. - Mi się to uda-

ło – poinformował burmistrza i radnych jeden z mieszkańców

Zaśmiecone działki znajdują 
się nieopodal Parku Zdrojo-
wego i straszą mieszkańców 
uzdrowiska i turystów już 
od wielu lat. Na jednej z nich 
znajdują się pozostałości za-
bytkowej willi Jezioranka. 
Stanisław Grudzień, komen-
dant straży miejskiej, w roz-
mowie z nami informował, że 
największym problemem jest 
dotarcie do właścicieli nie-
ruchomości, na których spo-
czywa obowiązek uprzątnię-
cia terenu. - Osoby te są nie-
uchwytne – argumentował.
 Podczas ostatniej sesji na 
sprawę zaśmieconych działek 
nowe światło rzucił pan Mi-
chał, jeden z mieszkańców. 
- Dwa lata temu willa Jezio-
ranka została zbyta przez ko-
mornika za 3,5 mln zł – poin-

formował. - Teraz można ku-
pić ją za pośrednictwem jed-
nego z portali za 13,5 mln zł. 
Jest tam kontakt do osoby, 
która odpowiada za wszyst-
kie cztery działki wzdłuż 
Kraszewskiego o łącznej po-
wierzchni 1,2 ha. 
Pan Michał, który przedstawił 
się jako lokalny przewodnik za-
znaczył, że zaśmiecone nieru-
chomości są zakałą gminy i ob-
nażają niemoc urzędników. 
 - W piątek 22 kwietnia, 
w światowy Dzień Ziemi pój-
dę tam z dziećmi z konstanciń-
skich szkół i razem uprzątnie-
my ten teren – zadeklarował. 
- Worki ze śmieciami wystawi-
my na chodnik. Mam nadzieję, 
że gmina je uprzątnie.

Tomasz Wojciuk

- W Światowy Dzień Ziemi pójdę tam z dziećmi 

z konstancińskich szkół i razem uprzątniemy

 ten teren - zapowiada  mieszkaniec

 Na Retro Dniu, nowej inicja-
tywie Multicentrum - Bibliote-
ki Publicznej w Piasecznie oraz 
Muzeum Kaset, we współpracy 
z zaprzyjaźnionym Milanow-
skim Muzeum Gier i Kompute-
rów, stawiło się w sumie kilka-
set osób w różnym wieku. Ro-
dzice, którzy z sentymentem 
wspominali lata, w których mo-
gli pograć w gry takie jak choć-
by „Prince of Persia”, „Quake”, 
„Street Fighter 2” czy pierwsze 
edycje Fify, mieli też sposob-
ność by pokazać swoim pod-
opiecznym jak kiedyś wyglądała 
elektroniczna rozrywka. Oprócz 
możliwości dotknięcia tak kul-
towych wciąż maszyn jak choć-
by Commodore 64 czy Atari 
65XE oraz konsol (NES), uwa-
gę przyciągały również urządze-
nia odtwarzające muzykę – gra-
mofony i magnetofony - zarów-
no te szpulowe, jak i kasetowe, 
z których sączyły się przebo-
je z lat 90. – np. niezapomniany 
„Orła cień” grupy Varius Manx.
 Impreza była oryginalnym 
źródłem rozrywki, ale i edu-

kacji międzypokoleniowej. Re-
tro Dzień pozwalał bowiem nie 
tylko przetestować działanie 
poszczególnych urządzeń, ale 
i zajrzeć do ich wnętrza oraz 
dowiedzieć się o sposobach ich 
naprawy – tak by zmniejszać 
liczbę elektrośmieci. Organi-
zatorzy przygotowali dla go-
ści liczne konkursy z nagroda-
mi (z historii komputerów, zna-
jomości systemów operacyj-
nych, wiedzy o nośnikach ana-
logowych i analogowych urzą-

dzeniach audio-video), a tak-
że - łączące pokolenia - warsz-
taty upcyclingowe, dyskietkowe 
i produkcji muzycznej.
 - Było nam miło, że na na-
szą imprezę przyszli nie tylko 
mieszkańcy Piaseczna, ale i go-
ście z Konstancina czy Prusz-
kowa – mówi Cezary Molski 
z Muzeum Kaset. - Cieszy nas, 
że mogliśmy tu wykorzystać aż 
trzy sale: wystawową, warszta-
tową i salon muzyczny.
Organizatorzy cieszą się z tego, 
że impreza się udała i nie ukry-
wają przy tym, że chcieliby by 
miała ona docelowo charakter 
dwudniowy. Kolejna jej edycja 
planowana jest już na wrzesień 
tego roku.
 - Planujemy by łączyła się 
ona w przyszłości ze zbiórką 
elektrośmieci, a każdy który je 
przyniesie otrzymał w zamian 
baterie longlife – dodaje Ceza-
ry Molski. - Chcemy budować 
także świadomość ekologiczną.

