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"Villa Park"

Lesznowola, ul. Okrężna Cena od, 3.990 zł /m
2

Apartamenty i segmenty o pow. 110-127m  w zamkniętym Osiedlu.
2

Osiedle z bezpośrednim dostępem do lasu, własnym placem zabaw oraz fitparkiem.
Energooszczędna technologia budowy oraz wysoki standard wykończenia i wyposażenia.

Ogródki o pow. od 125 do 200 m .
2

Realizacja II kw. 2018 r.

www.patiodeweloper.pl
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Inspektor podejrzany o łapówkarstwo
POWIAT Warszawska Prokuratura Okręgo-

wa zarzuciła byłemu pracownikowi nad-

zoru budowlanego z Piaseczna przyję-

cie łącznie 40 tys. zł w zamiana za wyda-

nie decyzji niezgodnie z prawem. Zarzu-

tów jest więcej

PIASECZNO W niedzielę wieczorem ze znajdu-

jącego się na drugim piętrze pokoju szpi-

tala św. Anny w Piasecznie wypadła przez 

okno 90-letnia kobieta. Trwa śledztwo w 

tej sprawie

Kobieta wypadła z okna szpitala. Zginęła na miejscu
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POWIAT

Dwa przestępstwa na dzieciach
 Tydzień temu w Górze Kalwarii został ciężko pobity 8-letni chłopiec. 
Dziecko kopane było m.in. w brzuch i uderzane w głowę. Policja prowadzi w 
tej sprawie dochodzenie. Jeśli okaże się, że dziecko zostało pobite przez ro-
dziców, grozi im m.in. odebranie praw rodzicielskich. Do innego przestęp-
stwa, tym razem na 13-latce, doszło w Piasecznie. Dziewczynka była zmu-
szana do wysyłania przez internet intymnych zdjęć oraz wykonania tzw. in-
nej czynności seksualnej. Policja apeluje do rodziców o kontrolę, co robią ich 
pociechy za pośrednictwem sieci, bowiem odsetek przestępstw popełnia-
nych w cyberprzestrzeni cały czas rośnie.

R E K L A M A

PIASECZNO

Pijany Ukrainiec spowodował kolizję
 Na ul. Dworcowej w Piasecznie kierujący renault nie dostosował prędkości 
do warunków panujących na drodze, zjechał z jezdni i uderzył w znak drogowy, a 
następnie w jadącego przed nim peugeota. Kiedy jeden ze świadków zdarzenia 
podszedł do renaulta, wyczuł woń alkoholu. Po chwili wyciągnął ze stacyjki klu-
czyki i przywołał dwóch kolejnych przechodniów, aby do czasu przyjazdu policji, 
pomogli mu zatrzymać na miejscu zdarzenia sprawcę kolizji. Po chwili na miej-
scu zjawili się funkcjonariusze, którzy przebadali alkomatem 24-letniego Ukraiń-
ca. Okazało się, że mężczyzna ma w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Re-
nault trafi ło na policyjny parking, a kierowca do aresztu. Za spowodowanie koli-
zji pod wpływem alkoholu grozi mu do 2 lat więzienia.

Skradziono tablicę rejestracyjną
 Kilka dni temu po południu na ulicy Pod Bateriami skradziono z moto-
cykla tablicę rejestracyjną o numerach WPI E29A. Zwykle złodzieje wyko-
rzystują tablice z innych aut lub motocykli do popełniania kolejnych prze-
stępstw.

KONSTANCIN-JEZIORNA

Narkotyki zakopał w słoiku pod drzewem
 Policjanci otrzymali informację, że pod jednym z drzew przy Parku Pała-
cowym w Konstancinie młody mężczyzna może chować narkotyki. Docie-
kliwi funkcjonariusze postanowili to sprawdzić. Spod wskazanego drzewa 
rzeczywiście wykopano niewielki słoik, wewnątrz którego znajdowało się 
opakowanie z 11 gramami marihuany oraz kastet. Ustalono także persona-
lia osoby, która podejrzanie często odwiedzała to miejsce. Niedługo potem 
27-latek został zatrzymany. Jako że nie stosował się do wydawanych poleceń, 
funkcjonariusze musieli sięgnąć po środki przymusu bezpośredniego. Teraz od-
powie za posiadanie środków odurzających za co grozi do 3 lat więzienia.

Zaginął i odnalazł się
 W poniedziałek późnym popołudniem policjanci otrzymali zgłoszenie o 
zaginięciu 58-latka, cierpiącego na zaniki pamięci. W całonocne poszukiwa-
nia zaangażowali się funkcjonariusze z oddziałów prewencji oraz strażacy. 
Mężczyzna został odnaleziony we wtorek rano w jednym z kompleksów le-
śnych. Mimo że był bardzo wyziębiony, z radością powitał przybyłych mu na 
pomoc. 58-latek trafi ł do szpitala, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

TARCZYN

Poważny wypadek na krajowej „siódemce”
 W poniedziałek rano w miejscowości Kopana doszło do niezwykle groź-
nego wypadku z udziałem trzech samochodów. Próbujący włączyć się do 
ruchu 37-latek siedzący za kierownicą seata, wyjechał wprost pod bmw pę-
dzące od strony Warszawy w kierunku Radomia. Doszło do zderzenia, w wy-
niku którego seat odbił się od bmw i uderzył jeszcze w seicento. W wypadku 
ranne zostały w sumie cztery osoby, w tym 6-letnie dziecko. Uczestnicy zda-
rzenia byli trzeźwi. Kierowcy jadący „7” na wiele godzin utknęli w korkach. 
Policja bada okoliczności zdarzenia, może jej w tym pomóc nagranie z ka-
mery znajdującej się w bmw.

URSYNÓW

60-latka odpowie za kradzież zdrapek
 Podczas przeprowadzonej w jednym ze sklepów inwentaryzacji wyszło na 
jaw się, że brakuje zdrapek o wartości ponad 2 tys. zł. Po przejrzeniu zapisu z ka-
mer monitoringu okazało się, że zdrapki od kilku miesięcy kradnie jedna z klien-
tek. Właściciel sklepu oszacował straty na 5500 zł. Kobieta została zatrzymana i 
odpowie za kradzież. Grozi jej do 5 lat pozbawienia wolności.

Więcej zielonego na Warszawskiej
KONSTANCIN-JEZIORNA Aby na wyjeździe z Konstancina w stronę stolicy nie tworzyły się tak 

duże korki, należy przesterować sygnalizację świetlną na trzech skrzyżowaniach

 To wnioski z eksperymentu, jaki 
we wrześniu przeprowadzono na 
wylotówce z Konstancina w stronę 
stolicy. Przez dwa dni – 7 oraz 12 
września, w godzinach największego 
ruchu na ul. Warszawskiej, wyłączo-
no sygnalizację świetlną na skrzy-
żowaniach z ul. Mirkowską, Boro-
wą i na rondzie przy siedzibie Pol-
skich Sieci Elektroenergetycznych. 
Kierowaniem potokami aut zajęli 
się w tym czasie policjanci drogów-
ki. Wszystko po to, aby sprawdzić, 
czy i w jakim stopniu  sygnalizacja 
świetlna (przesterowana na wiosnę) 
blokuje ruch. 
 Burmistrz Kazimierz Jańczuk, 
główny orędownik i organizator 
eksperymentu, jest zadowolony, że 
przyniósł on konkretne wnioski. 
– Zdaniem policji, sygnalizacja za-
kłóca obecnie płynny ruch na ul. 
Warszawskiej – tłumaczy włodarz. 
– Wedle funkcjonariuszy, zielo-
ne światło na wszystkich skrzyżo-
waniach powinno możliwie dłu-
go świecić dla kierowców jadących 
do i z Warszawy kosztem ulic po-
przecznych. W godzinach szczytu 

powinno to być wydłużenie daleko 
idące – dodaje. 
 Te uwagi burmistrz już przelał 
na papier. W najbliższych dniach 
trafią one do Departamentu Infra-
struktury Mazowieckiego Urzędu 
Marszałkowskiego, który zatwier-
dza organizację ruchu na drogach 

wojewódzkich (a taką jest ul. War-
szawska) i dał zgodę na ekspery-
ment. Jego urzędnicy zapowiedzie-
li też, że jeżeli przyniesie on pozy-
tywny efekt, nastąpi zmiana układu 
świateł oraz ich synchronizacji.

PC

Jest szansa, że kierowcy jadący do Warszawy 

niebawem odczują efekt eksperymentu 

Z maczetą na grzyby
GÓRA KALWARIA/PIASECZNO Grzybowa gorączka trwa. 

Zbieracze mówią, że od lat nie pamiętają tak pełnych koszy

 Kolejnym grzybiarzem, który po-
chwalił się naszej redakcji znaleziony-
mi przez siebie okazami jest Piotr Ja-
roń z Czachówka koło Góry Kalwa-
rii. W poniedziałek rano wybrał się do 
lasu w okolicy Grochowej koło Pia-
seczna. Wyniósł z niego kosz pełen 
urodziwych prawdziwków i koźlaków 
oraz dwa wyjątkowe okazy – zdrowe 
borowiki, z których większy ważył pra-
wie 1,2 kg, a mniejszy niespełna 1 kg. 
 – Nie mam swoich stałych miejsc 
do zbierania grzybów – przyzna-

je pan Piotr. – Chodzę tam, gdzie 
są chaszcze omijane przez innych. 
Żeby się nie zaplątać w krzakach, 
noszę ze sobą maczetę – zdradza. 
 Dzień wcześniej mieszkaniec Cza-
chówka wybrał się z rodziną na grzy-
by w okolice Uwielin w gminie Praż-
mów. Znalazł pięć prawdziwków wa-
żących po około pół kilograma. – W 
końcu musieliśmy wrócić do domu, bo 
nie było w co wkładać grzybów. Takich 
zbiorów nie było od lat – mówi.

PC

Dwa borowiki znalezione przez Piotra Jaronia 

w sumie ważyły ponad 2 kg

Wystawa o

najsłynniejszej 

książce świata

KONSTANCIN-JEZIORNA

 Jeszcze tylko przez nieco po-
nad tydzień w Konstancinie moż-
na oglądać Wystawę Biblii. Całość 
zbiorów odwiedzających muzea, 
szkoły, domy kultury w naszym 
kraju, pochodzi od prywatnych 
fundatorów. Projekt przygotowa-
ny przez Fundacje Aeropag jest in-
teraktywną prezentacją trwają-
cej 3500 lat historii Biblii – opo-
wiada o jej tworzeniu i przekła-
dach na języki narodowe. Zwie-
dzający zatrzymują się 30 razy, 
aby przyjrzeć się słowom zapi-
sanym na kamiennych tablicach, 
na skórach zwierzęcych, na papi-
rusie i pergaminach. Można za-
obserwować pierwszą czcion-
kę oraz ręcznie zapisane karty w 
językach, w których została spi-
sana ta ponadczasowa lektura. 
Wystawę do 29 września moż-
na oglądać w Punkcie Misyjnym 
Kościoła Zielonoświątkowego 
w RP w Konstancinie-Jeziornie, 
przy ul. Bielawskiej 15. Ekspozy-
cja otwarta jest od poniedziałku 
do soboty w godz. 9-18, a w nie-
dzielę w godz. 13-18. 

PC



 Śmiercią pana Krzysztofa z Góry 
Kalwarii zainteresowali nas jego 
wstrząśnięci znajomi. – Był czło-
wiek i go nie ma, na miejscu zda-
rzenia nie było prokuratora, nigdzie 
nie znaleźliśmy też informacji o tym 
wypadku i jego przyczynach – mówi 
pan Andrzej.  
 Z naszych ustaleń wynika, że 
w nocy z 18 na 19 sierpnia 70-la-
tek wsiadł na skuter i pojechał na 
ryby w stronę Piaseczna. Około 
godz. 2 z nieustalonego dotąd po-
wodu, w Tomicach przewrócił się. 
Jak informuje policja, droga krajo-
wa była w tym czasie niemal pusta. 
– Nikt się do tego wypadku nie 
przyczynił – oznajmia kom. Jaro-
sław Sawicki z Komendy Powia-
towej Policji w Piasecznie. – We-
zwani na miejsce funkcjonariu-
sze ustalili, że ten pan był trzeź-
wy. Mężczyzna tłumaczył poli-
cjantom, że nie wie, jak doszło do 
zdarzenia, dlaczego się przewrócił 
– dodaje oficer prasowy. Okazuje 
się, że wydarzenie widzieli świad-
kowie przejeżdżający drogą nr 79. 
To oni zadzwonili po policję. 
 Od wdowy po panu Krzysz-
tofa usłyszeliśmy, że ( jak dowie-
działa się od policjantów) 70-la-
tek ponoć nie chciał się poło-
żyć na noszach, kiedy na miejsce 
przyjechała karetka. – Muszę je-
chać na ryby – upierał się. Miesz-
kaniec Góry Kalwarii zmarł trzy 
godziny później, po przewiezie-
niu do szpitala. – Lekarze poin-
formowali nas, że do zgonu do-
szło przed zaplanowanym prze-
świetleniem organów wewnętrz-
nych – podaje kom. Sawicki.
 Pogrążona w żałobie rodzi-
na i znajomi są zszokowani. Dla-

tego mnożą domysły, co mogło 
się przyczynić do śmierci pana 
Krzysztofa. – To był wstrząs. 
Nie rozumiem, jak do tego mo-
gło dojść, mój mąż nie jeździł 
szybko. Liczę, że wyniki sekcji 
zwłok odpowiedzą na wszystkie 
moje pytania – mówi kobieta. 
 Na razie znane są tylko 
wstępne wyniki sekcji zwłok. – U 
mężczyzny stwierdzono masyw-
ne obrażenia klatki piersiowej z 
odmą opłucną i krwotokiem pra-

wej jamy opłucnowej – informuje 
Karol Borchólski, zastępca pro-
kuratora rejonowego z Piasecz-
na. – Aktualnie wykonywane są 
czynności zmierzające do ustale-
nia okoliczności zdarzenia.
 Prokuratura nie odpowiedzia-
ła na nasze pytanie, czy cokolwiek 
wskazuje, aby ktoś przyczynił się do 
śmierci pana Krzysztofa. Śledztwo 
prowadzone jest pod kątem wypad-
ku ze skutkiem śmiertelnym.

Piotr Chmielewski

Mieszkania w Lesznowoli

Apartamenty Koniczyna.pl

3 - 4 pokoje + ogródek

od zł.279 900
tel. 881 436 036 od zł/m3 250 2
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Po wypadku rozmawiał z policjantami. 
Zmarł trzy godziny później
GÓRA KALWARIA Jadący skuterem 70-latek w tajemniczych okolicznościach przewrócił się 

na drodze krajowej z Góry Kalwarii do Piaseczna. Był trzeźwy, zabrano go do szpitala. 

Nie doczekał ukończenia wszystkich badań

Bliscy i znajomi oczekują na wyniki śledztwa, ponieważ 

okoliczności śmieci pana Krzysztofa są dla nich niezrozumiałe  

Bobry atakują 
drzewa przy Orężnej
PIASECZNO Mieszkaniec poinformował nas, że bobry po-

ważnie podgryzły drzewa rosnące przy kanale piase-

czyńskim, wzdłuż równoległego do trakcji kolejowej od-

cinka ulicy Orężnej

 – Drzewa rosną nieopodal wyremontowanego niedawno mostka – 
powiadomił nas pan Michał. – Moim zdaniem, są tak mocno nadgryzione, 
że w każdej chwili mogą się przewrócić. Żeby tylko nie doszło tam do ja-
kiejś tragedii.
 Bobry, mimo że znajdują się pod ochroną, przez wiele osób, w tym rolni-
ków, uznawane są za szkodniki. Swego czasu sporo mówiło się o tym, że ko-
pią jamy w wałach wiślanych osłabiając ich konstrukcję. Teraz wszystko wska-
zuje na to, że zagnieździły się w rejonie kanału piaseczyńskiego. – Aby usu-
nąć nadgryzione przez bobry drzewa, musimy najpierw wystąpić o zgodę do 
gminy – mówi Dorota Winiarska, kierownik piaseczyńskiego oddziału Woje-
wódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, który administruje ka-
nałem piaseczyńskim. – Najpierw jednak musimy sprawdzić, czy znajdują się 
one na naszym terenie. Jeśli tak, to podejmiemy stosowne działania – dekla-
ruje pani kierownik. 

Tomasz Wojciuk

Zgodę na wycięcie drzew uszkodzonych przez bobry 

musi wydać gmina
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Muzeum inne niż wszystkie
GÓRA KALWARIA Prywatne Muzeum Regionalne w Górze Kalwarii, założone przez Wojcie-

cha i Bożenę Prus-Wiśniowskich, tydzień temu świętowało 30-lecie działalności. Były 

kwiaty, gratulacje i życzenia dalszego trwania w muzealnej pasji

 Uroczystość odbyła się na te-
renie muzeum, przy ulicy Marian-
ki 41A. Zaproszonych gości, wśród 
których byli prezes stowarzysze-
nia muzealników polskich okręgu 
mazowieckiego Halina Czubaszek, 
burmistrz Góry Kalwarii Dariusz 
Zieliński i wicestarosta piaseczyński 
Arkadiusz Strzyżewski, powitali go-
spodarze. Następnie została przed-
stawiona historia miejsca, w którym 
od 30 lat znajduje się muzeum. – Od 
dziecka parałem się historią naszego 
miasta, dawniej Nowej Jerozolimy, i 
całego regionu – opowiadał o swojej 
pasji Wojciech Prus-Wiśniowski. – 
W 1679 roku na to wzgórze przyby-
ły siostry Dominikanki. Dzięki zało-

życielowi miasta, biskupowi Wierz-
bowskiemu, tu, na Syjonie, została 
zbudowana świątynia.
 Goście dowiedzieli się, że życie 
zakonne kwitło w Nowej Jerozolimie 
przez prawie 150 lat, a dużą część 
miasta otaczało ogromne jezioro 
polodowcowe, sięgające do dzisiej-
szych wsi Moczydłów i Mikówiec. 
– W to miejsce przybywali specjal-
ni wysłannicy królewscy, tu przed 
ojcem Papczyńskim zginał kolana i 
prosił o błogosławieństwo wybiera-
jący się z wojskami pod Wiedeń Jan 
III Sobieski – opowiadał Wojciech 
Prus-Wiśniowski. 
 Na Syjonie mieszkały głównie 
Dominikanki, ale przybywali tu też 

dostojnicy i przechodziły liczne piel-
grzymki. Przez wiele lat w klaszto-
rze działały szkoły haftu i staranne-
go wychowania, a w jego ogrodzie 
uprawiano zioła, była też duża pa-
sieka (ul stanowi element ekspozy-
cji muzeum). Żeński klasztor ist-
niał w tym miejscu do roku 1816, 
a jego ostatnią przeoryszą była 
Antonina Leszczyńska. Po latach 
świetności, po pożarze legł w 
gruzach. – Początkowo moi ro-
dzice i dziadkowie chcieli zbudo-
wać przy ul. Marianki zajazd z 
noclegownią – mówił założyciel 
muzeum. – Ale kiedy dowiedzia-
łem się o przeszłości historycz-
nej tego terenu, nie mogłem na 
to pozwolić. Tu, gdzie znajdują 
się groby zakonników, nie mógł 
powstać obiekt rozrywkowy. To 
miejsce szczególne, dlatego po-
stanowiliśmy założyć muzeum.

Medal marszałka województwa

 W uroczystości wzięła udział 
Bożena Żelazowska, przewod-
nicząca Komisji Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego sejmiku wo-
jewództwa mazowieckiego. – To 
wielki dzień dla Góry Kalwa-
rii i świata muzealnego – mówi-
ła. – Państwa praca na rzecz mu-
zealnictwa i historii tego regionu 
jest wprost nieoceniona. A wiem 
co mówię, bo współpracujemy od 
prawie 20 lat. 

