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Wjechał wprost pod ciężarówkę
PIASECZNO We wtorek w Żabieńcu 
zginął 45-latek. – Nie mam pojęcia 
dlaczego, ale w pewnym momen-
cie kierowca suzuki zjechał na prze-
ciwległy pas ruchu prosto na mnie 
– opowiadał nam zszokowany męż-
czyzna kierujący ciężarowym re-
nault. – To wydarzyło się tak szyb-
ko, że nie miałem szansy na reakcję

Kłody pod nogi 
pasażerom
POWIAT Tysiące osób, które codziennie przesiadają się z 
autobusów podmiejskich do metra na pętli przy Wilanow-
skiej w Warszawie nie chce docierać do stacji tak, jak to 
sobie umyślili urzędnicy. – Będzie jeszcze gorzej – obawia 
się Juliusz Wrzos z Mysiadła str. 2



 Pan Juliusz jest zmuszony do co-
dziennego korzystania z tego punk-
tu przesiadkowego. Od miesięcy jego 
irytacja rośnie. – Najpierw na istnie-
jącym od lat wejściu do stacji me-
tra Wilanowska powstał biurowiec, 
a przed nim ulica Pejzażowa. Nowe 
połączenie pomiędzy pętlą autobu-
sową a podziemną kolejką zosta-
ło tak pomyślane, że trzeba nadkła-
dać około stu metrów drogi. Dlate-
go wiele osób spiesząc się korzysta ze 
skrótu. Ostatnio czekała na nich po-
licja i wystawiała mandaty, ponieważ 
przechodzili poza pasami na Pejzażo-
wej. Tu absurd goni absurd – komentu-
je pasażer z Mysiadła. – Teraz słyszę, że 
urzędnicy Mokotowa zamierzają odciąć 
skrót, żeby w końcu nauczyć pasażerów, 
jak trzeba chodzić – bulwersuje się męż-
czyzna.

Miało być lepiej, 
wyszło jak zawsze...
 Postanowił, że poszuka w tej 
sprawie pomocy, bo jego zdaniem 
nie jest normalne, że równocześnie 
z akcją zachęcającą mieszkańców 
m.in. powiatu piaseczyńskiego do 
przesiadania się z samochodów do 

autobusów, na Dworcu Południo-
wym rzuca im się kłody pod nogi. 
– Historia jest kuriozalna. Władze 
dzielnicy Mokotów likwidują ciągi 
komunikacyjne między przystanka-
mi dla wysiadających z autobusów 
a wejściami do metra usytuowany-
mi od strony pętli – napisał 72-latek 
do radnej mazowieckiej Doroty Sta-
lińskiej. – Mój list nie wystarczy, po-
trzebne są podpisy popierające mój 
apel – obawia się pan Juliusz. O in-
terwencje poprosił również starostę 
piaseczyńskiego Wojciecha Ołda-
kowskiego. 
 Sprawą kilka dni temu zainte-
resowało się warszawskie Miasto 
Jest Nasze. Jan Popławski, rzecz-
nik stowarzyszenia zarzuca Za-
rządowi Transportu Miejskiego, 
że złamał obietnicę daną pasaże-
rom w 2016 roku, że po wzniesie-
niu biurowca przesiadki na naj-
większym tego typu węźle w sto-
licy staną się łatwiejsze. Jest od-
wrotnie – tu gdzie miało być przej-
ście przez ulicę do stacji metra, 
powstał wjazd do garażu pod-
ziemnego. A najkrótsze dojście do 
podziemnej kolei zastawiono be-
tonowymi i metalowymi bariera-
mi. Zdaniem organizacji miasto 
powinno ułożyć chodnik od pętli 
autobusowej do metra na powsta-
łych przedeptach.

Interes dewelopera 
i normy ważniejsze?
 Jednak Urząd Dzielnicy Mo-
kotów pozostaje na te głosy głu-
chy i nie ma sobie niczego do za-
rzucenia. Piotr Pełka, inspektor 
z biura odpowiadającego za kon-
takt z prasą wyjaśnia nam, że  lo-
kalizacja przejść przez Pejzażo-
wą „jest zgodna z dokumentacją, 
w tym także projektem organizacji 
ruchu zatwierdzonym przez Biu-
ro Polityki Mobilności i Trans-

portu m.st. Warszawy.” – Została 
ona ustalona na przedłużeniu cią-
gów komunikacyjnych z pętli au-
tobusowej prowadzących do stacji 

Metra Wilanowska. Analizowa-
ne były przepisy ruchu drogowe-
go – argumentuje. Na tym jednak 
urząd dzielnicowy nie poprze-
stanie. Piotr Pełka informuje, że 
działka, po której obecnie pasa-
żerowie chodzą na skróty „będzie 
zagospodarowana i wygrodzo-
na. Została podpisana umowa z 

inwestorem na dzierżawę tego terenu 
pod parking. Nie będzie możliwości 
przejścia przez ten teren”.
 – Okoliczni mieszkańcy i przy-
jezdni korzystający z metra są nie-
ważni. Ważny jest interes dewe-
lopera oraz normy inżynieryjne 
i procedury urzędnicze – kpi pan 