Grzegorz Tylec

Technologiczny powrót do 
przeszłości
PIASECZNO W ostatnią sobotę marca na pięć godzin w Centrum Edukacyj-

no-Multimedialnym można się było przenieść w czasy, w których królo-

wały kasety magnetofonowe, video, walkmany, komputery ośmiobitowe 

i pierwsze dyskietki
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Kościan King!
PIŁKA NOŻNA, A KLASA, FC LESZNOWOLA – PERŁA ZŁOTOKŁOS 1:4 W prze-

rwie zimowej Perła Złotokłos, która bardzo poważnie myśli o jak najszyb-

szym powrocie do ligi okręgowej, wzmocniła się, między innymi, Patry-

kiem Kościankiem z Orła Baniocha. I choć po boisku biega zwykle 22 za-

wodników, to popularny „Kościan” po raz kolejny pokazał, że jest piłka-

rzem, który potrafi  zrobić różnicę

 Pierwsza bramka spotka-
nia padła w 13. minucie po za-
graniu Kościanka na skrzydło 
do Pawła Szawro, który wygrał 
pojedynek biegowy z obroń-
cą i dograł piłkę wzdłuż linii 
bramkowej, gdzie formalności 
na długim słupku dopełnił Ko-
ścianek - tym samym nie mu-
siał więc zbyt długo czekać na 
swoją pierwszą bramkę w bar-
wach Perły. Jeszcze krócej cze-
kał zresztą na swoją drugą, bo 
dokładnie... trzy minuty. Z autu 
piłkę w pole karne wrzucił Da-
wid Bryciński, tam na krótkim 
słupku przedłużył ją Jakub Fe-
liksiak i w końcu trafiła ona do 
„Kościana”, który obrócił się 
z obrońcą na plecach i nie dał 
szans bramkarzowi na skutecz-
ną interwencję. W 19. minucie 
gospodarze złapali jednak kon-
takt - po dośrodkowaniu z rzu-
tu wolnego i strzale głową Ar-
tura Sieradzkiego. 

 Po przerwie dobrą zmianę 
dał Perle Jakub Pakuła, który 
już w 47. minucie mógł wpisać 
się na listę strzelców, ale po jego 
strzale z 25 metrów piłka wylą-
dowała na słupku bramki Lesz-
nowoli. W 60. minucie, po do-
środkowaniu Brycińskiego, po 
raz kolejny przypomniał o so-
bie z kolei bohater spotkania. 

I choć strzał Kościanka zdołał 
tym razem obronić bramkarz, 
to już przy dobitce Sharuhana 
Salikhova nie miał nic do po-
wiedzenia. W 70. minucie wy-
nik meczu ustalił, kompletując 
swój hat trick, nie kto inny jak... 
„Kościan”, wykańczając z naj-
bliższej odległości bardzo do-
brą, indywidualną akcję Pakuły, 

który - mijając kilku rywali - do-
grał precyzyjnie do pustej bram-
ki. Goście nie zamierzali bynaj-
mniej zwalniać tempa i byli bli-
scy zdobycia kolejnych goli. W 
kolejnych minutach swojej sytu-
acji bramkowej nie wykorzystał 
najpierw Szczepański, a potem 
Salikhov - po potężnym uderze-
niu z dziewiątego metra - trafił 
w poprzeczkę.

 Warto podkreślić, że hu-
mory w Lesznowoli poprawiły 
się jednak znacznie w następ-
nej kolejce, kiedy to po czte-
rech golach Rafała Gajownicz-
ka podopieczni Daniela Bar-
cickiego ograli na wyjeździe 
wicelidera – Przyszłość Wło-
chy aż 4:0!