 W dowód uznania marszałek 
województwa mazowieckiego Adam 
Struzik uhonorował muzealników 
z Góry Kalwarii medalem pamiąt-
kowym Pro Masovia. Odznacze-
nie wręczyła w imieniu marszałka 
Bożena Żelazowska. Z kolei wczo-
raj, w Opinogórze, państwo Prus-
Wiśniowscy odebrali nagrodę w ra-
mach konkursu Mazowieckie Zda-
rzenie Muzealne – Wierzba.  
 – Każde spotkanie i rozmowa z 
państwem jest dla mnie wspania-
łą lekcją historii – mówił z kolei 
Dariusz Zieliński, burmistrz Góry 
Kalwarii. – Duch, urok tego miej-
sca i Opatrzność Boża pozwoliły 
państwu zagospodarować je z my-
ślą o następnym pokoleniu. Wasza 
codzienna, żmudna praca przy-
niosła wspaniałe efekty.
 Następnie Zenon Nadstawny, 
przewodniczący rady miejskiej, 
przekazał małżeństwu list z po-
dziękowaniami. Po chwili z gratu-
lacjami i życzeniami dalszych lat 

owocnej działalności pospieszy-
li inni goście. Jako ostatni wystą-
pił wicestarosta Arkadiusz Strzy-
żewski, który przekazał do mu-
zeum oryginalny eksponat w po-
staci ostatniego fragmentu mostu 
na Jeziorce na trasie kolei wąsko-
torowej Warszawa-Piaseczno-Gó-
ra Kalwaria, która jeździła w la-
tach 1900-1971.

Poświęcenie stacji drogi krzyżowej

 Nie był to bynajmniej koniec 
uroczystości, bowiem kolejnym 
punktem programu było poświęce-
nie pierwszej stacji drogi krzyżowej, 
upamiętniającej złoty okres w histo-
rii Nowej Jerozolimy, a więc XVII 
i XVIII wiek. Następnie zaprosze-
ni goście mogli posłuchać wystę-
pu chóru Coniew pod dyrekcją Bog-
dana Szewczyka oraz zwiedzić mu-
zeum. Obchody zwieńczył poczę-
stunek i wspólne ognisko.

Tomasz Wojciuk

Bożena i Wojciech Prus-Wiśniowscy otrzymali medal Pro Masovia nadany 

przez Adama Struzika, marszałka województwa mazowieckiego

Na uroczystość przybył też wicestarosta Arkadiusz Strzyżewski, 

który przekazał do muzeum... fragment mostu



nr 35 (687)/2017/W1

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

R E K L A M A

Strażacy wyruszyli z pomocą dla Sośna
POWIAT Strażacy-ochotnicy z Baniochy zawieźli dary dla gminy Sośno, która w sierpniu ucierpiała na skutek na-

wałnicy. Wcześniej pomoc mieszkańcom miejscowości nieśli także druhowie z OSP Nowa Wola i OSP Jazgarzew
 W poprzedni piątek wieczorem w 
kierunku gminy Sośno w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim wyruszy-
ły z Baniochy dwa dostawcze sa-
mochody, wiozące około 2 ton darów 
dla osób, które ucierpiały na skutek 
nawałnic. W samochodach siedzia-
ło dziewięciu druhów z OSP Banio-
cha. – Wieziemy materiały budowlane, 
plandeki, chemię gospodarczą, środ-
ki czystości, narzędzia – mówił druh 
Michał Marchewka. – Tych rzeczy lu-
dzie, którzy ucierpieli na skutek kata-
klizmu, potrzebują najbardziej. Jest to 
nasz pierwszy taki wyjazd.
 Jednak strażacy z Baniochy nie ogra-
niczyli się tylko do dostarczenia darów. 
W gminie Sośno spędzili cały weekend, 
pomagając usuwać skutki nawałnicy. 
Prowadzili głównie prace rozbiórkowe 
uszkodzonych budynków. Roboty – jak 
sami mówią – było co niemiara.
 Jako pierwsi mieszkańcom dotknię-
tego klęską żywiołową obszaru nieśli 
pomoc strażacy z OSP Nowa Wola.
– Wyjechaliśmy 20 sierpnia do miej-
scowości Rytel w powiecie chojnickiem 
– opowiada druh Jarosław Zwierz z 
OSP Nowa Wola. – Udaliśmy się tam 
charytatywnie prywatnym samocho-
dem w sile czterech druhów z pilar-
kami, własnym paliwem jak i innym 
sprzętem potrzebnym do działań zwią-
zanych z usuwaniem skutków burz.
Kilka dni później szeroko zakrojoną 

kilkudniową akcję pomocy przepro-
wadzili strażacy z OSP Jazgarzew. – 
Pod koniec sierpnia zorganizowaliśmy 
własną akcję zbiórki najpotrzebniej-
szych rzeczy, w tym żywności i chemii 
gospodarczej – mówi druh Przemy-
sław Kiljańczyk. – W akcję włączyła 
się także gmina Piaseczno, przeka-
zując m.in. pilarkę, plandeki, narzę-
dzia, czy gwoździe. Strażacy z OSP 
Jazgarzew byli w kujawsko-pomor-
skim dwa razy, najpierw na cztery 
dni pojechali tam strażacką scanią, 
a potem – tydzień później – prywat-
nym samochodem. 
 Z naszego terenu w usuwaniu skut-

ków nawałnic brała także udział OSP 
Nowa Wola (gmina Lesznowola). – 
Ogrom zniszczeń jest wprost niewy-
obrażalny – mówi Michał Marchewka. 
–  Przy drogach leży mnóstwo połama-
nych drzew. Wyglądają tak, jakby ktoś 
przejechał po nich walcem. Wszyscy tam 
są bardzo wdzięczni za okazywaną im 
pomoc. To było bardzo budujące.
 Strażacy z Baniochy nie wykluczają, 
że jeszcze raz wybiorą się na zniszczone 
tereny. Na razie jednak mają sporo pracy 
w powiecie piaseczyńskim. W związku z 
ulewami, zaraz po powrocie musieli po-
magać usuwać skutki podtopień. 

Tomasz Wojciuk

Druhowie z OSP Baniocha zawieźli w piątek 

do gminy Sośno ponad 2 tony darów

Zebranie zwierząt
PIASECZNO We wrześniu w Kolonii Artystycznej w Zalesiu Dolnym (przy ulicy Dębowej 3) zagościły niezwy-

kłe zwierzęta. A wszystko to za sprawą wystawy malarstwa animalistycznego Ewy Lasek pt. „Zebranie 

zwierząt”, którą będzie można oglądać do 10 listopada

 Ewa Lasek, mieszkanka Zalesia 
Dolnego, jest absolwentką Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie
 W swojej sztuce najczęściej podej-
muje tematykę animalistyczną.
 - Pierwszym odbiorcą i krytykiem mo-

ich prac jest mój mąż, wieloletni wykładow-
ca ASP w Warszawie – podkreśla malarka. 
 Na wystawie w Kolonii Artystycz-
nej oglądać można ponad 20 obrazów 
i rysunków Ewy Lasek – wszystkie po-
święcone są zwierzętom.

 - Pani Ewa dość długo przygoto-
wywała się do tej wystawy, ale jej pra-
ce robią naprawdę niesamowite wra-
żenie - powiedziała, otwierając ekspo-
zycję Mira Walczykowska, właściciel-
ka Kolonii Artystycznej.

Grzegorz Tylec
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Bezdomne psy i koty trafi ą Na Paluch
PIASECZNO Piaseczyńskie oraz stołeczne władze zawarły umowę, dzięki której bezpań-

skie czworonogi z gminy Piaseczno znajdą się pod opieką warszawskiego schroniska

 – Podpisane porozumienie 
jest dopełnieniem systemu opie-
ki nad zwierzętami gminy Piasecz-
no obok realizowanego progra-
mu sterylizacji, programu wszcze-
piania czipów identyfikacyjnych 
oraz umowy na opiekę nad zwie-
rzętami rannymi – cieszy się wi-
ceburmistrz Daniel Putkiewicz. 
– Warszawski „Paluch” bardzo po-
zytywnie wyróżnia się na tle innych 
tego typu jednostek w Polsce, a wy-
soką ocenę placówki poświadczy-
ła m.in. Najwyższa Izba Kontroli 
– mówi Michał Olszewski, wicepre-
zydent Warszawy. – Teraz szczegól-
ne uznanie schroniska potwierdzają 
władze Piaseczna, które zwróciły się 
właśnie do nas z propozycją podję-
cia międzygminnego partnerstwa na 
rzecz bezdomnych zwierząt.
 – Dzięki wypracowanemu po-
rozumieniu zyskają przede wszyst-
kim mieszkańcy, a także ich zwie-
rzęta. Znaczenie stracą bowiem gra-
nice administracyjne, które dotych-
czas mogły utrudniać poszukiwa-
nie zagubionych czworonogów. Mó-
wiąc wprost, miejsce odnalezienia 
zwierzęcia przestanie mieć znacze-
nie, a wszystkie znajdą tymczaso-
wy dom Na Paluchu – mówi Hen-
ryk Strzelczyk, dyrektor warszaw-
skiego schroniska dla bezdomnych 

zwierząt i dodaje – Jesteśmy przy-
gotowani na przyjęcie dodatkowych 
czworonogów w naszym schronisku. 
Jednocześnie nowe obowiązki będą 
nas determinować do podejmowa-
nia jeszcze większych starań do zna-
lezienia przebywającym Na Paluchu 
czworonogom nowych domów.
 Schronisko w Warszawie jest jed-
nostką budżetową miasta Warszawy. 
Zlokalizowana na Włochach pla-
cówka ma blisko 2,5 ha powierzchni 
podzielonej na trzy strefy. W pierw-

szej znajdują się m.in. pawilony dla 
psów, kociarnia z kocim szpitalem, 
szpital ogólny i zakaźny. W sekto-
rze drugim zlokalizowana jest geria-
tria, budynek dawnej kociarni oraz 
rezerwowe boksy dla psów. W trze-
cim znajdują się zespoły boksów dla 
zwierząt, które przez cały rok mogą 
przebywać w warunkach zewnętrz-
nych, a także wybiegi spacerowe wy-
korzystywane do zabawy, socjaliza-
cji i swobodnego biegania.

AB

Z warszawskim schroniskiem współpracuje 

ponad 280 wolontariuszy

Czy warto szczepić się 
przeciw grypie?

P R O M O C J A

Prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa
EMC Instytut Medyczny SA – Oddział Chorób Wewnętrznych 

i Chorób Płuc, Szpital im. św. Anny w Piasecznie

Pytanie, na które jest tylko jedna odpowiedź – warto!

 Grypa jest sezonową chorobą, która w głównie w okresie jesienno-wio-
sennym jest odpowiedzialna za 15-20% zakażeń stwierdzanych w tym okresie, 
obok innych zakażeń wirusowych, za wyjątkiem epidemii. Najczęściej zakażenie 
wirusem grypy przebiega łagodnie, „grypowo” – z katarem, kaszlem i bólami mię-
śniowymi. U dotychczas zdrowych  bez chorób współistniejących leczenie spro-
wadza się do leków „przeciw grypowych” dostępnych bez recepty. 
 Szczególną grupą są chorzy ze współistnieniem zmian obciążających 
układ odpornościowy (choroby z autoagresji,  hematologiczne, układowe), a 
także przewlekłe choroby układu oddechowego – astma i przewlekła obtura-
cyjna choroba płuc. W tych grupach chorych każde zakażenie, w tym grypo-
we, może prowadzić do zaostrzeń choroby podstawowej. Obecnie są już do-
stępne leki działające na wirusa, które należy podać w ciągu pierwszych go-
dzin zakażenia, aby zahamować replikację wirusa i złagodzić objawy choroby.
Największym problemem, zarówno wśród dotychczas chorych jak i z prze-
wlekłymi chorobami, są powikłania wywołane przez wirusa grypy pod posta-
cią zapalenia mięśnia serca i zapalenia nerek, które doprowadzają do niewy-
dolności tych narządów. Najcięższą postacią zakażenia jest zapalenie mózgu 
i opon mózgowych, a także sepsa – zwłaszcza u chorych z patrologią układu 
oddechowego. Przebieg choroby w tych przypadkach jest piorunujący i za-
grażający życiu. Stwierdzone zgodny w czasie zakażenia wirusem grypy do-
tyczyły zarówno dotychczas zdrowych i młodych, a także seniorów obarczo-
nych wieloma chorobami. Niezwykle groźne były epidemie spowodowane 
wirusami ptasiej i świńskiej grypy, w czasie których liczby zgonów były bar-
dzo wysokie. A w historii medycyny znana jest epidemia tzw. hiszpanki na po-
czątku XX wieku, która zabiła miliony ludzi w całej Europie.
 Dzięki szczepieniom liczba zachorowań ulega znacznemu zmniejszeniu 
w większości krajów europejskich. Niestety, w Polsce tzw. wyszczepialność, 
jest na bardzo niskim poziomie, co stanowi stały problem epidemiologiczny 
i duże wyzwanie dla lekarzy aby uświadamiać pacjentom jak ważne jest aby 
się szczepić. Szczepienie przeciw grypie ma bowiem szereg istotnych dzia-
łań na układ obronny człowieka. Przede wszystkim wzmacnia mechanizmy 
obronne oraz stymuluje wytwarzanie przeciwciał przeciw wirusowych, nie 
tylko przeciwgrypowych.  
 Wprowadzone programy szczepień seniorów dają już wyniki, bowiem za-
każenie przebiega u nich o wiele łagodniej. Kolejnymi grupami chorych, któ-
rzy bezwzględnie powinni być poddawanie procesowi szczepienia są chorzy 
z przewlekłymi chorobami układu oddechowego. Ochrona przez zaostrze-
niem astmy czy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc została potwierdzona 
w badaniach klinicznych i obserwacjach ambulatoryjnych. Dotyczy to zarów-
no dorosłych jak dzieci.

Tak więc – warto się szczepić przeciwko grypie!
 Zapraszamy na szczepienie przeciwko grypie do Przychodni 

EMC Piaseczno, szczepienie w cenie konsultacji lekarskiej!

Informacja i rejestracja

Przychodnia, ul. A. Mickiewicza 39, tel.: 22 735 41 00

www.emc-sa.pl

R E K L A M A

Mężczyzna idealny w Hugonówce

KONSTANCIN-JEZIORNA

 Po przerwie na scenę przy ul. Mostowej 15 powracają spektakle. W sobotę 30 
września o godz. 16 oraz 19 w Konstancińskim Domu Kultury zostanie odegrany 
zabawny spektakl „Mężczyzna idealny” w reżyserii Stefana Friedmanna. W głów-
nych rolach wystąpi plejada gwiazd: Jacek Kawalec, Piotr Pręgowski, Maciej Da-
mięcki i Adrianna Biedrzyńska. Głównym bohaterem komedii jest sławny show-
man telewizyjny, gwiazdor estrady, który przeżywa kryzys osobowości i zgłasza 
się na kurację do kliniki leczenia męskich nerwic. W komedii jest czworo bohate-
rów, ale nikt nie jest tym, za kogo się podaje. Wszyscy kogoś udają. Bilety w cenie 
60 zł do nabycia w kasie lub na stronie internetowej KDK.

PC

Malarstwo Beaty

 Rajewskiej

PIASECZNO

 Do 18 października w godzi-
nach pracy kancelarii Parafi i św. 
Anny w Piasecznie oglądać tam 
można wystawę prac Beaty Ra-
jewskiej – członkini Grupy Pla-
stycznej Piaseczno.

Tyl.
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Słynne buty tylko 
w Piasecznie!

P R O M O C J A

Firma Bosccolo, która sprzedaje obuwie i torebki 

w 50 krajach świata, zaprasza do swojego 

jedynego w Polsce salonu wystawowego przy 

ulicy Staszica 34 w Piasecznie. Na klientów 

czeka już nowa kolekcja jesienno-zimowa

 Firma Bosccolo powstała kilka lat temu i błyskawicznie podbiła zachod-
nie rynki. W ofercie ma kilkaset modeli butów damskich i torebek, którymi 
zachwyciły się klientki m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, ale także 
Australii, Nowej Zelandii, Stanach Zjednoczonych czy Malezji. Czemu Boscco-
lo zawdzięcza ten ogromny sukces? - Przede wszystkim znakomitemu wzor-
nictwu i wysokiej jakości materiałom – mówi Katarzyna Dobrowolska, specja-
listka od marketingu. - Wszystkie nasze buty i torebki są robione w Polsce, a 
większość modeli to produkcja ręczna. Komponenty sprowadzamy z Włoch. 
Skóry są wyprawiane ekologicznie bez użycia chemii i kwasów, dzięki czemu 
nie powodują alergii. Zaopatrujemy się w tych samych fabrykach co Prada czy 
Versace, tyle tylko, że nasze produkty mają o wiele przystępniejsze ceny.
 Salon Bosccolo w Piasecznie jest jedynym sklepem stacjonarnym w całej 
Polsce. Firma nie prowadzi sprzedaży przez internet. Na miejscu dostępnych 
jest kilkaset modeli butów na różne okazje, od tych codziennego użytku, po-
przez czółenka, balerinki, buty wizytowe, aż do botków z kolekcji jesienno-zi-
mowej. Firma oferuje także duży wybór torebek, zarówno z materiału, jak i 
skórzanych, od listonoszek, aż po eleganckie kopertówki. - Serdecznie zapra-
szamy do naszego salonu mieszkańców Piaseczna i okolic – mówi Katarzyna 
Dobrowolska. - Mamy duży parking, a stałym klientom oferujemy karty raba-
towe. Sklep jest otwarty sześć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w 
godz. 8-17, a w soboty w godz. 8-16.

R E K L A M A

Nosferatu na piaseczyńskim rynku
PIASECZNO Ani chłodna tego wieczoru pogoda, ani odbywający się równolegle mecz piłkarskiej reprezenta-

cji Polski z Danią nie przeszkodziły miłośnikom kina i dobrej muzyki wziąć udziału w ostatnim w tym roku 

seansie w ramach Piaseczyńskiego Kina Plenerowego

 Na zakończenie trwającego przez 
całe wakacje cyklu organizatorzy za-
proponowali widzom dość nietypo-
wy seans. Tym razem odbył się on 
bowiem na pl. Piłsudskiego gdzie 
ustawiono ekran, a scenę obok nie-
go zajęło czterech członków zespo-
łu Niemy Movie. Panowie, wyko-
rzystując zarówno klasyczne instru-
menty, jak i elementy współczesnej 
techniki, podkładali na żywo muzy-
kę i dubbing pod obraz.
 Publiczność mogła wcześniej za-
głosować w internecie na to, co bę-
dzie chciała obejrzeć. Ostatecznie, 
z dość bogatego repertuaru Nie-
my Movie, zdecydowano się na film 
„Nosferatu” z 1922 roku w reżyse-
rii Friedricha Wilhelma Murnau, 
oparty na „Draculi” Brama Stoke-
ra. Choć ten absolutny klasyk hor-
roru kiedyś autentycznie przerażał 
widownię, to współcześnie – zwłasz-
cza w pełnej humoru i odniesień do 
współczesności – interpretacji Nie-
my Movie, zdecydowanie bardziej 
bawił niż wzbudzał strach.
 - Koncert na rynku wspominamy 
bardzo przyjemnie – mówi Jakub Bru-
szewski, muzyk grający w Niemy Mo-
vie. - Komfort akustyczny przełożył 
się na lepsze dźwięki i wyczucie, a pu-

bliczność nie ukrywała swoich emocji. 
Cieszył nas zwłaszcza dobry odbiór i 
reakcje. Mam nadzieję, że kiedyś jesz-
cze tutaj zagramy. 
 Organizatorzy podkreślają, że te-
goroczna edycja kina plenerowego 
była pod każdym względem najlep-
sza i rekordowa. 
 - Były ciekawe i nowe filmy, duża 
frekwencja i wspaniała publiczność 
– podkreśla Łukasz Wyleziński, kie-
rownik Biura Promocji i Informacji 
Gminy Piaseczno. - Mieliśmy do dys-
pozycji 130 leżaków, jednak wszystkie 
były zajęte już na 20 minut przed pro-
jekcjami. Planujemy w przyszłym roku 
zwiększyć ich pulę. Szczęśliwie nawet 

w pochmurne dni deszcz przestawał 
padać przed samą projekcją i udało 
nam się przeprowadzić wszystkie dzie-
więć seansów. Wisienką na torcie było 
ostatnie kino z niemym filmem i mu-
zyką na żywo. Chłopaki z Niemy Mo-
vie robią naprawdę duże show.
 W przyszłym roku pokazy od-
bywać się będą prawdopodobnie na 
odnowionym skwerze Kisiela. - Wy-
korzystując schody pełniące rolę wi-
downi, będziemy mogli zapewnić 
więcej miejsc siedzących w atrakcyj-
nym otoczeniu i miłej atmosferze – 
kończy Łukasz Wyleziński.

Grzegorz Tylec

Święto owoców i nie tylko

GÓRA KALWARIA

 W najbliższą niedzielę Fundacja Dwór i Folwark w Brześcach zorganizu-
je kolejną edycję festiwalu Sadobranie. Tradycyjnie przy dworze Brześcach 
(ul. Osiedlowa 2) od godz. 12. będzie można pożegnać lato wychylając to-
ast sokiem z czarnego bzu lub innym owocowym przetworem. Będą stoiska 
poświęcone owocom zamkniętymi w słojach, butlach i słoiczkach, jabłkom 
wszelkiego rodzaju oraz pasztetom gęsim i zajęczym, pieczonym faszerowa-
nym perliczkom, przepiórkom i kaczkom, a także serom. O owocach opowie 
specjalista dr Grzegorz Hodun. Na dzieci czekać będą specjalnie przygotowa-
ne miejsca artystycznych ekspresji. Wstęp wolny.

PC

Zapisz się na 25. bieg

GÓRA KALWARIA

 Rozpoczęły się elektroniczne za-
pisy uczestników XXV Biegach Nie-
podległościowych o Puchar Bur-
mistrza Miasta i Gminy Góra Kal-
waria. Link do zapisów http://
biurozawodow.pl/events/info/bieg-
niepodleglosci-gora-kalwaria-2017. 
Impreza odbędzie się od patrona-
tem Kuriera Południowego i portalu 
PiasecznoNEWS.pl

PC



 Zawodnicy biorący udział w ka-
tegorii open mieli do pokonania dwa 
okrążenia po leśnej ścieżce im. To-
masza Hopfera, w sumie 5 km. 

Wygrać mniejszym kosztem

 Trzeci rok z rzędu trasę naj-
szybciej, z czasem 17:28 przebiegł 
Krzysztof Wasiewicz z Piaseczna. – 
Każde zwycięstwo mnie cieszy, tym 
bardziej, że z roku na rok konku-
rencja jest coraz silniejsza – przy-
znał 25-latek na mecie. W tym roku 
czuł na plecach oddech klubowego 
kolegi, 17-letniego Piotra Szcze-
pańskiego (wbiegł na metę sekun-
dę później). – Piotrek w tym roku 
mocno się poprawił, od początku 
biegu trzymał się za mną, walka 
trwała cały czas, dopiero na fini-
szu mocniej podkręciłem tempo – 
relacjonował Wasiewicz. W sobo-
tę zanotował gorszy czas niż przed 
rokiem, ponieważ chciał „wygrać 
mniejszym kosztem”. – Oszczę-
dzam siły na jutrzejszy warszaw-

ski bieg na 10 km, chcę powalczyć 
o rekord życiowy na tym dystansie 
– oznajmił. Trzeci na mecie zamel-
dował się Piotr Piątkowski, rów-
nież z piaseczyńskiego klubu Kon-

dycja. W gronie kobiet triumfowa-
ła z kolei 23-letnia Marta Jusińska 
(19:41). – Przez całą trasę trzyma-
łam się chłopaków, którzy wygra-
li – zdradziła zawodniczka OKS 
Start Otwock. Następne miejsca 
na podium zajęły Agnieszka Pyzel 
i Jolanta Mikulska.
 W biegu dla młodzieży wystar-
towało ponad 70 reprezentantów 

gminnych szkół podstawowych 
nr 1, 2 i 3. Oni pokonali 1,8 km. 
Wśród chłopców na podium sta-
nęli kolejno Dariusz Dziedziak (SP 
2),  Mateusz Brzezina (SP 2) i Ja-
mes Roscore (SP 1). Z dziewcząt 
najszybsze były kolejno Zofia Że-
gnałek, Paulina Krawczyk i Magda-
lena Nietubyć (wszystkie z SP 1).

Bieg w butach ślubnych

 Impreza tradycyjnie przyciągnę-
ła bliskich i przyjaciół patrona bie-
gu, który przez dłuższy czas miesz-
kał w Konstancine-Jeziornie. To-
masz Hopfer był świetnie zapowia-
dającym się biegaczem warszawskiej 
Spójni. Dwukrotnie zdobył mistrzo-
stwo Polski (1955 i 1958) w sztafe-
cie 4x400 m. Niestety, z powodu 
kontuzji musiał zakończyć karierę. 
Kiedy Hopfer reprezentował Spój-
nię, w Legii biegał Wiesław Gadom-
ski. – Konkurowaliśmy ze sobą, ale i 
przyjaźniliśmy się. Gdy  w tamtych 
czasach zaczynaliśmy biegać po uli-
cy, ludzie się z nas śmiali – wspomina 
76-latek. W sobotę pan Wiesław poko-
nał trasę biegu w oryginalnym dresie 
Legii z... 1956 roku. – Czczę pamięć 
Tomka, dobrego człowieka – mówił. 
 Po rozstaniu z bieżnią, Tomasz 
Hopfer został dziennikarzem i 
propagatorem sportu dla wszyst-
kich. Pod koniec lat 60. trafił do 
telewizji. – Tomek był człowie-

kiem, którego publiczność uwiel-
biała, ponieważ był zupełnie natu-
ralny na wizji – opowiada Maciej 
Petruczenko, dziennikarz „Prze-
glądu Sportowego”. – Był entuzja-
stą sportu i nie potrafił tego ukryć. 
On objawiał autentyczne emocje. 
 Petruczenko nazywa Hopfera 
„ojcem chrzestnym polskiej mody na 
bieganie.” – W niedzielę rano zrywał 
całą Polskę, zachęcał do ruchu  – pa-
mięta. Hopfer był też współtwórcą 
obecnego Maratonu Warszawskiego, 
w 1979 roku nazywanego Maratonem 
Pokoju, z metą na stadionie X-lecia 
(poprzedniku Stadionu Narodowego). 
Warszawa jako dopiero trzecie miasto 
na świecie zorganizowała bieg uliczny 
na 42 km. – Kiedy startował nasz ma-
raton, większość ludzi nie miała butów 
sportowych, bo wtedy obuwie kupo-
wało się na kartki. Niektórzy biegli w 

ciężkich wojskowych butach lub ślub-
nych – wspomina. 

Mój mąż o to walczył

 Zadowolenia z sobotniej impre-
zy nie kryła Zofia Hopfer, wdowa po 
patronie zawodów. – Co roku przy-
jeżdżam tu z przyjemnością, bo To-
mek właśnie o to walczył przez całe 
życie, o masowe bieganie. Tu mogę 
również spotkać przyjaciół, którzy 
biegali z moim mężem – powiedzia-
ła. Start zawodników poprzedzi-
ło złożenie wiązanek przed głazem 
upamiętniającym zmarłego w 1982 
roku Tomasza Hopfera. 
 Bieg zorganizowali konstanciń-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji we-
spół z urzędem gminy. Patronował 
mu Kurier Południowy. 

Piotr Chmielewski

GRYSY • OTOCZAKI • KAMIENIE DEKORACYJNE DO OGRODU
PŁYTY CERAMICZNE DO OGRODU GRUBOŚĆ 2 CM

Vega Brukarstwo Projekt
ul. Słoneczna 138

05-506 Lesznowola

tel. 22 750 50 50,  694 436 202
www.vegabrukarstwo.pl

vegabrukarstwo1@gmail.com

R E K L A M A

R E K L A M A

Biegowy hattrick Wasiewicza
KONSTANCIN-JEZIORNA Przeszło stu biegaczy wzięło udział w sobotnim, 4. biegu upamięt-

niającym sportowca i dziennikarza Tomasza Hopfera. Impreza sprzyjała ciekawym 

wspomnieniom

Bieg ukończył także były sprinter, obecnie 76-letni Wiesław Ga-

dowski w dresie Legii z... 1956 roku. Obok Zofia Hopfer

Kiedy starował pierwszy Ma-

raton Warszawski, większość 

ludzi nie miała butów sporto-

wych, bo wtedy obuwie kupo-

wało się na kartki. Niektórzy 

biegli w ciężkich wojskowych 

butach lub ślubnych. 
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Wrak Race coraz 
popularniejszy
LESZNOWOLA W Mysiadle odbyła się 17. edycja mazowieckiego Wrak 

Race – amatorskiego wyścigu gruchotów, w którym tym razem wy-

startowało aż 70 załóg. Triumfowali Michał Pszczółkowski i Paweł Stę-

pień w fordzie mondeo

 Sobotni wyścig wraków był to już czwartym w tym roku. Piąty – ostat-
ni – odbędzie się 18 listopada. Impreza, z każdą kolejną edycją, zyskuje na 
popularności. Zaczynają przyjeżdżać na nią rajdowcy-amatorzy z całej Pol-
ski. –  Tym razem mieliśmy nawet małżeństwo z Torunia – mówi Łukasz Cabaj 
z portalu motopiaseczno.pl, jeden z organizatorów imprezy. –  Żona zrobiła 
prezent mężowi, kupując mu voucher. Jechali audi 80, ale nie przebrnęli eli-
minacji, bo dali się ponieść emocjom i adrenalinie.
 Cabaj wyjaśnia, że debiutanci czę-
sto odpadają na samym początku. 
Stali bywalcy imprezy jadą w pierw-
szych wyścigach bardzo zachowaw-
czo, a prawdziwe ściganie rozpoczy-
nają dopiero od półfi nałów. –  Tu dużą 
rolę odgrywa nie tylko technika, ale także doświadczenie – dodaje. 
 W siedemnastej edycji zawodów pierwsze miejsce zajęli Michał Pszczółkow-
ski i Paweł Stępień w fordzie mondeo, drugie Dawid i Rafał Bilscy (toyota corolla), a 
trzecie - Marcin Szymkowiak i Marek Kamola (suzuki baleno). Ci, którzy wcześniej 
odpadli, też otrzymali na koniec swoją szansę w postaci tzw. handicapu. Mogli wy-
startować w nim wszyscy kierowcy, którzy mieli sprawny samochód. Rywalizację 
wygrali  Mariusz Melion i Łukasz Dobrzyński, jadący peugeotem 306.
 Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale, a najlepsi puchary zro-
bione z... elementów skrzyń biegów. Tego dnia zorganizowano również kilka 
konkursów dla kibiców. Jednym z nich był rzut oponą na odległość (technika 
rzutu była dowolna). Wygrał go z wynikiem 25 m Łukasz Owczarek otrzymu-
jąc w nagrodę kosmetyki samochodowe. Inny konkurs polegał na przeciąga-
niu wraka po torze na czas. I tu znów najlepszy okazał się Łukasz Owczarek w 
teamie z Rafałem Kłosem. Rozstrzygnięto także konkurs na najlepszą styliza-
cję samochodu, w którym pierwsze miejsce zajęło deawoo lanos w wersji ca-
brio. Koreańską pięknością jechali Maciej Radziejewski i Krzysztof Chruściel-
ski. Imprezie patronował Kurier Południowy.

Tomasz Wojciuk

Fot. Szymon Zając/motopiaseczno.pl

Organizatorzy Wrak Race 

starają się łączyć pasję do 

motoryzacji z dobrą zabawą

KUPUJEMY
SAMOCHODY
WSZYSTKIE OD 2000-2016r.

507 486 881
R E K L A M A

R E K L A M A

Weekend z Oplem Crosslandem
Testowaliśmy nowe auto rodzinne – Opla Crosslanda X. Objeździliśmy nim powiat piaseczyński wzdłuż i wszerz, a 

także udaliśmy się w dłuższą, kilkusetkilometrową trasę. Jak sprawuje się nowy model opla?

 W ostatnich latach wzrasta popyt 
na crossovery. Nic dziwnego, te funk-
cjonalne i wysoko zawieszone auta 
sprawdzają się dobrze zarówno w ru-
chu miejskim jak i na drogach, których 
stan pozostawia wiele do życzenia. A 
takich przecież u nas nie brakuje.
 Opel Crossland X przyciąga wzrok 
eleganckim, nowoczesnym i nieco dra-
pieżnym nadwoziem. Karoseria na-
szego egzemplarza utrzymana była w 
kolorze białym oraz czarnym.
 Wnętrze auta jest dość przestron-
ne, a 410-litrowy kufer pozwala po-
mieścić spory załadunek. Za kie-
rownicą siedzi się wysoko, co sprzy-
ja bardzo dobrej widoczności uła-
twiającej parkowanie i dodającej pew-
ności podczas trasy. Dla pasażerów 
miejsca na nogi jest również sporo. 
Wygląd deski rozdzielczej nawiązuje 
do innych modeli opla, a obsługa bo-
gatego wyposażenia jest bardzo ergono-
miczna. Przyzwyczajenia wymaga dźwi-
gnia zmiany biegów, która wydaje się 
zbyt długa i za bardzo oddalona od kie-
rowcy. Nie podobały nam się też plastiki, 
którym wykończono wewnętrzną stronę 
drzwi. Poza tym siedząc za kierownicą 
crosslanda można było poczuć się kom-
fortowo i bardzo przyjemnie.

Pogromca spowalniaczy

 Nie mniej przyjemności dostar-
cza sama jazda, zarówno przy poko-
nywaniu długiej trasy jak i podczas 
miejskich slalomów.  Crossland to do-
skonałe auto do pokonywania spo-
walniaczy. Nawet na gminnych dro-
gach, gdzie progi są wyjątkowo agre-
sywne, przejeżdżał gładko i niezwy-
kle płynnie. Jadąc zgodnie z przepisa-

mi przy pokonywaniu spowalniacza 
kierowca nie ryzykuje, że odgryzie so-
bie język żując gumę, albo nabije guza 
uderzając głową o sufit. Autem świet-
nie się też parkuje – mimo że jest nie-
małych gabarytów (długość 4212 cm, 
szerokość 1976 cm) jest dość zwrotne 
i zwinne. Jak już wspomnieliśmy, po-
maga wysokość (1605 cm) zapewnia-
jąca dobrą widoczność.

Na drogach powiatowych 

i na autostradzie

 Dłuższą trasę pokonaliśmy w dość 
ciężkich warunkach. Jechaliśmy za-
równo wąskimi, ruchliwymi powia-
towymi drogami, jak i autostradą, ale 
nocą przy opadach rzęsistego deszczu. 
Crossland spisał się na medal w każ-
dych warunkach.  W wersji Elite z sil-
nikiem 1,2 TURBO 110 KM do set-
ki przyśpiesza w 10 sekund. Jeśli do-
łożymy do tego dobrą widoczność, to 
okazuje się, że na trasie wyprzedzenie 
wlokącego się ciągnika lub pana w ka-
peluszu, który wybrał się wartburgiem 
do kościoła nie było specjalnym wy-
zwaniem. Samochód doskonale spisał 

się też na dłuższej trasie. Nawet przy 
większych prędkościach mimo mokrej 
nawierzchni pewnie trzymał się jezdni 
i prowadził się komfortowo.

Rodzinne auto na co dzień

 Opel Crossland X to bardzo cie-
kawa propozycja rodzinnego auta 
– funkcjonalnego, komfortowego i 
praktycznego w codziennym użytko-
waniu. Wersja samochodu, którą te-
stowaliśmy kosztuje 76 300 zł. Miała 
bogate wyposażenie standardowe, 
m.in. dwustrefową elektroniczną kli-
matyzację, czujnik deszczu sterujący 
wycieraczkami, kierownicę pokrytą 
skórą, tempomat i komputer pokła-
dowy. Ciekawą opcją było też rozpo-
znawanie mijanych znaków ograni-
czenia prędkości, które wyświetlały 
nam się pod wskazówką szybkościo-
mierza oraz asystent zmiany pasa 
ruchu. Gdy kierowca niezamierzenie 
zjeżdża z wyznaczonego pasa zapa-
la się lampka i rozlega ostrzegawczy 
dźwięk.  Ceny samochodu w zależ-
ności od wyposażenia i wersji silni-
ka kształtują się od 59 950 zł do 85 
500 zł. Więcej szczegółów technicz-
nych znajdziecie na stronie interne-
towej: opel.autozoliborz.pl
 Za udostępnienie auto do jazdy 
testowej dziękujemy Opel-Piasecz-
no z siedzibą w Piasecznie przy ul. 
Okulickiego 6.
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Bulwar Haftka i deptak Seydla
KONSTANCIN-JEZIORNA Dwaj kolejni dobrodzieje miasta uzdrowiskowego zostali upamięt-

nieni w nazwach alejek w Parku Zdrojowym. To Jan Haftek i Hugon Seydel
 Pierwsza ze znakomitych posta-
ci patronuje bulwarowi nad Jezior-
ką ciągnącemu się od ul. Szpitalnej 
po mostek na Jeziorce, m.in. przed 
frontem Konstancińskiego Domu 
Kultury. 
 Jan Roman Haftek, światowej 
sławy neurochirurg i profesor me-
dycyny, w 1963 rozpoczął pracę w 
Stołecznym Centrum Rehabilitacji 
w Konstancinie, gdzie zajął się zor-
ganizowaniem pierwszego w Polsce 
Oddziału Ostrych Urazów Rdzenia 
Kręgowego, a także Kliniki Urazów 
Układu Nerwowego. Profesor Ha-
ftek był członkiem Komitetu Nauk 
Neurologicznych Polskiej Akademii 
Nauka, został odznaczony Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia 
Polski oraz wyróżniony tytułem Za-
służonego dla Konstancina-Jeziorny.
 Z kolei Hugon Seydel był słyn-
nym winiarzem, akcjonariu-
szem Filharmonii Warszawskiej, 
sędzią Trybunału Handlowe-
go w Warszawie i konsulem ho-
norowym Królestwa Serbii w 
Polsce. To on wybudował Hugonów-
kę (która nosi nazwę od jego imienia) 

- pierwszy zakład przyrodoleczniczy, 
leżący wówczas na granicy Konstanci-
na i wsi Skolimów. Według Józefa Hertla 
(konstancińskiego regionalisty), to dzięki 
funkcjonowaniu Hugonówki doszło do
pomysłu utworzenia gminy letniskowej, 
wyłączonej w latach 20. minionego wieku z
terenów gmin Jeziorna i Nowo-
iwiczna.

 Deptak im. Hugona Seydla znaj-
duje się na przedłużeniu ul. Gra-
nicznej (od ul. Widok), w kierunku 
tężni. W poprzednią niedzielę uro-
czyście nadano nazwy obu trasom 
spacerowym, zgodnie z czerwcowy-
mi uchwałami rady miejskiej.