Tyl.

Daniel Barcicki, trener FC Lesznowola

Do meczu z Perłą przystąpiliśmy bez trzech pod-

stawowych obrońców, z dziewięcioma młodzie-

żowcami w kadrze. Do tego w 30. min, przy wy-

niku 1:2 Mariusz Skalski z poważną kontuzją opu-

ścił boisko. Za brak doświadczenia zapłaciliśmy frycowe (przez 3/4 

meczu w linii obrony graliśmy trzema wychowankami z roczni-

ka 2004). Perła to mocny zespół z doświadczonymi zawodnika-

mi ogranymi w wyższych ligach. Gramy i trenujemy dalej i w każ-

dym kolejnym meczu będziemy zdobywać doświadczenie i da-

wać z siebie wszystko.

Adam Piotrowski, trener Perły Złotokłos

Mecz od pierwszej do ostatniej minuty był pod 

pełną kontrolą. Nasza dominacja nie podlega-

ła dyskusji, chociaż wcale nie było to jakieś  wy-

bitne spotkanie z naszej strony, bo pokazaliśmy 

w sparingach, że potrafi my grać o wiele lepiej. Cieszy wygrana, 

ale jeszcze dużo ciężkiej pracy przed nami, żeby na koniec sezo-

nu móc się cieszyć.

 Podopieczni trenera Karo-
la Kocyka zaprezentowali się 
znakomicie na tle 18 zespo-
łów z całej Polski, pokonując, 
między innymi, ŁKS Łódź 
(6:2), Kotwicę Kołobrzeg 
(3:0) czy Barca Academy 
(3:1). Dopiero w wielkim, nie-
zwykle emocjonującym finale 
(4:4) biało-niebiescy musieli 
uznać wyższość Ursusa War-
szawa, ale dopiero po rzutach 
karnych. W turnieju zagra-
li: Julian Mruk, Ksawery Pie-
trasiak, Jan Stefaniak, Jakub 
Szpala, Igor Gruchała oraz 
– trenujący z rocznikiem 2013 
pod okiem Emila Wrażenia 
- Antoni Okrzejski, Aleksan-
der Wrotek, Oskar Szlacheta, 

Nikodem Adamczuk i Franci-
szek Olbryś. Dodatkowo Anto-
ni Okrzejski został wybrany do 
drużyny gwiazd.
- Podsumowując: turniej był 
bardzo udany, a emocji też nie 
zabrakło – mówi Karol Kocyk. 
- Myślę, że chłopcy dali z sie-
bie wszystko, a dla większości 
był to pierwszy turniej, w któ-
rym mieli okazję brać udział. 
Dodatkowo mieli też oka-
zję pograć z drużynami z ca-
łej Polski, z czym do tej pory 
nie mieli do czynienia. Turniej 
przebiegał bez żadnych zakłó-
ceń, w spokojnej atmosferze, 
a organizacja i jego przebieg 
były jak najbardziej na plus.

Tyl.

Piaseczno drugie w Licheniu

PIŁKA NOŻNA Piłkarze rocznika 2014 MKS Piaseczno zajęli 

drugie miejsce na silnie obsadzonym ogólnopolskim turnie-

ju w Licheniu Starym

 Swój pierwszy start w tym 
turnieju reprezentantka Pia-
seczna miała w juniorkach, a 
więc w  kategorii poniżej 18 
roku życia, w której zdobyła 
brąz. Finał był jednak blisko, 
a walkę o niego nasza zawod-
niczka przegrała po wyniku 0:0 
przez wskazanie. Trzy godziny 
później piasecznianka wystar-
towała z kolei w kategorii po-
niżej 21 lat i – mimo iż był to 
jej debiut w tej kategorii wieko-
wej - wywalczyła pierwsze miej-
sce i złoty medal.
- W finale, po wcześniejszym 
pokonaniu dwóch rywalek, wy-
grałam z jedną z topowych za-
wodniczek w tej kategorii w Pol-

sce – podkreśla Antonina Żu-
rawska. - Całą walkę miałam 
pod kontrolą, a zakończyła się 

ona ostatecznie wynikiem 1:0 
dla mnie.

Tyl.

ZAPASY Na II Pucharze Polski Kade-

tów U17 w zapasach w stylu klasycz-

nym zawodnik UKS Piątka Piaseczno 

Antoni Tretter (kategoria wagowa 65 

kg) wywalczył brązowy medal, umac-

niając się tym samym w krajowej czo-

łówce w tej kategorii wiekowej. W za-

wodach wzięli również udział Imam 

Dadaev oraz Stanisław Tretter, któ-

rzy uzyskali awans do Ogólnopolskiej 

Olimpiady Młodzieży

Antonina ze złotem i brązem

Tretter z medalem

KARATE Mieszkanka Piaseczna Antonina Żurawska z zawodów Central Euro-

pe Open w Karate w Bydgoszczy wróciła z dwoma medalami

Tyl.





 
DAM PRACĘ

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

Zatrudnię w sklepie spożywczym: Baniocha, 
Łoś lub Nowa Wola, tel. 505 760 600

Firma ogrodnicza w Zalesiu Górnym zatrudni 
pracowników, tel. 509 920 388

Do prac wykończeniowych, remontowo – bu-
dowlanych, tel. 606 975 447

Przyjmę do pracy panią bądź pana w delikate-
sach w Nowej Iwicznej, tel. 502 159 936

Market SPAR Uwieliny zatrudni Sprzedawca-
Kasjer / Sprzedawca stoisko mięsne / Magazy-
nier Tel. 734 146 789

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 20, zatrudni sprzątaczkę.
Tel. 227567354, 509291780

Pracowników fizycznych na skład drewna
w Lesznowoli Tel. 604-867-489

Praca w zakładzie kamieniarskim
tel. 600 389 218

Brygady budowlane, stany surowe,
tel. 694 401 711

PIEKARNIA ZATRUDNI: KIEROWCĘ (PRACA 
W GODZINACH NOCNYCH) I PANIĄ DO DEKO-
ROWANIA I PAKOWANIA WYPIEKÓW,
TEL. 22 756 90 01 lub 663 044 001

Glazurników, szpachlarzy – 200 – 300 zł dniówka, 
tel. 732 711 612

Operatora wózka widłowego w magazynie bu-
dowlanym, tel. 600 284 250

Przyjmę pracowników na elewacje. Tylko domki 
jednorodzinne. Również ekipy. Możliwy transport. 
Wypłaty co tydzień. Tel. 500 157 837

Firma OTUS zatrudni pracownika ochrony - Pia-
seczno tel. (22)308 00 00

Zatrudnię stolarza z doświadczeniem. Janki; 
www.formup.pl  tel 601 897 727 

Firma handlowa Unipack Maciejko Sp.j. z siedzibą 
w Piasecznie poszukuje pracownika do magazy-
nu. CV proszę wysyłać na adres
rekrutacja@unipack.com.pl

Zatrudnię krawcowe Piaseczno tel.  698-430-781

Firma ogrodnicza zatrudni doświadczonych 
ogrodników, brukarzy oraz pracowników fizycz-
nych do przyuczenia. Praca całoroczna,
tel. 789 452 358

Ekspedientkę Carrefour Express Łazy,
tel. 508 288 773

Opieka nad starszą panią w domu, Żabieniec,
tel. 603 202 133

Ekspedientkę do sklepu spożywczego w Ustano-
wie, tel. 602 119 041

Magazyniera do sklepu spożywczego,
tel. 602 601 676

SZUKAM PRACY

W remoncie lub przy wykończeniach. Przyjmę do-
datkową pracę, 10 dni w miesiącu, tel. 505 877 194

Sprzątanie, tel. 516 096 759

Opieka i prace domowe, tel. 731 129 311

KUPIĘ

KUPIĘ QUADA 110/250 CM, „CHIŃSKIEGO” - 
USZKODZONEGO, DO REMONTU,
TEL. 698 698 839 

Antyczne meble, obrazy, srebra, platery, odzna-
czenia, szable, książki, pocztówki, tel. 504 017 418

SPRZEDAM

HALA 6 X 14 Z PŁYTY WARSTWOWEJ DO ZŁOŻE-
NIA W DOWOLNYM MIEJSCU, TEL. 728 890 101

HALĘ 1000 M KW, Z PŁYTY WARSTWOWEJ
DO POSTAWIENIA W DOWOLNYM MIEJSCU, 
TEL. 728 890 101
Maszyny stolarskie, tanio, tel. 602 245 410