PC

Uroczyste nadanie nazw parkowym 

alejom odbyło się w poprzednią niedzielę

Gdy złote gody to za mało
PIASECZNO Anna i Marian Wojnarscy są małżeństwem od 60 lat. Z tej 

okazji osobiste gratulacje złożył im prezydent Andrzej Duda. Takich 

długoletnich par w Piasecznie przybywa

 Pan Marian nie kryje wzruszenia, kiedy pokazuje krótki list podpisany 
własnoręcznie przez prezydenta. Z kancelarii głowy państwa w dniu ju-
bileuszu dostarczył go małżonkom posłaniec. 
 – Wspólnym wysiłkiem udało się Państwu stworzyć tę najmniejszą 
wspólnotę, jaką jest rodzina, z której życiowych doświadczeń, sposobu 
rozwiązywania problemów, okazywania wzajemnego szacunku mogą 
czerpać wzór do naśladowania następne pokolenia – stwierdził Andrzej 
Duda. 
 Bynajmniej życie państwa Wojnarskich nie było usłane różami. Poznali 
się w połowie lat 50. ubiegłego wieku na Mazurach. Ona była pielęgniar-
ką prowadzącą szczepienia, on studentem na ostatnim roku studiów, któ-
ry dorabiał sobie w zakładach wychowawczych. Pobrali się w 1957 roku 
w Olecku, ale wciąż nie mieli możliwości, aby razem zamieszkać. Szukając 
mieszkania trafili do Kętrzyna. Tam pani Anna przeszła operację. Niestety, 
w wyniku powikłań zachorowała i stała się inwalidką. W kolejnych latach 
choroba nawracała. Ataki były tak poważne, że kobieta niejednokrotnie 
ocierała się o śmierć. – Aby mieć lepszy dostęp do warszawskich lekarzy 
i szpitali, w 1975 roku zamieszkaliśmy w Piasecznie – wspomina 83-letni 
pan Marian (pani Anna jest o rok młodsza). 
 Opiekując się żoną, Marian Wojnarski związał swoje życie zawodowe 
z piaseczyńskimi szkołami. Najpierw został zastępcą dyrektora podsta-
wowej „Piątki”, potem pracował w placówce w al. Brzóz, a następnie przy 
Szpitalnej.
 Jak informuje Alfreda Stachyra, kierownik piaseczyńskiego Urzędu 
Stanu Cywilnego, małżeństw, które spędziły ze sobą więcej niż pół wie-
ku w Piasecznie systematycznie przybywa. Dla złotych par (które pobra-
ły się 50 lat temu) i pozostających w związku jeszcze dłużej, gmina cztery 
razy w roku organizuje uroczystości, podczas których wręczane są meda-
le od prezydenta za długoletnie (trwające przynajmniej pół wieku) poży-
cie małżeńskie oraz listy gratulacyjne, a także podarunki od burmistrza. 
Wśród par, które zaproszono na 6 października, są właśnie obchodzący 
diamentowe gody państwo Wojnarscy oraz dwie inne pary z podobnym 
stażem. – Dla długoletnich małżonków nasze zaproszenie jest często du-
żym zaskoczeniem. Zdarza się, że rodziny, znajomi lub sąsiedzi informują 
nas o ich jubileuszu po cichu, aby nie psuć niespodzianki – mówi Alfreda Sta-
chyra.
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Par, które spędziły ze sobą co najmniej pół wieku, 

jest w Piasecznie coraz więcej 

R E K L A M A

Ocalić od zapomnienia

PIASECZNO

 W tym roku mija 11 lat od 
śmierci Marka Grechuty – po-
ety, piosenkarza, kompozyto-
ra i malarza. Grupa lokalnych 
artystów, którzy wielokrotnie 
już organizowali koncerty po-
święcone naszym rodzimym 
artystom, postanowiła tym ra-
zem przypomnieć sylwetkę wy-
konawcy uznawanego za naj-
ważniejszego przedstawiciela 
polskiej poezji śpiewanej. Już 
dziś w Domu Kultury w Piasecz-
nie wystąpią Duet Ojciec i Syn, 
Agata Gałach, Tomasz Krzymiń-
ski, Natalia Zaręba, Marcin Mol-
ski, Anna Posudziejewska, Adrian 
Zduńczyk, Paweł Górski oraz mu-
zycy towarzyszący. Wstęp: 10 zł 
(bilety do nabycia w kasie Domu 
Kultury na godzinę przed kon-
certem). Początek o godz. 19.

Tyl.
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Energetyczna Kraina Jeziorki
PIASECZNO/POWIAT W poniedziałek w starostwie zainaugurowano 

klaster energetyczny Kraina Jeziorki. W trakcie konferencji eksper-

ci przekonywali przedsiębiorców do przystąpienia do przedsięwzięcia

 Jako pierwsi list intencyjny utworzenia klastra podpisali w poniedziałek 
starosta Wojciech Ołdakowski, jego zastępca Dariusz Strzyżewski, przedsta-
wicielka gminy Piaseczno Anna Bednarska, a także reprezentanci fi rm zajmu-
jących się tzw. energetyką rozproszoną (czyli nie tą produkowaną i dystrybu-
owaną przez wielkie elektrownie i sieci przesyłowe). 
 Czym jest klaster energii? To organizacja skupiająca wszystkich na tere-
nie powiatu, którzy porozumieli się w celu wytwarzania, równoważenia za-
potrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł ener-
gii. Klaster ma skupiać głównie lokalnych producentów i konsumentów ener-
gii – gminy, przedsiębiorstwa, spółdzielnie mieszkaniowe oraz pojedynczych 
właścicieli posesji, którzy mają instalacje do wytwarzania energii. Jego dzia-
łalność ma doprowadzić m.in. do tego, aby przede wszystkim mieszkańcy i 
fi rmy płacili mniej za prąd, efektywniej go wykorzystywali oraz mieli większą 
pewność dostaw energii. Klaster daje również możliwość pozyskiwania fun-
duszy zewnętrznych na rozwijanie swojej działalności. 
 – W naszym klastrze chcielibyśmy skupić się na efektywnym wykorzysta-
niu już dostępnej energii, bo wedle naszej wiedzy, jako gminy, przedsiębiorcy 
i mieszkańcy nie potrafi my jeszcze nią gospodarować. Chociażby w szkołach 
– tłumaczy Dariusz Zych, pełnomocnik klastra Kraina Jeziorki. – Jedyne dzia-
łania, jakie są obecnie podejmowane w powiecie, to grupowe zakupy ener-
gii, co prowadzi jedynie do obniżenia jej ceny. Natomiast jak gospodarujemy 
energią, nikt już nie sprawdza. Naszym zdaniem ta zaoszczędzona energia 
jest najtańsza i dostępna od zaraz. 
 Tutejszy klaster ma również sprawdzić, w których newralgicznych miej-
scach powiatu energii brakuje i doprowadzić do powstania źródeł, które we-
sprą lokalną sieć energetyczną w kryzysowych momentach. Jak mówił na 
wstępie konferencji wicestarosta Arkadiusz Strzyżewski, chodzi nie tylko o 
zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego na terenie powiatu, ale rów-
nież poprawę stanu powietrza. Bowiem ostatniej zimy jego pogarszająca ja-
kość dawała nam się we znaki. – Wyzwań przed nami jest wiele, klaster ma po-
móc w ich rozwiązaniu – stwierdził.
 Niebawem do klastra mają być zaproszone pozostałe gminy powiatu, a także 
wszyscy zainteresowani. – Dajemy sobie pół roku na znalezienie partnerów, a póź-
niej przystąpimy już do konkretnych projektów – zapowiedział wicestarosta.

Piotr Chmielewski
R E K L A M A

Inspektor podejrzany o łapówkarstwo
POWIAT Warszawska Prokuratura Okręgowa zarzuciła byłemu pracownikowi nadzoru budowlanego z Piaseczna 

przyjęcie łącznie 40 tys. zł w zamiana za wydanie decyzji niezgodnie z prawem. Zarzutów jest więcej

 Były pracownik Powiatowego In-
spektoratu Nadzoru Budowlanego w 
Piasecznie (zwolniony w lutym tego 
roku) został zatrzymany przez stołecz-
nych policjantów, a prokuratura wnio-
skowała o umieszczenie go w aresz-
cie tymczasowym. Ostatecznie sąd na 
to nie przystał, ale śledczy zaskarżyli 
jego postanowienie. Uważają bowiem, 
że „jedynie izolacyjny środek zapobie-
gawczy jest w stanie zapewnić prawi-
dłowy tok postępowania”.  
 – Prokurator przedstawił Jac-
kowi P. zarzuty dotyczące przyję-
cia w związku z pełnieniem funk-
cji publicznej korzyści majątko-
wych w łącznej kwocie ponad 40 
tys. zł w zamian za wydawanie de-
cyzji administracyjnych niezgod-
nie z przepisami prawa, przekro-
czenia uprawnień służbowych w 
celu osiągnięcia korzyści majątko-
wej, poświadczenia nieprawdy w 
dokumentach oraz powoływania
się na wpływy w instytucji samorzą-
dowej i podjęcia się pośrednictwa w 
załatwianiu sprawy w zamian za ko-
rzyść majątkową – informuje Łukasz 
Łapczyński, rzecznik prasowy Pro-
kuratury Okręgowej w Warszawie.
 Dalszych szczegółów rzecznik z 
uwagi na dobro śledztwa nie ujawnia. 
Wiadomo jedynie, że w prowadzonym 
postępowaniu status podejrzanego ma 
tylko były inspektor PINB.
 Na temat zaistniałego wydarze-
nia nie wypowiada się Edyta Frą-
czak, od niemal roku kierująca Po-
wiatowym Inspektoratem Nadzo-

ru Budowlanego w Piasecznie. – Nie 
mogę nic powiedzieć. O dokumenty 
zwracały się do mnie inne instytu-
cje, a nie bezpośrednio Prokuratura 
Okręgowa – podaje jedynie. 
 Do trzęsienia ziemi w piaseczyń-
skim PINB doszło na początku sierp-
nia zeszłego roku, kiedy starosta Woj-
ciech Ołdakowski odwołał jego szefa 
Mirosława Sataleckiego. Poprzednik 
Edyty Frączak kierował inspektoratem 
przez 15 lat. Szef urzędu powiatowe-
go tłumaczył nam, że zdecydował się 
pożegnać z Sataleckim, ponieważ na 
„PINB odbierał tyle skarg, ile na całe 
starostwo”. 
 Czy wówczas, słuchając owych 
skarg, miał sygnały, że w inspektora-
cie mogło dochodzić do sytuacji ko-

rupcyjnych? – Był u mnie pan, któ-
ry stwierdził, że jeden z inspektorów 
PINB, nie podał przy tym nazwiska, 
składał mu propozycję korupcyj-
ną – przypomina sobie obecnie Woj-
ciech Ołdakowski. – To była jedna 
ze skarg, od której zacząłem działa-
nia zmierzające do zmian w inspek-
toracie. Musiałem sprawdzić, na ile 
te sygnały są prawdziwe – dodaje.
 W dalszej kolejności, m.in. po 
zapoznaniu z dokumentami kon-
kretnych spraw, którymi zajmował się 
inspektorat, Edyta Frączak pożegnała 
się z niektórymi podwładnymi. Chcie-
liśmy w lutym porozmawiać o powo-
dach tych zwolnień, ale szefowa PINB 
odmówiła komentarza. 

Piotr Chmielewski

Pracownik PINB, któremu prokuratura postawiła 

poważne zarzuty, nie pracuje w inspektoracie od lutego

Rusza Musica Classica

PIASECZNO

 W najbliższą niedzielę w kościele w Józefosławiu zainau-
gurowana zostanie 9. edycja Międzynarodowego Festiwalu Mu-
sica Classica. W pierwszym z pięciu koncertów wystąpi Kwintet 
Dęty Blaszany. Początek koncertu o godz. 19. Wstęp wolny.

Tyl.

Muzyczne Powitanie Jesieni

LESZNOWOLA

 Dziś w siedzibie GOK Lesznowola w Starej 
Iwicznej (ul. Nowa 6) odbędzie się Muzyczne 
Powitanie Jesieni - koncert młodych talentów. 
Początek o godz. 19.

Tyl.



12 nr 35 (687)/2017/W1

KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Dobre zmiany na Mazowszu
Aktualnie w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, którego nowym dyrektorem został 

Artur Pozorek , rozważane jest powołanie jednostki koncentrującej się na wczesnej pomo-

cy psychologicznej rodzinom, które muszą zmierzyć się z niepełnosprawnością najbliższych

 Jak wspominają sami rodzi-
ce, pojawienie się niepełno-
sprawności jest zawsze wielkim 
zaskoczeniem. Nowo narodzo-
ne, chore dziecko , ofiara wy-
padku, przypadkowo odkryte 
schorzenie, nigdy nie są spo-
dziewane, dlatego prawie nikt 
nie wie, jak sobie z tym pora-
dzić. Są przypadki, w których 
pierwszy komunikat powodu-
je natychmiastowe negatywne 
skutki, ucieczkę, stres, depresję 
itp. Jednak do poważnych za-
burzeń emocjonalnych może 
dochodzić nawet po latach. 
Częste konflikty mają miejsce 
w zaciszu „domowych ognisk”. 
Pozorny spokój i pogodzenie 
się z nieuchronnością losu to 
cienka warstwa, pod którą ki-
pią emocje i pytania o przy-
czyny tego, że nasz „uporząd-
kowany świat wywrócił się do 
góry nogami”. Znany dzien-
nikarz opowiadał o sytuacji, 
w której idąc ze swoją niepeł-
nosprawną intelektualnie, au-
tystyczną córką, spotkał gru-
pę nastolatków. Młodzi ludzie 
stojąc gdzieś za rogiem, pali-
ła papierosy, popychała się, a 
przy nim szła jego „nienormal-
na” 14 letnia latorośl. Mimo że 
był  „pogodzony z losem”, na-
gle ogarnęło go uczucie żalu i 
wstydu. W innym przypadku 
matka 12-letniego Kuby bez 
wyraźnych przyczyn zawiado-
miła policję, że jej mąż znęca 
się nad rodziną psychicznie i 
całą swoją dotychczas skrywa-
ną frustrację zogniskowała na 
ojcu chłopca. Warto nadmie-
nić, że obydwoje małżonko-
wie mają wyższe wykształce-
nie oraz relatywnie dobry sta-
tus materialny. 
 O częstych przypadkach 
ucieczki rodziców w dodatko-
we zajęcia, nadgodziny, kursy 
czy studia podyplomowe pisa-
no już wcześniej, nadając zja-
wisku powszechny charakter. 
Przyczynę takiego stanu rze-

czy - zdaniem wielu - nale-
ży wiązać z brakiem rozwią-
zań systemowych dotyczących 
wsparcia psychologicznego 
dla rodziny z niepełnospraw-
nym dzieckiem i innych dzia-
łań, które od samego począt-
ku niosłyby ulgę i budowały 
w opinii powszechnej poczu-
cie bezpieczeństwa, w obliczu  
trudnych do zaakceptowania 
faktów.
 Trudno zrozumieć powody, 
dla których stosunkowo pro-
ste, ale istotne, działania nie 
są podejmowane przez decy-
dentów w ogóle lub w spo-
sób niewystarczający. Pisząc o 
działaniach mam namyśli sys-
tem wsparcia psychologiczne-
go udzielany ludziom z bliskie-
go otoczenia osób niepełno-
sprawnych. To na nich spoczy-
wa „obowiązek” długotrwa-
łej opieki i konieczność po-
szukiwania właściwych i ko-
rzystnych rozwiązań dla naj-
bliższych. Rozmowy z pacjen-
tami, obserwacja środowiska, 
czy ukazujące się pierwsze nie-
śmiałe publikacje („Kiedy ro-
dzi się anioł” 2007) kilka lat 
temu zwróciły uwagę lekarzy z 
Centrum Zdrowia Dziecka na 
zagadnienie. Zwrócono się po 
pomoc do naukowców z Wy-
działu Antropologii Uniwersy-
tetu Warszawskiego. Ci ostatni 
ze zrozumieniem podeszli do 
problemu jako drudzy w Euro-
pie, po Irlandczykach, i podjęli 
próbę zbadania i analizy pro-
cesów zachodzących wewnątrz 
rodziny w obliczu pojawiają-
cej się niepełnosprawności. W 
projekt poza środowiskiem le-
karskim i naukowym, angażo-
wały się również społeczne or-
ganizacje rodzicielskie. Wio-
dącym parterem i - jak twier-
dzą antropolodzy - po trosze 
inspiratorem przedsięwzięcia 
było Stowarzyszenie Dobra 
Wola OPP z Nowej Iwicznej. 
W lutym 2012. podjęto pierw-

sze działania, polegające na 
wyznaczeniu rodzin do gru-
py badawczej i przeprowadze-
nie z nimi rozmów w środowi-
sku domowym. Opracowana 
ankieta posłużyła naukowcom 
do statystycznej analizy zagad-
nienia. Jak mówili sami antro-
polodzy, nowatorski charakter 
badań i grupa ludzi, której nikt 
wcześnie nie badał, wymaga-
ła szczególnie przemyślanych 
działań. Projekt poparty był  
grantem naukowym uzyska-
nym z Narodowego Centrum 
Nauki. Efektem prac była wy-
dana w 2014 roku przez Wy-
dawnictwa Uniwersytetu War-
szawskiego, książka „Etnogra-
fia biomedyczna” pod redakcją 
Magdaleny Radkowskiej-Wal-
kowicz i Huberta Wiercińskie-
go (WUW 2014).
 Aktualnie w Mazowieckim 
Centrum Polityki Społecznej, 
którego nowym dyrektorem 
został Artur Pozorek , rozwa-

żane jest powołanie jednost-
ki koncentrującej się na wcze-
snej pomocy psychologicznej 
rodzinom, które muszą zmie-
rzyć się z niepełnosprawno-
ścią najbliższych. Jest to ocze-
kiwany przez wielu, nowator-
ski krok na drodze do konkret-
nych rozwiązań na rzecz śro-
dowiska. Należy spodziewać 
się, że wnioski wypracowane  
przez antropologów w 2014r, 
znajdą zastosowanie w no-
wych działaniach Mazowiec-
kiego Centrum. Z punktu wi-
dzenia osób niepełnospraw-
nych i ich bliskich to praw-
dziwa rewolucja w podejściu 
do zagadnienia. Nowe pomy-
sły często wdrażane są po la-
tach, w tym przypadku tempo 
zmian zdaje się być właściwe. 
Na obecną chwilę tego typu 
działań nie ma nigdzie i Ma-
zowsze, i Polska mogą stać się 
źródłem dobrej inspiracji.

Mirosława Czmiel
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Jadąc na wystawę 
zgubiła obrazy
PIASECZNO Do nietypowego zdarzenia doszło tydzień temu. Opiekun-

ka malarskiej Grupy Piaseczno Wiesława Czarnecka-Koźlik wiozła ob-

razy na wystawę na Pragę. W pewnym momencie cenne prace wypa-

dły jej z auta. Artystka stara się je teraz odzyskać

 - Około godziny 11 jechałam samochodem pełnym obrazów i na zakręcie 
z ulicy Chyliczkowskiej w ulicę Śniadeckich (na granicy Piaseczna i Konstan-
cina, w kierunku Ogrodu PAN w Powsinie) otworzył się bagażnik – relacjonu-
je Wiesława Czarnecka-Koźlik. - Usłyszałam głośny trzask. W pierwszej chwili 
myślałam, że to coś z samochodem, może gaźnik? 
 Następnie artystka zatrzymała pojazd za zakrętem i zobaczyła co się stało. 
W zorientowaniu się w sytuacji pomógł jej kierowca małego samochodu dostaw-
czego, który przełożył też część obrazów na tylne siedzenie i jednocześnie poin-
formował malarkę, że dzieła sztuki wypadły na wysokości przystanku. 
 - Gdy tam dojechałam obrazów już nie było, a osoby stojące na przystanku 
po drugiej stronie powiedziały, że zebrał je kierowca czarnej hondy – mówi 
Wiesława Czarnecka-Koźlik. - To dobrze, że uratował je przed rozjechaniem 
i mam nadzieję, że skontaktuje się ze mną w najbliższym czasie na e-maila 
(czarnecka.kozlik@gmail.com). 
 Wernisaż malarsko-poetycki odbył się bez zagubionych obrazów i rów-
nież bez konkretnych wierszy. 

Grzegorz Tylec

Sobota z kobietami sukcesu
KONSTANCIN-JEZIORNA Chciałabyś zostać kobietą sukcesu? A 

może taką spotkać? Przyjdź 23 września do Hugonówki. 

Bezpłatne wejściówki na wieczorną galę są do odebrania 

przy ul. Mostowej 15

 Podczas VII Gali Kobiet Sukcesu Mazowsza, która odbędzie się w sobo-
tę o godz. 17 w Konstancińskim Domu Kultury, zostanie uroczyście uhono-
rowana Złota Dziesiątka pań wyróżnionych podczas wyborów Kobiety Suk-
cesu Mazowsza (z udziałem regionalnych mediów, organizacji społecznych i 
samorządów). Spośród laureatek tylko jedna otrzyma tytuł Kobieta Sukcesu 
2017 i odbierze statuetkę z rąk Adama Struzika, marszałka województwa ma-
zowieckiego. W plebiscycie rokrocznie biorą udział panie, które w minionym 
roku były bohaterkami dziennikarskich publikacji, wyróżniły się swoją pracą 
i pomysłami, zostały zauważone przez swoje środowiska, otrzymały nagrody 
w różnych dziedzinach.
 Wśród gości honorowych w dotychczasowych edycjach gali Kobiet Suk-
cesu były takie osobowości jak Elżbieta Bieńkowska, Henryka Bochniarz, prof. 
Danuta Hubner, Agata Młynarska, Kora, Agata Kulesza, Małgorzata Niemen, 
Jolanta Fajkowska czy Irena Eris.
 Podczas Gali nagrody otrzymują też mężczyźni. Są to statuetki „Duża Buź-
ka” przyznawane przez Międzynarodowe Forum Kobiet mężczyznom, któ-
rych kobiety podziwiają za pasję życia, tworzenia i społecznych dokonań. 
Wśród nagrodzonych byli m.in. Krzysztof Hołowczyc, Jerzy Buzek, Przemy-
sław Saleta, Dariusz Michalczewski, Jacek Żakowski, czy Emilian Kamiński.
 Gali będzie towarzyszył koncert oraz niezwykle interesujące spotkania 
o różnej tematyce. Wszyscy zainteresowani mogą wziąć udział w trzech otwar-
tych, ogólnodostępnych, niezwykle interesujących panelach dyskusyjnych (sobo-
ta, godz. 10-12): „Kultura kobiet”, „Kobiety i innowacje”, „Kobiety i biznes”. Popro-
wadzą je znane kobiety sukcesu, zajmujące się różnymi dziedzinami.
 Wstęp na wydarzenie jest wolny. Bezpłatne wejściówki do odbioru w re-
cepcji KDK (ul. Mostowa 15). Liczba miejsc jest ograniczona.