Betoniarka 150 l, brama 5,2 m b (rozsuwana) , śru-
townik bijakowy 11 kW, dwuteownik 16,
tel. 502 52 56 53

Tuje żywopłotowe „Szamaragd”, „Brabant”,
Gołków, tel. 501 679 121

Sosna opałowa, tel. 602 770 361

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup aut, wszystkie marki, tel. 512 391 270

Skup aut, tel. 515 018 430

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

Skup aut, tel. 880 569 894

AUTO - MOTO SPRZEDAM

Motocykl Suzuki GS 750L, wersja amerykańska, 
1981 r., 20 tys. zł,  tel 503 002 904.

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Działkę budowlaną 1500 m kw., w Piskórce,
ul. Świerkowa, gm. Prażmów. Pięknie położona, 
media w ulicy, tel. 603 299 139

Działki rekreacyjno-budowlane, leśne, Prażmów, 
tel. 602 770 361, 791 394 791

Działki budowlane 800 m kw. k. Prażmowa,
tel. 602 770 361, 791 394 791

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

48 m kw., do zamieszkania, Gołków,
tel. 602 245 410

Lokal, 94 m kw., parter, Piaseczno, 4 pomieszcze-
nia na biuro, usługi lub magazyn. Własne miejsca 
parkingowe, tel. 601 274 808

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

Poszukuję małego pokoiku lub letnią kuchnię, bez 
wygód, Piaseczno lub okolice, tel. 660 164 159

USŁUGI

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA.
tel. 504 008 309

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

Elektryk, tel. 666 890 886

Złom. Porządkujesz? Remontujesz? Uprzątnie-
my i wywieziemy złom, tel. 502 898 418

Pranie dywanów, kanap, tapicerki,
tel. 669 945 460

Hydraulik tel. 886 576 148

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

Glazura, remonty, tel. 601 21 94 82

Automatyka do bram: przesuwnych, dwuskrzy-
dłowych, garażowych –  sprzedaż, montaż, ser-
wis, www.automaty-napedy.pl, tel. 790 331 339

Układanie kostki brukowej, profesjonalnie
i terminowo, gwarancja, www.dobrybrukarz.pl
tel. 698 698 839

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

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

Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

KOSIMY DZIAŁKI ZAROŚNIĘTE WYSOKĄ TRA-
WĄ, CHWASTAMI, ZAROŚLA, SAMOSIEJE,
tel. 500 51 66 77

PODDASZA K/G REMONTY, TEL.  728 890 101

KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY, PANELE, ME-
BLE NA WYMIAR TEL. 723 533 233

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

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

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

Złota rączka + spawanie, tel. 669 686 350

Nadzory budowlane, tel. 502 120 724
Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Budowa ogrodzeń, tel. 667 941 996

Dach – papą – termo, tel. 881 487 063

Hydraulik, spawacz, drobne remonty,
tel. 733 159 220

Remonty, glazurnictwo, drzwi,  tel. 503 004 639

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

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Hydraulik, tel. 535 872 455

Kominiarz, tel. 781 495 997

Malarskie, tel. 696 120 208

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

Renowacja antyków tel. 733 560 206

Oczyszczanie działek, wywóz  gałęzi
tel. 519 874 891

Stoły drewniane, loftowe, schody, renowacja 
schodów 501 201 194

Glazura ,terakota, remonty. Tel. 694 126 583

Remonty tel. 796 682 431

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

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

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

Budowa domów, tel. 730 358 998

Hydraulika, naprawy, tel. 510 128 912

Glazurnicze, tel. 502 720 600

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

 NAUKA 

KOREPETYCJE DLA KLAS 1-6, (MATEMATY-
KA, PRZYRODA, BIOLOGIA, KOSMOLOGIA), 
OD 20 ZŁ ZA GODZINĘ,NA MIEJSCU, Z DOJAZ-
DEM LUB ONLINE, REFERENCJE, NAUCZY-
CIEL Z DOŚWIADCZENIEM, TEL. 571 373 118