PC

Zawody kajakowe na Górkach Szymona
PIASECZNO W sobotę na akwenie Amo w Zalesiu Dolnym odbyła się I Amatorska Drużynówka 

w Kajakowaniu, w której wystąpiło pięć ekip. Pierwsze miejsce zajął Kross Kalmus

 Do rozegrania było siedem 
konkurencji, a losy zwycięstwa 
ważyły się do samego końca. 
Wszystkie czteroosobowe drużyny 
potraktowały rywalizację bardzo 
poważnie i starały się dać z siebie 
wszystko. Do tego stopnia, że pod-
czas kończącej zawody sztafety do-
szło do wywrotki. Na szczęście na 
miejscu byli ratownicy z harcerskiej 
grupy ratowniczo-medycznej, któ-
rzy natychmiast udzielili jednej z za-
wodniczek pomocy.
 Pierwsze miejsce w zawodach za-
jął Kross Kalmus, któremu udało się 
zgromadzić 89 punktów. Drugie były 
Wilki, a trzecie Wodogrzmoty. – Była 
to pierwsza tego typu impreza – mówi 
Jacek Gajda, jeden z organizatorów. 
– Wiele osób złapało jednak bakcyla i 
już czeka na kolejne zawody. 
 Obok zbiornika wodnego rozsta-
wiono dmuchany zamek dla dzie-
ci. Była też loteria fantowa, wata 
cukrowa, darmowa grochówka i 
domowe wypieki. Ważnym ele-
mentem imprezy była licytacja, 
z której pieniądze zostaną prze-
znaczone na rehabilitację Zuzi, 

młodej koszykarki, która docho-
dzi do siebie po ciężkiej kontu-
zji kolana. Podczas licytacji uda-
ło się uzbierać kilka tysięcy zło-
tych. Nowych właścicieli znalazły 
m.in. rękawice Arkadiusza Mala-
rza i szalik Legii z jego podpisem 

oraz piłka do koszykówki. – Za 
650 zł wylicytowali ją uczestnicy 
zawodów, a następnie... przekaza-
li Zuzi – mówi Jacek Gajda. – To 
było bardzo ujmujące.

Tomasz Wojciuk

Zawody kajakowe zostały połączone z licytacją. Zbierano 

na rehabilitację Zuzi, która przeszła poważną operację kolana

Fot. Marcin Borkowski

Huczny finał bogatego lata
KONSTANCIN-JEZIORNA Koncert Małgorzaty Walewskiej i Tadeusza Szlenkiera zwieńczył te-

goroczny Letni Sezon Artystyczny w mieście uzdrowiskowym. Jesień również zapo-

wiada się ciekawie

 W poprzednią niedzielę, na sce-
nie wypełnionego po brzegi amfi-
teatru zabrzmiały m.in. najpięk-
niejsze arie operowe i operetkowe, 
pieśni neapolitańskie oraz przebo-
je z musicali i filmów. Konstan-
ciński Dom Kultury (KDK) zor-
ganizował koncert w ramach ob-
chodów 120-lecia Konstancina i 
100-lecia uzdrowiska.
 Publiczność powitała Edyta 
Markiewicz-Brzozowska, dyrek-
tor KDK, która podziękowała wi-
dzom za udział we wszystkich let-
nich koncertach i przedstawiła ar-
tystów. Małgorzata Walewska jest 
jedną z najbardziej uznanych pol-
skich śpiewaczek operowych, któ-
ra występowała na najważniej-
szych scenach świata. Swoją 
wspaniałą, ciemną barwą głosu 
i wyjątkową osobowością ujmuje 
publiczność zarówno w Polsce, 
jak i poza jej granicami. Świato-
wej sławy mezzosopranistka za-
śpiewała wraz ze znakomitym 
tenorem Tadeuszem Szlenkierem 
przy akompaniamencie Salono-
wej Orkiestry Johanna Straus-
sa. Artyści wykonali m.in. prze-
boje z „West Side Story” czy „Ti-
tanica”. Publiczność wysłucha-
ła też utwory Moniuszki, Verdie-
go, Schuberta, Bizeta oraz Sta-
raussa, a także ponadczasowych 
szlagierów jak „O sole mio” czy 
„Time to say goodbye”.
 Tegoroczny Letni Sezon Ar-
tystyczny, przygotowany przez 
KDK z okazji jubileuszu miasta 

i uzdrowiska, był wyjątkowy. W 
wakacje w amfiteatrze zabrzmia-
ły niemal wszystkie gatunki mu-
zyczne od klasycznej, ludowej, 
przez muzykę filmową, musica-
lową, latynoskie rytmy po jazz, 
rock i pop. Nie zabrakło gwiazd i 
utalentowanych artystów, a wśród 
nich byli m.in. Andrzej Piaseczny, 
Maria Sadowska, Troy Anderson, 
Wojciech Ezzat, Marcelina, Ja-
nusz Szrom czy Fair Play Quartet. 
Koncerty cieszyły się dużym zain-
teresowaniem publiczności. Latem 
w amfiteatrze było również kino 
plenerowe, a w altanie przy Hugo-
nówce potańcówki. 
 To jednak nie koniec atrakcji 
związanych z jubileuszowymi ob-

chodami. – Zaprosiliśmy wybit-
nego artystę Mirosława Filoni-
ka. Specjalnie na tę okazję w tęż-
ni przygotuje niezwykły, świetlny 
projekt – zapowiada Edyta Mar-
kiewicz-Brzozowska. Dzieła Mi-
rosława Filonika to najczęściej 
struktury zbudowane z dziesią-
tek specjalnie zaprojektowanych 
różnobarwnych świetlówek, poja-
wiające się w otwartych przestrze-
niach, na zewnątrz lub wewnątrz 
budynków. Wystawę, która zosta-
nie uroczyście otwarta w sobotę 
21 października, uświetni muzy-
ka znanego kompozytora i reżyse-
ra dźwięku Tadeusza Sudnika.

PC

Występ Walewskiej zakończyła owacja 

na stojąco zachwyconej publiczności 

R E K L A M A

Chyliczkowską tylko w stronę Konstancina 

PIASECZNO

 Od dziś, w związku z przebudową ul. Julianowskiej, starostwo wprowadzi-
ło ruch jednokierunkowy na ul. Chyliczkowskiej (na pasie w stronę Konstanci-
na), na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Żeglińskiego. Aby ominąć utrud-
nienia, jadąc Chyliczkowską w stronę Piaseczna należy skręcić w ul. Żeglin-
skiego, a następnie Julianowską. Objazdem będzie jeździł także autobus 710. 

PC
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Kobieta wypadła z okna szpitala. 
Zginęła na miejscu
PIASECZNO W niedzielę wieczorem ze znajdującego się na drugim piętrze pokoju szpitala św. 

Anny w Piasecznie wypadła przez okno 90-letnia kobieta. Trwa śledztwo w tej sprawie

 Do tragicznego zdarzenia doszło 
około godz. 21.40 na oddziale inter-
nistycznym. Staruszka przebywa-
ła od piątku w trzyosobowym poko-
ju. Tuż przed wypadkiem rozmawia-
ła z nią pielęgniarka, która kilka mi-
nut później zauważyła, że pacjentka 
zniknęła. Rozpoczęto poszukiwania 
i zawiadomiono lekarza dyżurne-
go. Mniej więcej w tym samym cza-
sie przypadkowa osoba wychodzą-
ca ze szpitala powiadomiła personel 
izby przyjęć, że na parkingu przed 
budynkiem leży człowiek. Personel 
medyczny natychmiast udał się na 
miejsce, jednak 90-latka już nie żyła. 
– Z powodu niejasnych okoliczności 
zgonu kobiety o zdarzeniu zawiado-
miliśmy policję – informuje  Anna 
Szewczuk-Łebska, rzeczniczka szpi-
tala. – Cały czas aktywnie współ-
pracujemy z wyjaśniającą sprawę 

prokuraturą. Wszyscy pracownicy 
szpitala są poruszeni tym zdarze-
niem. Głęboko współczujemy rodzi-
nie i bliskim naszej pacjentki.
 Na pytanie, czy zostaną pod-
jęte jakieś środki, które zapo-
biegłyby ryzyku podobnych wy-
padków w przyszłości Anna 

Szawczuk-Łebska odpowiada:
– Oddział internistyczny z założenia 
nie jest oddziałem zamkniętym i nie 
stosuje się na nim środków ograni-
czających swobodę poruszania się 
pacjentów.

Tomasz Wojciuk

120 lat to dopiero początek...
KONSTANCIN-JEZIORNA Atrakcyjne nagrody czekają na rodziny i grupy znajomych, które 

wezmą udział w grach zorganizowanych z okazji 120-lecia Konstancina

 Konstanciński Dom Kultury przy-
gotował dla uczestników zabawy kil-
ka różnorodnych zadań związanych z 
gminą i jej historią. Są one kierowane 
do wszystkich mieszkańców Konstan-
cina-Jeziorny, którzy ukończyli 16 lat. 
Szczegóły znajdują się na stronie inter-
netowej http://grygminne.pl/konstan-
cin120/. Pod tym adresem można się 
również zarejestrować. 
 Przy okazji urodzin miasta, war-
to zastanowić się dlaczego Konstan-
cin jest wyjątkowy, czemu miesz-
kańcy są z niego dumni i czym mogą 

chwalić się z podniesioną głową. 120 
lat to dużo, jeśli chodzi o długość 
życia człowieka, ale dla miasta, to 
dopiero początek. Dlatego jubileusz 
zachęca do spojrzenia w przyszłość 
i stawianie pytań: Jaki będzie Kon-
stancin? Jaki powinien być? 
 Konkurs odnosi się do przeszło-
ści, teraźniejszości i przyszłości na-
szego miasta, jego celem jest  po-
pularyzacja historii oraz promo-
cja gminy. Zabawa będzie składa-
ła się z czterech zadań poświęco-
nych Konstancinowi. Wszystkie zo-

staną ogłaszane na stronie interne-
towej, uczestnicy będą mieli śred-
nio 4 tygodnie na rozwiązanie każ-
dego z nich, a nadesłane prace będą 
oceniane przez internautów. Gry zo-
stały tak pomyślane, aby były dosko-
nałą zabawą zarówno dla młodzie-
ży, jak i dorosłych. Za rozwiązanie 
każdego z zadań uczestnik otrzyma 
punkty rankingowe. Gry gminne zo-
staną rozstrzygnięte w grudniu. Dla  
zwycięzców wartościowe nagrody.
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Ruszyły maszyny 
po szynach ospale
PIASECZNO W sobotę na piaseczyńską stację PKP zajechały dwa leciwe 

pociągi, którymi przyjechali z Warszawy miłośnicy historii kolejnictwa

 Wycieczkę zorganizowała Stacja Muzeum we współpracy z Piaseczyńsko-
Grójeckim Towarzystwem Kolei Wąskotorowej, które udostępniło do zwie-
dzania stację wąskotorówki
 Pierwszy pociąg zawitał do Piaseczna rano, a drugi po południu. Zabytko-
we wagony za każdym razem ciągnął parowóz Ty42, wypożyczony ze skanse-
nu w Chabówce koło Rabki w Małopolsce. Na peronie obok dworca podróż-
nych witali m.in. wiceburmistrzowie Piaseczna Daniel Putkiewicz i Hanna Ku-
łakowska-Michalak. 
 O historii kolejnictwa w naszym mieście opowiedział gościom Stanisław 
Hofman z Piaseczyńskiego Klubu Poszukiwaczy Historii. Z krótkiego wykła-
du można było dowiedzieć się, że linia kolejowa została otwarta w roku 1934 i z tej 
okazji zorganizowano wielką uroczystość. W pierwszym pociągu jechali m.in. pre-
zydent Ignacy Mościcki i premier Leon Kozłowski. Potem na bocznicy urządzono 
bankiet dla około 1000 osób. 17 maja 1935 w Piasecznie zatrzymał się natomiast 
pociąg wiozący trumnę marszałka Józefa Piłsudskiego w jego ostatniej drodze z 
Warszawy na Wawel. Linia z Warszawy do Piaseczna była początkowo jednoto-
rowa, dopiero na przełomie lat 50. i 60. rozpoczęła się jej elektryfi kacja i dobudo-
wano drugi tor. Dużo osób podróżowało nią wówczas na odpoczynek do ośrod-
ka Wisła w Zalesiu Górnym. Stanisław Hofman opowiedział również o budynku 
dworca, który powstał w 1934 roku w stylu modernistycznym (modernizm okrę-
towy).  – Według mnie to był najpiękniejszy powstały w owym czasie dworzec w 
Polsce – dodał. Z peronu przy ul. Dworcowej podróżni skierowali swe kroki na te-
ren stacji kolejki wąskotorowej. Tam mogli pojeździć drezynami, zwiedzić mode-
larnię, poznać historię tego miejsca, a na koniec kupić na pamiątkę różnego rodza-
ju gadżety i krówki-wąskotorówki. 

Tomasz Wojciuk

Dwoma zabytkowymi pociągami przyjechało 

do Piaseczna około 300 osób

Dziś tron, jutro więzienie
GÓRA KALWARIA W najlepiej zachowanej baszcie zamku w Czersku w niedzielę otwarto 

salę tronową. To kolejny element, który ma uatrakcyjnić zabytek. Będzie ich więcej

 Wyposażenie sali tronowej jest 
dość surowe, jak surowe było średnio-
wiecze. Na tle gołej, ceglanej ścia-
ny komnaty stanął na podwyższeniu 
tron. Zdobione, drewniane krzesło po-
wstało na podstawie rycin z przełomu 
XIV i XV wieku. – Nie zachował się ża-
den wzór tronu mazowieckich książąt 
z tamtego okresu. Dlatego oparliśmy 
się na rysunkach i ozdobnych krze-
słach wykorzystywanych w owym cza-
sie przez duchowieństwo – tłumaczy 
Dorian John ze Stowarzyszenia Pro-
mocji i Odtwórstwa Kultury i Spor-
tów Dawnych „Hanza”, które przygo-
towało ekspozycję na zlecenie Ośrod-
ka Kultury w Górze Kalwarii. Nad tro-
nem rozpostarto baldachim, który na-
daje tronowi uroku i bogactwa. Mate-
riał zdobią wzory sprzed 600 lat. Do-
datkowym elementem sali są ławy. 
– Król lub książę przyjmował w takiej 
komnacie gości i delegacje poselskie – 
objaśnia Dorian John. 
 Sala tronowa jest ukłonem w 
stronę królowej Bony Sforzy, która 
jako XVI-wieczna pani zamku, roz-
budowała go, na dziedzińcu posta-
wiła dwór (obecnie nieistniejący), a 
okoliczne zbocza obsadziła winni-
cami. W komnacie zawisł jej portret, 
naprzeciwko wizerunku ostatnich 
książąt piastowskich. 
 Piętro niżej od roku istnieje 
„komnata kasztelana”, utrzymana 
w podobnej stylistyce. Ośrodek Kul-

tury i Hanza dążą do odtworzenia 
w nim kominka. – To nie jest proste 
zadanie, ponieważ brakuje odpowied-
nich fachowców – przyznaje John.
 Meblowanie wieży bramnej to nie 
wszystko. Na przyszły rok planowa-
ne jest urządzenie sali tortur w daw-
nej baszcie więziennej, w której w 1233 
roku przetrzymywany był Bolesław 
Wstydliwy z matką. Ośrodek Kultu-
ry w Górze Kalwarii ma jeszcze więcej 
planów, w tym przywrócenie do życia 
trzeciej, obecnie zupełnie niedostęp-
nej baszty i próbuje uzyskać na ten cel 
fundusze. – Nie możemy czekać, gdy 

wiele zamków w Polsce jest moderni-
zowanych – tłumaczy Dariusz Falana, 
dyrektor OK. 
 Warownia w Czersku cieszy się co-
raz większą popularnością. W tym 
roku, po raz pierwszy, niemal co week-
end odbywały się w niej imprezy i po-
kazy, w których najczęściej uczestni-
czyli rekonstruktorzy historyczni. A 
większy ruch turystów spowodował, 
że w końcu, po latach niepowodzeń, 
na terenie zamku opłacalne stało się 
utrzymanie punktu gastronomiczne-
go, który serwuje lokalne specjały.
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Odpoczynek na tronie to nagroda dla każdego, 

kto wespnie się na szczyt wieży bramnej Piękna tylko z nazwy
PIASECZNO – Niektóre doły na naszej ulicy są tak głębokie, że sięgają 

do osi koła – załamuje ręce pan Henryk, jeden z mieszkańców ul. Pięk-

nej. –  Tydzień temu prosiliśmy gminę o wyrównanie drogi, ale odpo-

wiedziano nam, że jest niesprzyjająca pogoda

 Kierowców skręcających w Piękną od strony ul. Wilanowskiej witają trzy 
znajdujące się na środku drogi głębokie kałuże. Dalej, na odcinku około 300 
m, droga usiana jest mniejszymi, ale równie dokuczliwymi dziurami. –  Na 
tych wyrwach niedawno uszkodziłem sobie zawieszenie – mówi pan Henryk. 
–  Prosiliśmy w gminie o wyrównanie drogi, ale urzędnicy poinformowali nas, 
że nie da się tego zrobić, gdy pada. A przecież zbliża się jesień i leje non stop. 
Czy to oznacza, że naszą drogę wyrównają dopiero w przyszłym roku? –  nie-
cierpliwi się mężczyzna. Pan Henryk twierdzi, że nastroje wśród jego sąsia-
dów również nie są najlepsze. –  Ludzie są źli, że gmina najpierw wyasfaltowa-
ła odcinek ul. Wiejskiej, choć nasza droga znajdowała się w dużo gorszym sta-
nie – mówi. –  Na budowę drogi możemy jeszcze trochę poczekać, jednak pod 
warunkiem, że gmina przynajmniej cztery razy do roku będzie ją równać.
 –  Ulica Piękna zostanie wyprofi lowana – deklaruje Jan Grzesiak z gminne-
go wydziału infrastruktury i transportu publicznego. – Jeśli nie będzie padać, 
to być może uda się to zrobić już w przyszłym tygodniu – zapowiada.

TW
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Zbierali pieniądze, by pomóc Zuzi
PIASECZNO Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie – głosi znane przysłowie. W sobotę na Górkach 

Szymona w Zalesiu Dolnym okazało się, że 13-letnia Zuzanna Orzelska – walcząca o powrót do pełni spraw-

ności fi zycznej koszykarka MUKS Piaseczno - może liczyć na wsparcie wielu ludzi dobrej woli

 Pechowa kontuzja przytrafiła się 
młodej, utalentowanej koszykarsko 
mieszkance Piaseczna na sierpnio-
wym obozie treningowym w Olecku.
- Na jednym z treningów kozłowa-
łam, podwinęła mi się noga i zerwa-
łam wiązadło (ACL - krzyżowe przed-
nie – przyp. red) - mówi Zuzia, któ-
ra pomimo poważnego urazu nie tra-
ci optymizmu, pogody ducha i liczy na 
jak najszybszy powrót na parkiet.
 Niestety, polska służba zdrowia 
(w ramach NFZ) zaproponowała 
koszykarce i jej rodzinie rozwiąza-
nie, na które nie chcieli się zgodzić.
- Pierwszą przeszkodą była diagno-
za – mówi Magda Lewandowska, 
trenerka Zuzi w drużynie MUKS 
Piaseczno – Zaraz po wypadku by-
łam z nią na dwóch ostrych dyżu-
rach na Mazurach (Olecko, Ełk), 
gdzie przedstawiono diagnozę, w 
którą podskórnie nie wierzyłam. W 
tych szpitalach powiedziano mi jed-
nak, że panikuje, a dziecko ma... 
lekko skręcone kolano. W takich re-
aliach pewnie do dziś nie udałoby 
się podstawić dobrej diagnozy...
 Następnie, dzięki staraniom ro-
dziców Zuzi i członka zarządu 
MUKS Roberta Szywalskiego, uda-
ło się załatwić wizytę u lekarza, który 
profesjonalnie zajmuje się wszystkimi 
koszykarkami-reprezentantkami.
 - Postawił diagnozę w mgnieniu 
oka – wspomina Magda Lewandow-
ska. - Zuzia ma zerwane ACL i do tego 
duży krwiak, o którym poprzedni le-
karze... w ogóle nic nie wspomnieli.
 Do tego okazało się, że czas 
oczekiwania na operację w ramach 
NFZ wynosi około 12-18 miesięcy i 
nie wiadomo kto będzie operować.
 - Nie mogliśmy pozwolić sobie 
na taki hazard - tym bardziej, że 

PZKosz mocno włączył się w po-
moc przy załatwianiu ekstra termi-
nu operacji u dr Łukasza Luboiń-
skiego – podkreśla trenerka. - Udało 
się, z czego jestem bardzo szczęśli-
wa, nie tylko dzięki pomocy struktur 
związku, który pomógł Zuzi w orga-
nizacji zabiegu, ale również osoby, 
która z własnej kieszeni, bez wahania, 
wyłożyła niezbędne fundusze. Nie do 
przecenienia jest również rola rodzi-
ców MUKSfamily -cudownej zaanga-
żowanej grupy pomocnych ludzi, któ-
rzy dają świetną energię.
 Po, przeprowadzonej prywatnie, 
operacji potrzebne są jednak dalsze 
środki na kosztowną (około 25 tysię-
cy złotych) rehabilitację Zuzi. Rodzi-
ce, zawodniczki z drużyny i inne oso-
by dobrej woli osobiście osobiście włą-
czyły się w zbiórkę pieniędzy na Gór-
kach Szymona podczas niedawnych 
zawodów kajakowych. Na miejscu 
można było, między innymi, skosz-
tować ciast i innych słodkości domo-
wej roboty, wziąć udział w loterii fan-
towej czy wylicytować tak atrakcyj-
ne przedmioty jak choćby rękawice 

bramkarskie z podpisem bramkarza 
Legii Warszawa czy czapeczkę z auto-
grafem słynnego tenisisty Rogera Fe-
derera. Udało się wówczas zebrać oko-
ło 4500 złotych, a kolejnego dnia kwe-
stowano również w klubie SKK Polonia 
Warszawa przy ulicy Konwiktorskiej. 
 - Nasze akcje inicjujemy oddol-
nie i bardzo spontaniczne – podkre-
śla Magda Lewandowska. - Ekonie-
dziela i Kajaki udały się głównie dzię-
ki uprzejmości i zaangażowaniu Kasi 
Kondraciuk i Jacka Gajdy. Dzięki 
promocji w mediach społecznościo-
wych zainteresowaliśmy również spo-
rą część koszykarskiej społeczności. 
Wczoraj odezwał się do mnie kolega 
z Polonii. Szybka rozmowa z rodzica-
mi, jak zwykle entuzjazm i duży od-
zew... i tak oto dziewczyny zbierały na 
Konwiktorskiej podczas turnieju se-
niorek Polonii.
 Planowane są też kolejne akcje, 
a przez cały czas młodą zawodnicz-
kę można wesprzeć również biorąc 
udział w internetowej zrzutce (www.
zrzutka.pl/dawajzuzia).

Grzegorz Tylec

Mezoterpia, młodość bez skalpela
P R O M O C J A

Jesień to świetny czas aby zaplanować serie zabiegów poprawiających mankamenty 

naszej urody. Zachęcamy do spróbowania mezoterapii mikroigłowej przy użyciu Der-

morollera, aby uzyskać młodszą, elastyczną i promienna skórę
 Dermoroller to urządzenie w 
kształcie walca z cieniutkimi igłami. Po-
przez masowanie i jednoczesne nakłu-
wanie skóry dermaroller pobudza wy-
twarzanie kolagenu i elastyny, co od-
mładza skórę, poprawia nawilżenie i 
stymuluje naturalne procesy leczenia 
skóry. Rollowanie powoduje powsta-
wanie na skórze mikrokanalików, dzię-
ki którym specjalne preparaty przezna-
czone do zabiegów mezoterapii mi-
kroigłowej wchłaniają się, a  ich działa-
nie jest o wiele bardziej efektywne. 

Dla kogo 
 Mezoterapia mikroigłowa  dosko-
nale walczy ze zmarszczkami, rozstę-
pami, bliznami, przebarwieniami. 
Zabieg dermarollerem,  to forma te-
rapii odmładzającej. Na efekty użycia 
dermarollera trzeba poczekać, zwy-
kle 6-9 miesięcy! Jednak wiele osób 
twierdzi, że zauważyło je już po kil-
kukrotnym użyciu rolki. 

Dermaroller działa na:
blizny - spłyca, ujednolica i niejed-
nokrotnie likwiduje blizny potrądzi-
kowe i ubytki w skórze
rozszerzone pory - zmniejsza nieeste-
tyczne zagłębienia, ułatwia penetrację 
preparatów zwężających pory, poma-
ga uporać się z trądzikiem
rozstępy - nie tylko je zmniejsza, ale 

też rozjaśnia; najlepsze efekty widzi 
się na rozstępach świeżych, zaróżo-
wionych
przebarwienia - likwiduje głównie 
te potrądzikowe (ciemne, nieestetycz-
ne plamy), przyspiesza regenerację 
skóry, rozświetla i rozjaśnia skórę
zmarszczki - działa przeciw-
zmarszczkowo, spowalnia proces 
starzenia się skóry, podkręca pro-
dukcję kolagenu
cellulit - dermaroller wspomaga 
proces ujędrniania skóry, zwiększa 
jej napięcie i redukuje podskórne 
zgrubienia

 Zależnie od tego jaki chcemy 
uzyskać efekt stosujemy dermoroller 
z różną długością igieł od 0,2 mm do 

2 mm. Do dyspozycji mamy też róż-
na szerokością rolki od wąskich, do 
zabiegów na okolice oczu, do szero-
kich na rozstępy czy celullit.

Zabieg odmładzający 

z maska - Roller Face 

- TERAZ tylko 130 zł 
(przy pierwszy zabiegu 

dopłata za dermoroller)

Salon BB, 

ul. Młynarska 6/45 

wejście od Warszawskiej, 

Tel. 22 401 1234 

www.bbsalon .pl
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Wspierają samodzielność 
niepełnosprawnych
PIASECZNO W poprzedni piątek grupa dorosłych osób 

niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół, skupiona 

wokół Fundacji Z Nami Warto, zaprezentowała spo-

łeczności lokalnej działalność Klubu Samodzielności i 

Aktywności w Piasecznie

 Klub, mieszczący się przy ulicy Chyliczkowskiej 2, działa od stycznia tego 
roku w ramach projektu Zespół Aktywności Społecznej Akademia Umiejęt-
ności realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Normalizacji Życia Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną Otwarte Drzwi z Olsztyna, które utwo-
rzyło podobne kluby także w Olsztynie i Pile. Działalność klubów fi nansowa-
na jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 - Ideą klubu jest zwiększenie samodzielności, aktywności i niezależności 
dorosłych osób niepełnosprawnych od pomocy opiekunów – mówi Sabina 
Wiśniewska z Fundacji Z Nami Warto.  Osoby te mają okazję nauczyć się jak 
przygotować sobie posiłek, uprać i uprasować odzież, przyszyć guzik czy na-
prawić drobne usterki w domu. Uczą się również korzystania z urzędów, in-
stytucji i środków komunikacji miejskiej, planowania budżetu i robienia zaku-
pów. 
 - Chodzi o to by jak najmniej osób niepełnosprawnych znalazło się w do-
mach pomocy społecznej – tłumaczy Sabina Wiśniewska. - Warto by lokalny 
samorząd pomyślał o fi nansowaniu takich działań, jak również o stworzeniu 
spółdzielni pracy i specjalnych mieszkań dla takich osób.

Grzegorz Tylec

Zdrowo i przede 
wszystkim trzeźwo
KONSTANCIN-JEZIORNA Mnóstwo atrakcji czekać będzie na 

wszystkich, którzy w sobotę przybędą do Parku Zdrojo-

wego. W programie najróżniejsze pokazy, koncerty, pre-

lekcje, zabawy sportowe i konkursy z nagrodami

 Festyn Rodzinny „Trzeź-
wo, zdrowo na sportowo” 
rozpocznie się o godz. 11 
i potrwa do 17. W trakcie w 
amfiteatrze wystąpi iluzjoni-
sta Szymon Krzysztoszek, a 
także zespoły: Anotherland, 
Porcelain i Hexa. Poza tym 
w programie: gry i zabawy 
ruchowe dla najmłodszych 
prowadzone przez trenerów 
gwiazd i wielokrotnych me-
dalistów w zapasach w USA 
i mistrzostwach Polski, al-
kogogle (czyli jak widzimy 
po wypiciu alkoholu), poka-
zy strażackie, park zabaw dla 
dzieci, konkurencje sporto-
we, stoiska handlowe i ga-
stronomiczne, „szczęśliwe 
ciastko” z nagrodami, pre-
lekcje o dobrych i trudnych 
relacjach w rodzinie, bokwa 
dance, warsztaty plastyczne, czerpanie papieru, mobilne miasteczko ru-
chu drogowego, pokazy karate, bezpłatne badania profilaktyczne oraz 
rezentacja działalności stowarzyszeń abstynenckich, .   
 Organizatorem Festynu Rodzinnego jest Stowarzyszenie Rodzin Absty-
nenckich „Constans 2010” działające w gminie Konstancin-Jeziorna od 2010 
roku i promujące trzeźwość oraz zdrowy styl życia. Patronat honorowy nad 
wydarzeniem objęli m.in. minister zdrowia i burmistrz Konstancina-Jeziorny. 
Medialną opiekę sprawują Kurier Południowy i portal PiasecznoNEWS.pl.

PC

Jedną z atrakcji festynu będzie występ 

iluzjonisty Szymona Krzysztoszka

Ponad 100 tys. zł odszkodowania
POWIAT Zwolniona dyscyplinarnie urzędniczka, która w poprzedniej kadencji była nieformalną naczelnicz-

ką wydziału architektury starostwa, wygrała sprawę w sądzie pracy

 Zgodnie z orzeczeniem, w ostat-
nich tygodniach starostwo musiało 
kobiecie wypłacić nieco ponad 100 
tys. zł  wynagrodzenia za okres, w 
którym pozostawała bez pracy. W 
ocenie sądu pracy władze powia-
tu nie powinny wręczać wypowie-
dzenia urzędniczce Wydziału Ar-
chitektoniczno-Budowlanego, po-
nieważ znajdowała się ona w okre-
sie ochronnym przed emeryturą. 
W rozmowie z naszym dziennika-
rzem, była pracownica starostwa nie 
chciała komentować wyroku. – Je-
stem na emeryturze i cieszę się, że 
nie muszę już pracować w staro-
stwie i przebywać w tym środowi-
sku – ucięła rozmowę. 
 Była urzędniczka w poprzed-
niej kadencji piastowała stanowisko 
koordynatorki pracy Wydziału Ar-
chitektoniczno-Budowlanego, czyli 
jego nieformalnej szefowej. Po zmia-
nie władz powiatu kobieta zosta-
ła oddelegowana do filii wydziału w 
Tarczynie. Jak informuje nas staro-
sta Wojciech Ołdakowski, wówczas 
zaczęły się na nią skargi, ponieważ 
petenci często zastawali drzwi fi-
lii zamknięte, szczególnie po połu-
dniu. Na drzwiach urzędniczka po-
zostawiała kartkę, że „jest w Pia-
secznie”, podczas gdy... nikt jej w 
starostwie nie widział. Dla potwier-
dzenia tych sygnałów, w maju ze-
szłego roku członek zarządu powia-
tu Ksawery Gut oraz kierowniczka 

Wydziału Architek-
toniczno-Budowla-
nego dokonali kon-
troli i ustalili, iż w 
czasie, w którym ich 
podwładna powin-
na być na stanowi-
sku pracy, nie ma jej 
ani w Tarczynie, ani 
w Piasecznie. Z tego 
względu starosta 
zwolnił urzędniczkę 
dyscyplinarnie. 
 W pierwszej in-
stancji sądu okaza-
ło się jednak, że do-
konał tego w niepra-
widłowy sposób. W 
ocenie składu orze-
kającego, szef urzędu 
powiatowego powi-
nien wysłać wypowiedze-
nie czym prędzej pocztą, a nie czekać 
z jego wręczeniem aż pracownica po-
wróci po trzech miesiącach ze zwol-
nienia lekarskiego i w związku z tym 
nakazał przywrócić ją do pracy i wy-
płacić odszkodowanie. Starostwo zło-
żyło odwołanie od wyroku, ale po-
nownie przegrało. 
 Czemu starostwo zdecydowało się 
na wręczenie zwolnienia dyscyplinar-
nego, a później przeciąganie sprawy 
sądowej, skoro urzędniczka była ob-
jęta ochroną przedemerytalną? – Nie 
mogliśmy tolerować sytuacji, w któ-
rej pracownica samowolnie, bez poin-

formowania przełożonych, opuszczała 
stanowisko pracy. Uważaliśmy, że ra-
cja jest po naszej stronie, sąd jednak 
uznał inaczej – tłumaczy starosta.  
 – Dyscyplina pracy obowiązuje, 
ale dbałość o stan finansów publicz-
nych również. Ze względu na swoje 
ambicje starosta nie powinien nara-
żać powiatu na konsekwencje finan-
sowe tej sprawy. Interesuje mnie, kto 
podjął decyzję o złożeniu apelacji do 
sądu, czy była w tej kwestii odpo-
wiednia opinia prawna – komentu-
je radna powiatowa Maria Bernac-
ka-Rheims. 

Piotr Chmielewski

Wyrok jest prawomocny 

Józefosław pożegnał lato
PIASECZNO/LESZNOWOLA W sobotę przy ul. Ogrodowej odbył się łączony piknik dla miesz-

kańców Józefosławia i Mysiadła. Organizatorzy zadbali bogaty program, w którym 

największe zainteresowanie wzbudziły pokazy sztuk walki i potańcówka na dechach

 Tego dnia, na terenie obserwa-
torium astronomicznego Politechni-
ki Warszawskiej, na brak atrakcji nie 
można było narzekać, a sam piknik 
został zorganizowany z naprawdę du-
żym rozmachem. Już na samym wej-
ściu dzieci witał wóz strażacki OSP 
Mroków. Po chwili druhowie puści-
li pianę, a najmłodsi goście zaczęli 
zabawę na całego... Obok rozłożo-
no miasteczko ruchu drogowego, w 
którym dzieci mogły pod okiem po-
licjantów jeździć na rowerze i nauczyć 
się przepisów oraz właściwych zacho-
wań podnoszących bezpieczeństwo. 
Nie zaniechano przy tym prewencji, 
a mundurowi rozdawali mieszkań-
com ulotki m.in. zawierające pora-
dy, jak ochronić się przed złodzie-
jem. – Na tego typu imprezach mo-
żemy w miłej atmosferze spotkać 
się i porozmawiać z mieszkańca-
mi – mówi kom. Jarosław Sawicki z 
Komendy Powiatowej Policji w Pia-
secznie. –  A i oni mogą lepiej po-
znać swoich dzielnicowych. 
 Jednym z nich był asp. sztab. 
Mariusz Wielogórski, który wygrał 
niedawno zawody „Dzielnicowy 
roku” zorganizowane przez garni-
zon stołeczny. Z tej okazji sołtys Jó-
zefosławia Jan Dąbek publicznie mu 
pogratulował, podziękował za pracę 
i wręczył pamiątkowy dyplom.

Widowiskowe pokazy sztuk walki

 Tego dnia sporo działo się nie 
tylko na scenie, ale także w jej bez-
pośrednim sąsiedztwie, gdzie rozło-
żono drewniany parkiet. Po połu-
dniu pojawiły się na nim specjalne 
maty i rozpoczęły pokazy sztuk wal-
ki przygotowane przez Bąkowski Fi-
ght Club. Można było m.in. zoba-

czyć na czym polega aikido, a tak-
że niezwykle widowiskowa i energe-
tyczna capoeira (zawodnicy porusza-
li się w rytm muzyki). Wszystkich go-
ści pikniku uroczyście powitał Jan 
Dąbek, podkreślając, że w organi-
zację imprezy mocno zaangażował 
się także samorząd sąsiedniej gmi-
ny Lesznowola. – Mam nadzieję, że 
władze Piaseczna będą brały z Lesz-
nowoli przykład. W końcu integro-
wać można się nie tylko w obrębie wła-
snej gminy – mówił sołtys Józefosławia. 
– Dzisiejszy piknik jest festynem przede 
wszystkim dla dzieci i młodzieży. Zależy 
nam na sąsiedzkiej integracji, ale też na 
tym, aby mieszkańcy poznali lokalnych 
przedsiębiorców i rzemieślników, z kró-
rych usług mogliby w przyszłości korzy-
stać.  Życzę wszystkim dobrej zabawy.

Dla każdego coś miłego

 Wokół dużego terenu zielonego 
miejscowi (i nie tylko) artyści oraz 
wytwórcy rozstawili kramy z cera-
miką, obrazami, rzeźbą, biżuterią 
i różnego rodzaju bibelotami. Jed-
nym z nich był Sławomir Ibek, któ-

ry przyjechał do Piaseczna aż z Za-
kroczymia. Pan Sławomir od lat zaj-
muje się rękodziełem ludowym, a 
konkretnie wyrobem drewnianych 
zwierząt, które mogą służyć także 
za krzesła, ławy do siedzenia czy sto-
liki. – Wszystkie zwierzęta mają nogi z 
akacji, bo jest ona niezwykle wytrzy-
mała – wyjaśnia. – Korpusy robię na-
tomiast ze świerka lub osiki, a potem 
całość maluję. Moje zwierzęta z powo-
dzeniem nadają się na zewnątrz. Sta-
nowią nie tylko ozdobę ogrodu, ale 
mają też walory użytkowe. 
 Na najmłodszych czekały m.in. 
dmuchańce, bańki mydlane, Cen-
trum Interaktywnej Edukacji i Za-
bawy, w którym można było prze-
prowadzać różnego rodzaju na-
ukowe eksperymenty. Kto zgłod-
niał mógł zjeść kiełbaskę z gril-
la, gorącą grochówkę lub napić się 
wspaniałej kawy. Na scenie miesz-
kańców najpierw rozgrzała kubań-
ska muzyka, a potem do głosu do-
szedł DJ Bogdan Fabiański, który 
rozkręcił potańcówkę na dechach. 

Tomasz Wojciuk

Mieszkańców przyciągnął pokaz aikido
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Kontrowersje w Chylicach
PIŁKA NOŻNA, A KLASA, LAURA CHYLICE – JEDNOŚĆ ŻABIENIEC 3:2 To był mecz dwóch różnych połów. 

W pierwszej lepsi byli goście, w drugiej – gospodarze, którzy zdołali ostatecznie przechylić 

szalę zwycięstwa na swoją stronę. Przyjezdni mieli jednak spore pretensje do pracy arbitra

 W pierwszej odsłonie głównym 
aktorem widowiska był zdecydowa-
nie Łukasz Jamorski, który już w 
pierwszej minucie, po indywidual-
nej akcji, strzelił bramkę dla Jedno-
ści. W 14. minucie ten sam zawodnik 
podwyższył z kolei na 2:0, wykorzy-
stując sytuację sam na sam z Mak-
sem Litką. Później otrzymał jednak 
czerwoną kartkę (za dwie żółte) i 
musiał opuścić boisko.
 Po zmianie stron, grający z prze-
wagą zawodnika, piłkarze Łuka-
sza Kopczyńskiego zdołali odwró-
cić losy meczu. W 52. minucie głową 
uprzedził bramkarza Jedności Seba-
stiana Belkę wprowadzony w drugiej 
połowie Tomasz Jagiełło, choć gol-
kiper Żabieńca twierdził, że był w 
tej sytuacji faulowany. Dziesięć mi-
nut później pięknego gola z rzutu 
wolnego strzelił z kolei Robert Po-

doliński, a na pięć minut przed koń-
cem regulaminowego czasu gry, po 
kontrowersyjnym faulu w polu kar-
nym, wynik spotkania ustalił pew-
nym strzałem z rzutu karnego Ja-
rosław Jamrozik. Laura wprawdzie 
wygrała, ale nawet piłkarze tej dru-
żyny przyznawali po meczu, że Jed-
ność miała prawo mieć pretensje o 
niektóre decyzje do arbitra.