PRACOWNIA TWÓRCZEGO ROZWOJU (LEK-
CJE PIANINA, RYSUNKU, INTERPRETACJA 
WIERSZY, KINO ARTYSTYCZNE, GRY EDU-
KACYJNE, rozmowy o twórczym życiu, o roz-
woju osobowości, o naturze człowieka, życia 
i wszechświata, grupa wsparcia ITD.)
TEL. 571 373 118

Lekcje pianina 40 zł/h, tel. 571 373 118

Korepetycje – język polski, tel. 666 653 177

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

Pozalekcyjne i dodatkowe zajęcia kreatywne i arty-
styczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
tel. 571 373 118

 RÓŻNE 

Pożyczki, tel. 513 654 277

Złom odbierzemy (ale również uszkodzone: 
narzędzia, wiertła itp.; silniki, armaturę, bate-
rie łazienkowe, stare piece na paliwa stałe, pie-
ce i podgrzewacze gazowe, bojlery, kaloryfery),
tel. 502 898 418

Zapraszamy na siatkówkę, wtorki, godz. 20 – 22
ul. Koncertowa 4 tel. 720 098 967

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

Przyjmę ziemię tel. 535 369 119

ZDROWIE I URODA 

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom cze-
kają fundacyjne zwierzaki: pieski małe, większe 
i całkiem duże, a także koty. Wszystkie są zdro-
we, 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

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

Przy remontach, tel. 510 167 755

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

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

Przyjmę, odbiorę drewno z wycinki lub z po-
łamanych drzew, tel. 500 51 66 77
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Poszukujemy mężczyzn do pracy na termo-
formierkach do tłoczenia z folii, miejsce pra-
cy Piaseczno, jedna zmiana. Tel. 602 692 964, 
607 230 418

Przyjmę młodych, energicznych przy zakładaniu 
ogrodów, chętnie z umiejętnością układania kostki 
brukowej, tel. 698 698 839

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

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

Tynki gipsowe, tel. 781 988 372

MALOWANIE, REMONTY MIESZKAŃ, GLA-
ZURNICTWO, PANELE, TEL. 669 945 460

Remonty budowlane, ogrodzenia,
tel. 513 137 581

Poszukujemy kobiet do pracy na zgrzewar-
kach - maszynach pakujących miejsce pra-
cy Piaseczno, jedna zmiana. Tel. 602 692 964, 
607 230 418

Skuter inwalidzki elektryczny trójkołowy Voy-
ager E-life, czerwony, rok prod. 2021 r., 800 W, 
maks. prędkość 25 km/h, ładowność 134 kg, dwa 
schowki na zakupy, 2 uchwyty na kule, ładowar-
ka, cena 6500 zł, Zalesie Dolne, tel. 503 910 126

R E K L A M A

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

Książki starsze i nowsze z różnych dziedzin
tel. 571 373 118

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

ZAKŁAD KAMIENIARSKI W ŁOSIU ZATRUD-
NI MŁODEGO MĘŻCZYZNĘ,  TEL. 504 175 598

Do rozdawania gazet na skrzyżowaniach 
w Piasecznie, tel. 692 488 278

Zamów
ogłoszenie drobne

tel. 22 756 79 39
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R E K L A M A

Salon Fryzjersko-Kosmetyczny BB, 
Piaseczno, ul. Młynarska 6 lok. 45

(wejście od Warszawskiej); 

Tel. 692 70 90 40, www.bbsalon.pl

Likwidujemy
zmarszczki
Istnieje zabieg, który ujędrni zagęści skórę, będzie przeciwdziałał opa-

daniu powiek. Można go wykonać w gabinecie kosmetycznym i nie 

wiąże się z czasowym wyłączeniem z życia z powodu konieczności re-

konwalescencji. Brzmi zagadkowo? Jest to zabieg peptydowego nano 

peelingu frakcyjnego.

 Najbardziej charaktery-
styczną oznaką starzenia się 
skóry są zmarszczki, które po-
wstają z powodu degrada-
cji  kolagenu, elastyny i pepty-
dów oraz zaburzeniami w lipi-
dowej matrycy skóry. Składniki 
przeciwzmarszczkowe powin-
ny,  więc skutecznie hamować 
wszystkie te procesy.
 Właśnie te substancje znaj-
dziemy w zabiegu peptydo-
wego nano peelingu frakcyj-
nego.
 Dzięki wysokim stężeniom  
neuropeptydów obserwuje-
my rozkurczanie mięśnie i blo-
kowanie powstawania zmarsz-
czek mimicznych. Do wtłacza-
nia substancji aktywnych uży-
wany jest derma pen z nano 
kartridżem. Zabieg stosuje się 
w serii 4 - 6 razy zależnie od 
stanu skóry w odstępach ok. 
tygodnia. 