Grzegorz Tylec

Tomasz Jagiełło, 
zawodnik 

Laury Chylice

 Mecz był, jak zwykle, 
z podtekstem derbowym. 
Wiedzieliśmy, że Żabieniec 
się napnie i będzie walczył 
w każdej akcji, mimo to w pierwszej połowie du-
chem zostaliśmy w szatni. Drugą połowę zaczę-
liśmy dużo lepiej. Wiedzieliśmy, że musimy wy-
korzystać przewagę zawodnika i udało nam się. 
Karny, jak dla mnie, kontrowersyjny, ale taka 
była decyzja sędziego.  Trzy punkty na pewno 
nam się przydadzą.

Sebastian Belka, 
bramkarz Jedności 

Żabieniec

 Szkoda punktów, bo 
naprawdę zostawiliśmy 
mnóstwo zdrowia... Gratu-
luję Laurze zwycięstwa. Nie 
wiem co dokładnie powiedzieć po takim meczu.

IV liga

Kolejka 7 - 16-17 września

Oskar Przysucha 0-1 Wilga Garwolin  
Sparta Jazgarzew 3-6  Mazur Karczew  
LKS Promna 1-2 LKS Jedlińsk  
Perła Złotokłos 0-2 Broń Radom 
Naprzód Skórzec 0-5 Pogoń Grodzisk Mazowiecki  
MKS Piaseczno 2-0 Znicz II Pruszków  
Pilica Białobrzegi 0-1 Błonianka Błonie  
Mszczonowianka Mszczonów 2-1 Energia Kozienice

Tabela grupy południowej IV ligi

1.  Pilica Białobrzegi 7 18 6 0 1 18-4
2.  Pogoń Grodzisk Mazowiecki 
  7 15 5 0 2 18-4
3.  Mszczonowianka Mszczonów 
  7 15 5 0 2 16-12
4.  Oskar Przysucha 7 14 4 2 1 16-9
5.  Broń Radom 7 14 4 2 1 22-6
6.  Mazur Karczew 7 12 3 3 1 16-8
7.  Sparta Jazgarzew 7 12 4 0 3 16-17
8.  Błonianka Błonie 7 12 4 0 3 16-10
9.  Wilga Garwolin 7 10 3 1 3 5-14
10.  Energia Kozienice 7 9 3 0 4 12-10
11.  LKS Jedlińsk 7 8 2 2 3 10-11
12.  MKS Piaseczno 7 7 2 1 4 9-11
13.  Znicz II Pruszków 7 6 1 3 3 10-14
14.  Naprzód Skórzec 7 4 1 1 5 8-22
15.  Perła Złotokłos 7 4 1 1 5 3-21
16.  LKS Promna 7 0 0 0 7 3-25

Liga okręgowa

Kolejka 7 - 16-17 września

Błękitni Korytów 1-1 Naprzód Brwinów  
SEMP Ursynów (Warszawa)  6-1 Piast Piastów  
Naprzód Stare Babice 1-1 Przyszłość Włochy 
(Warszawa)  
AP Żyrardów 8-3 Sparta II Jazgarzew  
Ursus II Warszawa 0-1 LKS Chlebnia  
KS Teresin 2-1 Pogoń II Grodzisk Mazowiecki  
Grom Warszawa 3-0 KS Raszyn  
Józefovia Józefów 3-1 KS Konstancin 
(Konstancin-Jeziorna) 

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  Józefovia Józefów 7 19 6 1 0 22-5
2.  SEMP Ursynów (Warszawa) 
  7 17 5 2 0 19-8
3.  Grom Warszawa 7 16 5 1 1 20-4
4.  LKS Chlebnia 7 15 4 3 0 16-6
5.  AP Żyrardów 7 13 4 1 2 29-15
6.  Sparta II Jazgarzew 7 12 4 0 3 25-15
7.  KS Raszyn 7 11 3 2 2 17-17
8.  KS Teresin 7 9 3 0 4 10-18
9.  Ursus II Warszawa 7 8 2 2 3 8-7
10.  Przyszłość Włochy (Warszawa) 
  7 8 2 2 3 11-12
11.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
  7 7 2 1 4 12-18
12.  Piast Piastów 7 6 2 0 5 13-19
13.  Naprzód Stare Babice 7 5 1 2 4 11-20
14.  Naprzód Brwinów 7 4 1 1 5 7-22
15.  Błękitni Korytów 7 4 1 1 5 13-33
16.  KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 
  7 4 1 1 5 8-22

A klasa

Kolejka 5 - 16-17 września

Rozwój Warszawa 1-2 FC Lesznowola  
Okęcie Warszawa 7-0 UKS Siekierki (Warszawa)  
MKS II Piaseczno 6-1 Gwardia Warszawa  
Tur Jaktorów 1-1 Świt Warszawa  
Grom II Warszawa 1-2 GLKS Nadarzyn  
Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 6-2 Anprel Nowa Wieś 
Laura Chylice 3-2 Jedność Żabieniec

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy

1.  Laura Chylice 5 13 4 1 0 17-9
2.  Okęcie Warszawa 5 12 4 0 1 21-4
3.  MKS II Piaseczno 5 11 3 2 0 23-9
4.  GLKS Nadarzyn 5 10 3 1 1 21-6
5.  Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 
  5 9 3 0 2 14-12
6.  Jedność Żabieniec 5 7 2 1 2 21-11
7.  FC Lesznowola 4 7 2 1 1 9-7
8.  Rozwój Warszawa 5 6 2 0 3 10-11
9.  Świt Warszawa 5 5 1 2 2 10-18
10.  UKS Siekierki (Warszawa) 5 4 1 1 3 9-15
11.  Anprel Nowa Wieś 5 4 1 1 3 10-18
12.  Grom II Warszawa 5 3 1 0 4 8-20
13.  Gwardia Warszawa 4 3 1 0 3 3-16
14.  Tur Jaktorów 5 2 0 2 3 4-24

II liga kobiet

Kolejka 3 - 16-17 września

Ząbkovia Ząbki 0-1 Stomil Olsztyn  
Loczki Wyszków 2-5 UMKS Zgierz  
Akademia 2012 Suwałki 1-0 KU-AZS UW Warszawa  
Piastovia Piastów 4-0 Wilga Garwolin  
KS Teresin 0-9 GOSiR Piaseczno

Tabela drugiej ligi kobiet

1.  Stomil Olsztyn 3 9 3 0 0 10-0
2.  Piastovia Piastów 3 7 2 1 0 9-0
3.  Ząbkovia Ząbki 3 6 2 0 1 9-2
4.  GOSiR Piaseczno 3 6 2 0 1 11-6
5.  Loczki Wyszków 3 4 1 1 1 8-7
6.  Wilga Garwolin 3 4 1 1 1 6-8
7.  Jantar Ostrołęka 2 4 1 1 0 2-1
8.  Pogoń Zduńska Wola 2 3 1 0 1 3-2
9.  Akademia 2012 Suwałki 
  3 3 1 0 2 4-6
10.  UMKS Zgierz 3 3 1 0 2 6-12
11.  KU-AZS UW Warszawa 3 0 0 0 3 0-7
12.  KS Teresin 3 0 0 0 3 0-17

Ligowe zapowiedzi

IV liga

Kolejka 8 - 23-24 września

Wilga Garwolin - Energia Kozienice 
Błonianka Błonie - Mszczonowianka Mszczonów 
Znicz II Pruszków - Pilica Białobrzegi 
Pogoń Grodzisk Mazowiecki - MKS Piaseczno 
23 września, g.13 
Broń Radom - Naprzód Skórzec 
LKS Jedlińsk - Perła Złotokłos 23 września, g.16 
Mazur Karczew - LKS Promna 
Oskar Przysucha - Sparta Jazgarzew 23 września, g.16

Liga okręgowa

Kolejka 8 - 23-24 września

Naprzód Brwinów - KS Konstancin 

(Konstancin-Jeziorna) 23 września, g.14 
KS Raszyn - Józefovia Józefów 
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki - Grom Warszawa 
LKS Chlebnia - KS Teresin 
Sparta II Jazgarzew - Ursus II Warszawa 
24 września, g.11  
Przyszłość Włochy (Warszawa) - AP Żyrardów 
Piast Piastów - Naprzód Stare Babice 
Błękitni Korytów - SEMP Ursynów (Warszawa)

A klasa

Kolejka 6 - 23-24 września

FC Lesznowola - Jedność Żabieniec 23 września, g.15.30
Anprel Nowa Wieś - Laura Chylice 24 września, g.16.30 
GLKS Nadarzyn - Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 
23 września, g.14
Świt Warszawa - Grom II Warszawa 
Gwardia Warszawa - Tur Jaktorów 
UKS Siekierki (Warszawa) - MKS II Piaseczno 
23 września, g.14 
Rozwój Warszawa - Okęcie Warszawa

II liga kobiet

Kolejka 4 - 23-24 września

Stomil Olsztyn - GOSiR II Piaseczno 24 września, g.11
Jantar Ostrołęka - KS Teresin 
Wilga Garwolin - Pogoń Zduńska Wola 
KU-AZS UW Warszawa - Piastovia Piastów 
UMKS Zgierz - Akademia 2012 Suwałki 
Ząbkovia Ząbki - Loczki Wyszków

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

Wyniki naszych zespołów ligowych

Otwarte treningi z Oliwkami
PIASECZNO Na stadionie miejskim w Piasecznie ruszyła nowa inicjatywa – cykliczne, otwarte treningi z zawod-

niczkami miejscowego Stowarzyszenia Kondycja - Oliwią Malmon i Oliwią Paradowska. Udział w nich jest bezpłatny

 Choć prowadzące zajęcia zawod-
niczki są jeszcze młode (mają, odpo-
wiednio, po 19 i 16 lat), to już mogą się 
pochwalić dużymi lekkoatletycznymi 
sukcesami. Oliwia Malmon jest w koń-
cu aktualną mistrzynią Polski juniorów 
w biegu na 800 metrów, a jej młodsza 
koleżanka Oliwia Paradowska jest kil-
kukrotną mistrzynią Mazowsza i zajęła 
dziewiąte miejsce na Mistrzostwach Pol-
ski w biegu na 800 metrów. – Pomysł 
wziął się z potrzeby zmotywowania 
ludzi do aktywnego spędzania wol-
nego czasu – mówi Oliwia Malmon. 
– Podczas pierwszego treningu wy-
konaliśmy ćwiczenia sprawnościowe 
z elementami techniki biegu.  
 Całość trwała półtorej godziny i 
odbyła się przy dźwiękach odpowied-
nio dobranej muzyki, z wykorzysta-
niem przyrządów takich jak mini-płot-

ki czy piłki lekarskie. Co ważne, tem-
po zajęć było dostosowane do róż-
nych poziomów sprawności fizycz-
nej. – Zapraszamy dzieci od lat ośmiu, 
młodzież i dorosłych – zachęcają za-

wodniczki. – Kolejne otwarte trenin-
gi odbywać się będą w każdy wtorek i 
czwartek września o godz 19.30. 

Grzegorz Tylec

Srebro i brąz dla 
piaseczyńskich zapaśników 

ZAPASY Zawodnicy UKS Piątka Piaseczno zdobyli cztery medale Mistrzostw 
Mazowsza Młodzików, Kadetów i Juniorów w zapasach w stylu klasycznym w 
Radomiu. Srebrny medal  wywalczył Saikhan Mamatkhanow (młodzik), brą-
zowe medale - Rafał Zwierzyński (kadet), Szymon Tretter (młodzik) i Damian 
Matulka (kadet), a piąte miejsce zajął Filip Płatek (młodzik).

Tyl.

Nowy trener Piaseczna
PIŁKA NOŻNA Nowym szkoleniowcem grających w czwartej 

lidze seniorów MKS Piaseczno został Igor Gołaszewski

 Zmiana na stanowisku pierwszego trenera, dokonana 11 września, po-
dyktowana była podaniem się do dyspozycji zarządu (po trzech kolejnych li-
gowych porażkach) Tomasza Grzywny, który prowadził biało-niebieskich od 
maja 2015 roku. Została ona jednak przyjęta dopiero po kolejnej ligowej po-
rażce (wyjazdowe 0:3 z Błonianką Błonie). 
 Igor Gołaszewski to osoba znana w środowisku piłkarskim. W latach 1992-
1995 występował z powodzeniem w barwach KS Piaseczno, ale największe 
triumfy święcił w Polonii Warszawa, gdzie zdobył mistrzostwo Polski, Puchar 
Polski i Superpuchar Polski. Po zakończeniu kariery zawodniczej został trene-
rem (Start II Otwock, Polonia II Warszawa i Świt Nowy Dwór).
 – Igor Gołaszewski zawsze czuł się związany z Piasecznem i zależało nam 
właśnie na takiej osobie, która będzie miała ten klub w sercu – mówi Jacek 
Krupnik, prezes MKS Piaseczno. – Przed nowym szkoleniowcem bardzo trud-
ne zadanie. Chcemy utrzymać się w lidze i mamy nadzieję, że uda się ten cel 
zrealizować.

Grzegorz Tylec
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DAM PRACĘ

Zlecę remont kontenerów socjalnych, tel. 604 274 417

Żłobek w Piasecznie poszukuje opiekuna, CV proszę 
przesyłać na adres: dyrektorczasdziecka@gmail.com

Zatrudnię magazynier – kierowca, Piaseczno, 
tel. 602 199 832

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu mięsnego 
w Piasecznie, tel. 602 199 832

Zatrudnię pielęgniarkę i opiekunkę do domu opieki 
Spokojna Przystań, Baniocha, tel. 501 182 362

Zatrudnię kierowcę kat. C, C+E, tel. 601 222 448

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego 
w Konstancinie, tel. 601 81 78 69

Nawiążę  współpracę z mechanikiem maszyn budowla-
nych, ogrodniczych i elektronarzędzi, tel. 501 314 711

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie po-
szukuje osoby chętne do pracy w charakterze Opiekuna nad 
osobami niepełnosprawnymi z możliwością zamieszkania. 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod 
nr 607241707 lub adresem e-mail:  tabita@luxmed.pl

Zatrudnimy ekspedientkę do supersamu,  Dawidy, do-
jazd autobusem 715, 737 lub stacja PKP Dawidy, 
tel. 501 097 603

Fryzjerkę do salonu w Łazach, tel. 503 018 891

Pracowników budowlanych zatrudnię tynkarzy, mura-
rzy, cieśli glazurników i do wykończeń, tel.  883 377 711

Tynkarzy na agregat zatrudnię, oraz glazurników, 
tel.   883 377 711

Kasjer/sprzedawca, sklep monopolowy 24h, 
Piaseczno, tel. 787 907 858

Praca w firmie ogrodniczej – z doświadczeniem, 
tel. 607 811 727

Szukam sumiennych pracowników do montażu stolar-
ki pcv i aluminium. Warszawa i okolice. Szczegóły pod 
nr tel. 509 274 440 po godz. 18.00.

Panią do sprzątania małej szkoły 
w Józefosławiu/Piaseczno, tel. 882 008 720

Panią do sprzątania do przedszkola w Kamionce, 
wiadomość po 17:00, tel. 602 522 948

Panią (także emerytkę) do zmywania naczyń i pomocy 
w kuchni w Józefosławiu (Piaseczno), tel. 882 008 720

„Piekarnie Lubaszka” zatrudni do pracy na umowę o 
pracę, w sklepie firmowych  z pieczywem, Piaseczno, 
tel. 660 490 769

Zatrudnimy kucharza do pracy w cateringu dietetycznym. 
Stabilna praca na podstawie umowy o pracę, atrakcyjne 
wynagrodzenie, możliwość awansu i rozwoju wraz z dy-
namikę firmy. Praca w Józefosławiu; Tel. 608 856 387

Przyjmę do pracy ekspedientkę w delikatesach 
w Nowej Iwicznej, tel. 502 159 936

Uzdrowisko Konstancin Zdrój S.A zatrudni na stanowi-
ska: Kucharz - kontakt tel. 667 551 161, e-mail: kuchnia@
uzdrowisko-konstancin.pl oraz na stanowiska: kelner, ko-
smetolog,pedicurzystka/manicurzystka kontakt tel. 667 
771 149, e-mail d.lasek@uzdrowisko-konstancin.pl

Przyjmę ucznia na praktyki mechanik samochodowy w 
Wólce Kosowskiej tel. 509 404 195

Fryzjerkę do zakładu w Górze Kalwarii zatrudnię. 
Tel. 512 449 345

Pomocnik magazyniera do sklepu w Ustanowie, 
tel. 602 601 676

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

Wędzarz, pracownik produkcyjny. Masarnia 
k.Piaseczna tel. 22 756 79 82

Mechanika samochodowego. Praca na etat Góra Kal-
waria,tel. 510 200 323

Kierowcę na samochód dostawczy może być emeryt 
lub rencista w miarę sprawny oraz pracownika maga-
zynu gazów technicznych tel. 502 203 691, 22 757 46 49

Energiczne ekspedientki Ustanów „Groszek”, 
tel. 508 23 85 86

EKO-LED PIASECZNO – JÓZEFOSŁAW POSZUKUJE PRA-
COWNIKÓW NA STANOWISKO MONTER - PRACOWNIK PRO-
DUKCJI, PRACA SIEDZĄCA, OD ZARAZ, tel. 508 561 379

Kurier Południowy przyjmie osoby do rozdawania gazet 
na skrzyżowaniach w Piasecznie, praca w piątki, 
tel. 22 756 79 39

Sprzątanie w soboty, Obręb  tel. 69 88 73 422

Szkoła Podstawowa w Mysiadle (ul. Kwiatowa 28) zatrudni od 
zaraz na stanowisko:  - nauczyciel j. hiszpańskiego (pół etatu, 9 
godzin) - nauczyciel j. angielskiego (na zastępstwo, cały etat, 18 
godzin). Możliwość zatrudnienia jednej osoby na obydwa stano-
wiska.  CV proszę przesyłać na adres e-mail: sekretariat@spw-
my.edu.pl , telefon kontaktowy - (22) 462-85-20

Kasjer sprzedawca miejsce pracy Supermarket Piotr i Paweł 
w Wilanowie przy ul. Rzeczypospolitej 1 tel. 887563429

Zatrudnię samodzielnego blacharza i lakiernika 
w serwisie blacharsko-lakierniczym w Żabieńcu 
tel. 515 893 211, 798 979 887

Do myjni i serwisu kół w Piasecznie, tel. 602 302 494

Pilnie poszukuję fryzjera/ki do salonu w Zalesiu Górnym, 
tel. 515 233 014

Do wymiany opon z doświadczeniem. Piaseczno 
tel. 501277407

Elektromonterów  oraz kierowcę kat.C, 
tel. 22 201 19 01, 602 653 398

Pracownika, montaż płyt warstwowych, obróbki blachar-
skie tel. 733 300 131

Zatrudnię osoby do pracy w sklepie spożywczym w Gło-
skowie na stanowiska: ekspedientka, kasjer, oraz osoby 
do wykładania towaru tel. 500 125 790

Firma zatrudni do sprzątania w godzinach nocnych, praca 
Piaseczno, ul.  Puławska, tel. 512 117 967 

Zatrudnię pracowników kuchni w Natolinie pod Grodzi-
skiem Mazowieckim. 500 229 047

Zatrudnię ślusarza, spawacza Prażmów 693 653 165

Firma produkcyjna znajdująca się w Tomicach koło Góry 
Kalwarii zatrudni osobę z orzeczeniem o niepełnospraw-
ności do serwisu sprzątającego. Tel. 665 830 935