Efekty są spektakularne.
 Należy podkreślić, że dzię-
ki swojej formule zabieg  daje 
efekt silnego wygładzenie 
zmarszczek wokół oczu i unie-
sienia opadającej powieki.  

Aby umówić się na wizytę lub 
bezpłatną konsultację wystar-
czy zadzwonić: tel. 22 401 1234,

R E K L A M A

Trasa S7 ma być przejezdna w październiku!
POWIAT Według zapowiedzi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, już jesienią kierowcy będą mogli przejechać bu-

dowaną od kilku lat trasą S7 na odcinku od Okęcia do Grójca. Czy te prognozy się sprawdzą?

Budowa 29-kilometrowego frag-
mentu trasy S7 została podzie-
lona na trzy odcinki. Za każ-
dy z nich odpowiadał inny wy-
konawca, przy czym z firmami 
początkowo budującymi odcin-

ki „A” (najbliżej Warszawy) i „B” 
GDDKiA z różnych przyczyn 
rozwiązała umowy. Teraz są tam 
nowi wykonawcy, którzy wywią-
zują się z powierzonych zadań 
(odcinek „C” został zbudowany 

już wcześniej). Na dziś dzień sy-
tuacja wygląda tak, że fragment 
trasy Warszawa Lotnisko-Lesz-
nowola, budowany przez fir-
mę Polaqua, jest niemal goto-
wy (Generalna Dyrekcja oce-

nia zaawansowanie prac na po-
nad 91 proc.). Na trasie głównej 
wykonywana jest betonowa na-
wierzchnia, montowane są ba-
riery dźwiękochłonne, toczą się 
też prace brukarskie. Przygoto-
wywany jest również grunt pod 
roślinność. Oprócz tego wyko-
nawca układa kanalizację desz-
czową i sanitarną oraz montuje 
oświetlenie. - Zakończenie robót 
przewidziane jest w październi-
ku tego roku – informuje Mał-
gorzata Tarnowska, rzeczniczka 
warszawskiego oddziału GDD-
KiA. Mniej zaawansowany jest 
odcinek „B” o długości 15 km. 
Tu wykonawca robi nasypy na 
głównej trasie, wzmacnia pod-
łoże, przygotowuje się do budo-
wy obiektów mostowych i nie 
tylko. - W ramach prac branżo-
wych budowana jest kanalizacja 
deszczowa i sanitarna, przebu-
dowywane są sieci gazowe, elek-
troenergetyczne i telekomuni-
kacyjne – uzupełnia Małgorza-
ta Tarnowska, dodając że zgod-
nie z umową wykonawca, rów-
nież w październiku tego roku, 
ma zapewnić przejezdność cią-

gu głównego. Choć obecne za-
awansowanie prac na to nie 
wskazuje, GDDKiA obstaje przy 
swoim zastrzegając, że realizację 
robót należy oceniać na bieżą-
co. Postanowiliśmy dopytać co 
kryje się pod dość enigmatycz-
nie brzmiącym pojęciem „prze-
jezdność trasy głównej”. - Ozna-
cza to tyle, że w październiku 
kierowcy będą mogli przejechać 
trasą główną, a wykonawca bę-
dzie jeszcze kontynuował pra-
ce poza jezdnią, np. przy dro-
gach serwisowych, a także prace 
związane z zielenią czy humuso-
waniem – wyjaśnia Małgorza-
ta Tarnowska. - Może być rów-
nież taka sytuacja jak jest obec-
nie na realizowanych odcinkach 
S7 Napierki-Płońsk, gdzie czę-
ściowo kierowcy jeżdżą trasą 
główną na czasowej organiza-
cji ruchu z ograniczeniem pręd-
kości. Stała organizacja ruchu 
zostanie wprowadzona po po-
zyskaniu pozwolenia na użyt-
kowanie wydanego przez Wo-
jewódzki Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego.

Tomasz Wojciuk