Piekarnia w Prażmowie zatrudni ciastowego. 
Tel. 22 727 05 80

Nauczycieli do przedszkola, Nowa Wola  k/Piaseczna, 
tel. 501 423 413

Kelnerkę do restauracji. Pełny etat. Praca zmianowa, 
Żabieniec, tel. 725 547 737

Sprzątanie  magazynów, wymagana książeczka sanepid, 
praca zmianowa, Piaseczno, ul. Jana Pawła  II, 
tel. 512 117 967

Poszukuje osoby doświadczonej do pracy w pralni 
tel. 570 570 834 

Kucharzy i kelnerów oraz pomoc do kuchni, tel. 501 361 348

Pracowników na dachy (20zł/h) tel. 692 194 998

Lakiernika, pomocnika i do przyuczenia zawodu, 
tel. 607 348 271, 605 784 575

Zatrudnię pielęgniarkę na detoks z doświadczeniem, 
Bielawa, tel. 665 673 812

Zatrudnię kierowców kat. C+E, jazda po kraju, 
tel. 506 00 00 69

Krawca/krawcową do szycia miarowego spodni, 
marynarek, tel. 602 726 384 

Lektorom języka angielskiego, Piaseczno, 
tel. 22 757 06 13, CV: info@olpiaseczno.pl

Ucznia do piekarni, Konstancin, tel. 601 28 20 71

Panią (także emerytkę) do zmywania naczyń i pomocy w 
kuchni w Józefosławiu (Piaseczno), tel. 882 008 720

Przyjmę Panów do sprzątania terenów zewnętrznych, 
Piaseczno, tel. 502 501 302

Panie do sprzątania klatek w Piasecznie, tel. 509 094 049

Pracownik na plac w składzie budowlanym,  Chyliczki, 
tel. 600 284 250

Zatrudnię pracownika w warsztacie w Zalesiu Górnym (ro-
bimy spirale, grzałki).Wynagrodzenie 15 zł/godz.CV na 
adres termek@termek.pl , Tel. 662 228 239

Praca dla Pani Wólka Kossowska sprzedaż  odzieży go-
dziny nocne.  Tel. 602 245 410

Magazyniera z doświadczeniem, uprawnieniami w zakre-
sie obsługi wózków  widłowych, uczciwego, dokładnego, 
firma kosmetyczna Piaseczno, umowa o  pracę, CV pro-
szę przesłać: estetica@estetica.biz.pl 

Ekspedientki do sklepu  spożywczego, Janki, Nadarzyn. 
Tel. 508 363 788

Przy wykończeniach wnętrz. Więcej info pod nr 517 299 541

Ochrona, do 50 lat, Konstancin, tel. 506 158 658

Administracja  Wspólnot  Mieszkaniowych  poszuku-
je pracownika  z doświadczeniem  technicznym. CV:  
n.kempska@admin.warszawa.pl

Zatrudnię krawcowe szwaczki Stefanowo, tel. 698 430 781

KSIĘGOWĄ do biura rachunkowego Wwa/Dawidy 
biuro@e-pit.net 502 088 028

Blacharza, lakiernika samochodowego, etat, praca Góra 
Kalwaria. 510-200-323

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

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

Cukiernika i pomoc, tel. 608 079 659

Pracowników budowlanych do stanów surowych, 
tel. 694 401 711

Elektromonter, tel. 501 236 987

Hydraulik, pomocnik Warszawa - Piaseczno, 
tel. 601 807 302, 601 506 954

Zatrudnię Panią do pracy w sklepie ekologicznym, 
tel. 603 68 65 61

Grafik komputerowy, pomocnik, student uczelni plastycz-
nej, tel. 601 213 555

Prywatna Szkoła Podstawowa przy ul. Okrężnej 25A w Jazgarzewsz-
czyźnie poszukuje pracownika gospodarczego + ochrona. Umowa 
zlecenie+ pełny ZUS. Szczegóły pod nr tel. 22 750 07 87

Zatrudnię panią do sprzątania przedszkola na Ursynowie. 
Praca od poniedziałku do piątku na pełny etat. Umowa o 
pracę. Telefon 601 778 504

Zatrudnię pomocników na budowę okolice Piaseczna 
tel. 502 380 635

Zatrudnię pomocnika do prac budowlanych, tel. 503 930 600

Firma budowlana z Raszyna zatrudni kierowcę – zaopatrzeniowca – 
magazyniera, tel. 602 607 757 mail: biuro@jansan.com.pl

Panią do prac domowych i odprowadzania dziecka do 
szkoły, Konstancin, tel. 601 299 776

Zatrudnimy panie do pracy na recepcji w Piasecznie, mile 
widziane studentki, tel. 534 354 701

Poszukujemy młodych kobiet do pracy przy pakowa-
niu kosmetyków. Praca od pon. do pt. w godz. 6-14. Um. 
zlecenie, stawka brutto 13 zł/ 1 godz. Lokalizacja: Józe-
fosław. Zgłoszenie e-mail: biuro@michellaboratory.com

Opiekunkę do żłobka w Piasecznie zatrudnię pilnie, 
tel.506-12-52-82 przedszkolefantazja@interia.pl

Praca w gospodarstwie rolnym. Na stałe z zamieszka-
niem, tel. 574 162 964

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie, tel. 570 698 987

Student Fizjoterapii zaopiekuje się osobą starszą, 
tel. 726 468 828

Dekarz (krycie dachów, kładzenie papy, malowanie da-
chów, rynny), tel. 739 691 278

KUPIĘ

Galeria Plater, ul. E.Plater 14, kupi obrazy, antyki, bibeloty, 
tel. 502 220 103, 602 267 281

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

SPRZEDAM

Opony używane sprzedam hurtowo, Piaseczno, 
tel. 505 040 047

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

Drewno kominkowe, tel. 508 23 85 86

Tuje, bukszpany i inne,  tel. 880 479 679

Drewno kominkowe, tel. 730 767 493

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 602 77 03 61

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Micra, tel. 576 768 750

Cymerman przyczepy i akcesoria : nowe, remonty, prze-
róbki. www.przyczepy.waw.pl, tel. 601 449 898

Felgi 15/190 Fiat, tel. 664 695 444

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Starsze Mercedesy i Toyoty, tel. 668 171 639 

Atrakcyjne ceny, tel. 730 134 633

Skup aut, tel. 793 304 091

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

Skup, stare, skorodowane, rozbite. Atrakcyjne ceny, 
tel. 730 134 633

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Atrakcyjny nowy dom zielone centrum Piaseczna, 
tel. 668 120 272/ 666 051 882

Sprzedam lub wynajmę pawilon 17 m kw., Sadyba – bazar 
przy ul. Bonifacego, tel. 502 520 686

Góra Kalwaria, 3-pokojowe, 58 m kw., tel. 519 470 497

Budowlana w Mieszkowie, tel. 503 002 904

Sprzedam działkę budowlaną 1000 m w Wólce Kozodaw-
skiej. Tel. 691 913 846

Działka budowlana w Żabieńcu k/Piaseczna,  
18x66=1188 m kw., tel. 605 973 102

Działki rekreacyjne Prażmów, tel. 602 77 03 61

Sprzedam działki Henryków-Urocze, bezpośrednio 
tel. 509 332 657

Działki budowlane Prażmów 1000 m kw. tel. 602 77 03 61

Sprzedam działkę 7000 tys metrów wraz z budynkiem 
900m2 po starej fermie drobiu okolice Prazmowa tel 
501 019 727

Sprzedam tanio teren idealny dla dewelopera pod niewiel-
kie osiedle, tel. 698 225 965

Sprzedam działki budowlane poniżej ceny rynkowej w No-
wej Woli. Tanio z przyczyn losowych, tel. 604 624 875

Sprzedam działki budowlane blisko PKP! Na budowę lub 
dobrą lokatę oszczędności. Koszt działki ok. 1000 m kw. 
ze wszystkimi opłatami (podatek, notariusz, księga wie-
czysta) WYNOSI ok. 29 500 zł, tel. 698 225 965

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ

Dwupokojowe lub kawalerkę, tel. 664 695 444

Kupię mieszkanie w Piasecznie/okolice do remontu 
tel. 785 199 183

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

Sympatyczna para szuka mieszkania do wynajęcia w 
Piasecznie, w rozsądnej cenie, tel. 692 405 233

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Do wynajęcia czynny zakład wulkanizacyjny w Piasecz-
nie, tel. 505 040 047

Wynajmę powierzchnie pod biuro lub usługi 23 m kw (II 
p) oraz 16 m kw. (Ip) w budynku poczty na Grapie w Kon-
stancinie, tel. 88 3333 77 1

Pokój, tel. 502 870 325

Lokal w Piasecznie, 70 m kw., na produkcję gastronomicz-
ną lub inne, wszystkie media, tel. 508 421 225

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

Mieszkanie 1-pokojowe, w domu jednorodzinnym, Ławki, 
gm. Prazmów, 300 zł/miesięcznie, tel. 666 097 482

Kwatery- domy, tel. 728 899 673

Biuro 30 i 50m kw. Piaseczno Kościuszki 21, tel. 601213634

Wynajmę domek całoroczny w Zalesiu Górnym (centrum), 
40m kw (kuchnia, jadalnia, łazienka, 2 pokoje) 
tel. 607 509 996

Duży umeblowany pokój, Gołków, tel. 530 095 682

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

USŁUGI

GLAZURA GRES REMONTY TEL. 601 21 94 82

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

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

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

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

Serwis AGD, pralki, zmywarki, lodówki, indukcje,  Pia-
seczno, tel. 506 167 562 www.naprawy-agd.pl

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Malowanie, gładzie, tel. 798 828 783

Glazura, malowanie, remonty,  tel.  798 828 783

Murarz – tynkarz podejmie pracę, tel. 505 877 194

Przeprowadzki,  tel. 505 591 721

Czyszczenie piwnic, posesji, strychów. 
Tel. 505 591 721

Tynki maszynowe, tel. 722 139 868

Dachy, podbitka, tel. 530 248 771

Elektryk, tel. 666 890 886

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

Hydraulik tel. 886 576 148

Malarskie, tel. 696 120 208

Ogrody – nawadnianie – brukarstwo, tel. 603 357 962

Hydraulik z doświadczeniem i uprawnieniami. 
Piaseczno i okoliczne gminy tel. 605 079 907

Pranie dywanów, tapicerki meblowej, tel. 730 338 721

Studnie, tel. 601 231 836

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96

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

USUWANIE OWADÓW LATAJĄCYCH, Tel. 780 060 225

Sprzątanie – wywóz śmieci – przeprowadzki, 
tel. 880 584 389

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439

Remonty domów, mieszkań, pełny zakres prac, szybkie 
terminy (referencje), tel. 880 584 389

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

Budowa domów, tel. 604 265 720

Sprzątanie tel. 536 043 434 

Ogrodnictwo tel. 536 043 434

Naprawiam pralki, lodówki, tel. 603 047 616

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

Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860

Budowy domów tel. 798 836 860 

Wycinka i skracanie drzew, tel. 510 694 550

Oczyszczanie działek, zakładanie trawników, ogrodnicze, 
tel. 519 874 891

Dachy-krycie,naprawa,podbitka. Tel.530 248 771

Glazura terakota, tel. 577 355 123

Wycinka i pielęgnacja koron drzew, alpinistycznie, 
tel. 604 616 890 

Naprawa, serwis okien i drzwi, problem z uszczelką czy 
klamką? Zacięte okno? Zbita szyba ? Wieje? 20 lat do-
świadczenia tel. 502 214 817

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

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

Układanie kostki brukowej, tel. 504 008 309

Cyklinowanie, tel. 573 437 794

Tłumaczenia, tel. 607 685 074

Wylewki agregatem, styrobeton, tel. 668 327 588

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Docieplanie budynków, elewacje, podbitki, 
tel. 511 723 600

Dachy - krycie papą termozgrzewalną, tel. 502 473 605

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

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

Brukarstwo, meritumbruk@o2.pl,  tel. 696 437 501

Hydraulik, tel. 535 872 455

 RÓŻNE 

Pożyczki i kredyty wieloratalne dla każdego bez BIK, 
tel. 690 016 555

Sprzedam piec CO, gazowy, Vitopend 100 w bardzo do-
brym stanie, tel. 601 315 332

Tarot, tel. 516 490 542

Przyjmę 20 wywrotek ziemi Ustanów, tel. 607 167 493

NAUKA 

Angielski – nauczycielka  z dużym doświadczeniem po-
może w kłopotach szkolnych i przygotuje do wszelkich 
egzaminów. Również konwersacje, tel. 22 754 07 66

Angielski – długoletni nauczyciel w liceum. Pierwsza go-
dzina gratis, tel. 513 759 977

Doktor Fizyka, Matematyka Angielski, tel.+48 601 24 06 76

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

Usługi pielęgniarsko - opiekuńcze w Twoim domu, 
tel. 516 980 906

ZWIERZĘTA

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

MATRYMONIALNE

Mężczyzna pozna samotną Panią do wspólnego zamiesz-
kania.(pani może być na emeryturze)  tel. 530 846 307

ANTENY,DOMOFONY, MONTAŻ, NAPRAWY, 
TEL. 603 375 875

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

ZATRUDNIMY DO ODDZIAŁU WART CYWILNYCH - 
UMOWA O PRACĘ, OKĘCIE. TEL. 261 821 073

Pan do sprzątania osiedla w Piasecznie, 
tel. 502 38 14 22

Księgowa do biura rachunkowego, praca w Piasecznie, 
Cv na maila biuro@moneycount.pl

Fryzjerce w K - Jeziornie,  tel. 606 817 356

Zatrudnię do prac elewacyjnych majstrów, 
tel. 785 199 183

SPRZEDAM PRASĘ MIMOŚRODOWĄ 40 TON O SKO-
KU 1,5 CM (STALKI DO BUTÓW), TEL. 605 079 907

Auto skup, tel. 535 661 903

SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ 1000 METRÓW 
W JEZIÓRKU. TEL. 602 489 649

Działkę z budynkiem w stanie surowym 
w Jazgarzewie,  tel. 602 212 169

Działkę budowlaną, ogrodzoną, zagospodarowaną, 
1860 m kw., woda+prąd, Piskórka, ul. Świerkowa, 
tel. 602 10 85 65

Kwatery, 8 zł+, tel. 574 661 588

Pokój 450+, tel. 720 916 226

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

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

ANTENY TV/SAT - MONTAŻ – SERWIS, 
TEL. 502 129 161

ANTENY,SERWIS,MONTAŻ,GWARANCJA, 
TEL. 537 777 181, 883 434 737

NAPRAWA AGD TEL. 780 183 173

ELEKTRYK TEL. 780 183 173

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

Usługi transportowe, przeprowadzki,  tel. 516 856 115 

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588  

Koszenie, niwelacja terenu. Tel. 505 591 721

Remonty tel. 537 211 200 i sprzątanie 
tel. 506 032 771 Piaseczno i bliska okolica

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

ANGIELSKI- DOŚWIADCZONY, SKUTECZNY 
NAUCZYCIEL, TEL.605 760 161

Dreamlandia – twórczy angielski, od 1998, indywidual-
nie, ,z dojazdem, , tel. 662 128 913 

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

Ekspedientkę do sklepu spożywczego, Piaseczno, 
dobre warunki, tel. 22 757 07 61

Krawcowe, szwaczki, Ursynów, tel. 603 675 411

MALOWANIE G/K SUFITY PODWIESZANE, GŁADŹ, 
REMONTY, TEL. 606 141 944

Czytaj on-line!

Jesteśmy

 również na: 

www.facebook.com

/kurierpoludniowy

www.kurierpoludniowy.pl
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Otwarty trening z Różalem
PIASECZNO X Fight Piaseczno, jeden z czołowych klubów kickboxingu w Polsce, zorgani-

zował otwarty trening, który poprowadził Marcin Różalski - polski zawodowy kickbo-

xer i zawodnik mieszanych sztuk walki (MMA) wagi ciężkiej

 Jak można się było spodziewać, 
zajęcia z mistrzem świata organiza-
cji ISKA z 2007 i WKA z 2008 w for-
mule K-1 oraz międzynarodowym mi-
strzem KSW wagi ciężkiej z tego roku 
cieszyły się dużym zainteresowaniem. 
Wszyscy obecni bardzo szybko mogli 
się przekonać, że o ile w ringu uchodzi 
za prawdziwego fightera, to poza nim 
Marcin Różalski – wyróżniający się z 
pewnością swoim wyglądem – okazał 
się być niezwykle sympatycznym, kon-
taktowym i zupełnie normalnym czło-
wiekiem.  
 Trening rozpoczął od przedsta-
wienia się i podkreślenia, że tego wie-
czoru nikt nie powinien traktować za-
jęć ze zbyt dużą agresją, a podejść do 
nich zdecydowanie bardziej w formie 
zabawy. Po poprowadzeniu tradycyj-
nej rozgrzewki ćwiczący dobrali się w 
pary, choć nie wszyscy mieli tego wie-
czoru odpowiedni sprzęt w postaci rę-
kawic bokserskich. Nie uszło to zresz-
tą uwadze prowadzącego.
 - Na basen jak idziesz to też przy-
chodzisz bez sprzętu? - zwrócił się 
do młodego adepta sztuk walki. - 
Idziesz pływać bez majtek?
 W dalszej kolejności Różal skoncen-
trował się głównie na pokazaniu ćwi-
czącym różnych technik walk w obronie, 
kontrze oraz szukaniu miejsca do trafień. 
Następnie przez cały czas czujnie przy-
glądał się trenującym i na bieżąco kory-
gował popełniane przez nich błędy.
 Organizatorem otwartego tre-
ningu był Michał Jabłoński – wie-
lokrotny mistrz Polski, zdobywca 
Pucharu Świata i zawodowy mistrz 
Europy), który zna się z Różalem 
prywatnie od wielu lat.
 - Dobrze się ze sobą dogaduje-
my – mówi Michał Jabłoński, tre-
ner X Fight Piaseczno. - Mieliśmy 
nawet kiedyś taką śmieszną przygo-
dę. Kolega zalał do diesla benzynę, 
stanęliśmy w środku autostrady i spę-
dziliśmy 15 godzin na stacji paliw. Nie 
znam Marcina ze złej strony. Bez pro-
blemu przyjął moje zaproszenie żeby 
poprowadzić otwarty trening w Pia-
secznie. Kickboxing polecam każde-
mu, bo sporty walki wyciągają z czło-
wieka ukrytą siłę ze zdwojoną mocą.
 Warto podkreślić, że na trenin-
gu pojawił się również Jurek „Ju-
ras” Wroński - kickbokser oraz raper 
i producent muzyczny, ośmiokrotny 
mistrz Polski, dwukrotny wicemistrz 
świata i zdobywca Pucharu Świata 

w kick-boxingu, który specjalizuje 
się zwłaszcza w technikach obroto-
wych. 
 - Dzisiejszy trening uważam za 
bardzo udany – mówi Jakub Sobala, 
zawodnik X Fight Piaseczno. - Go-
ściliśmy i trenowaliśmy pod okiem 

elity sportów walki nie tylko w na-
szym kraju, ale i na świecie. Uwa-
żam to za dobry wstęp do nowo po-
wstałej sekcji twardych formuł kick-
boxingu w Piasecznie.

Grzegorz Tylec

W niedzielę wsiądź 

na rower

PIASECZNO

 Z okazji Światowego Dnia bez Sa-
mochodu 24 września zostanie zorga-
nizowana rekreacyjna wycieczka rowe-
rowa adresowana zarówno do wytraw-
nych rowerzystów, seniorów, osób stro-
niących od aktywności fi zycznej, jaki i 
rodzin z dziećmi. Impreza rozpocznie 
się o godz. 10 na piaseczyńskim rynku i 
w tym samym miejscu zakończy około 
godz. 15.30. Jednym z elementów wy-
cieczki będzie konkurs wiedzy z zakre-
su ochrony środowiska (do wygrania 
nagrody przydane podczas każdego 
rowerowego rajdu!) oraz ognisko inte-
gracyjne (prowiant własny) na Zimnych 
Dołach. Organizatorzy zapewniają brelo-
ki i kamizelki odblaskowe oraz wodę bu-
telkowaną. Wstęp wolny. Rajd organizuje 
urząd gminy oraz Fundacja Violet Kiwi.

PC