Krzysztof, jeden z pasażerów. 
 O to, czy Zarząd Transportu 
Miejskiego w ogóle podejmuje dzia-
łania zmierzające do ułatwienia doj-
ścia przesiadkowiczom, zapytaliśmy 
jego rzecznika Tomasza Kunerta. 
Odesłał nas do urzędników z Mo-
kotowa i stołecznego ratusza. Rena-
ta Kaznowska, wiceprezydent War-
szawy zadeklarowała „Gazecie Sto-
łecznej”, że ZTM oraz biuro mobil-
ności miasta wejdą we współpracę 
z projektantem nowego parkingu, 
aby „przesiadki były jak najwygod-
niejsze”, a pasażerowie mogli prze-
chodzić ze stacji do pętli autobuso-
wej najkrótszą drogą, a nie kluczyć. 
Ponoć miałoby to się urzeczywistnić 
do końca tego roku.

Piotr Chmielewski

KRONIKA POLICYJNA
LESZNOWOLA

6-latek wezwał pomoc dla taty 

10-latek ucierpiał w wypadku

 Mundurowi pomogli w środę 39-latkowi, który stracił przytomność 
w swoim mieszkaniu. O pomoc do policji zwrócił się przebywający z 
nim 6-letni syn. Chłopiec nie potrafił jednak podać adresu domu wielo-
rodzinnego, w którym doszło do zdarzenia. Funkcjonariusze dotarli na 
miejsce dzięki temu, że 6-latek opisał dokładnie, co widzi za oknem. Po-
licjanci dostali się do mieszkania pokonując ogrodzenie oraz drzwi bal-
konowe, udzielili 39-latkowi pierwszej pomocy i wezwali pogotowie. 

 We wtorkowe późne popołudniu na drodze nr 724, na granicy Góry 
Kalwarii i Moczydłowa, doszło do wypadku z udziałem chłopca na rowe-
rze. Dziecko potrącone przez fiata punto (jego kierowca był trzeźwy) zo-
stało zabrane do szpitala przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. 
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Kłody pod nogi pasażerom
POWIAT Tysiące osób, które codziennie przesiadają się z autobusów podmiejskich do metra na pętli przy Wi-
lanowskiej w Warszawie nie chce docierać do stacji tak, jak to sobie umyślili urzędnicy. – Będzie jeszcze go-
rzej – obawia się Juliusz Wrzos z Mysiadła

Urzędnicy próbują wychować pasażerów, ci jednak się 
nie dają i wybierają najkrótszą drogę do metra

Okoliczni mieszkańcy i przyjezdni korzy-
stający z metra są nieważni. Ważny jest 
interes dewelopera oraz normy inżynie-
ryjne i procedury urzędnicze

Pan Krzysztof

K O N D E L E N C J E

R E K L A M A

GÓRA KALWARIA 

Bezczelna kradzież z użyciem matiza
 Nieustalony do tej pory sprawca podjechał autkiem przed dystrybu-
tory, zatankował 185 litrów oleju napędowego do kanistrów i jak gdy-
by nigdy nic odjechał. Do zdarzenia doszło w poprzedni czwartek oko-
ło godz. 5.20 na stacji paliw przy ul. Grójeckiej. Policja apeluje o pomoc 
w ujęciu sprawcy. 

LESZNOWOLA/GÓRA KALWARIA

Złodzieje aut nie próżnują
 Brązowe mitsubishi outlander wyprodukowane w tym roku zosta-
ło ukradzione nocą z posesji przy ul. Zimorodka w Zgorzale. Właściciel 
oszacował swoje straty na 130 tys. zł. Jednak nie tylko „japończyki” pa-
dają łupem złodziei. Z ul. Książąt Mazowieckich w Czersku jak kamfora 
wyparowało BMW X6 z 2008 roku, warte 78 tys. zł. Wystarczyło, że wła-
ściciel stracił auto z oczu na godzinę.

PIASECZNO/URSYNÓW

Dopiero strzały go zatrzymały
 Kilka dni temu po południu piaseczyńscy kryminalni próbowali za-
trzymać na al. Komisji Edukacji Narodowej na Ursynowie 49-latka, któ-
rego od pewnego czasu śledzili. Jednak mężczyzna na widok policjan-
tów rzucił się do ucieczki. Funkcjonariusze zaczęli go ścigać. W pewnej 
chwili jeden z nich wyjął pistolet i oddał w powietrze kilka strzałów ostrze-
gawczych. To zadziałało, 49-latek zatrzymał się, położył na chodniku i dał 
się zakuć w kajdanki. Policja nie ujawnia dlaczego mężczyzna został za-
trzymany, ponieważ „sprawa jest rozwojowa”. 

TARCZYN

Wypadek w centrum miasta
 W poprzedni czwartek na skrzyżowaniu ulic Grójeckiej z Komornic-
ką doszło do wypadku z udziałem autobusu. Ze wstępnych ustaleń po-
licji wynikało, że to prawdopodobnie kierowca osobowej skody wymu-
sił pierwszeństwo i dlatego doszło do zderzenia. W wypadku ranna zo-
stała jedna osoba, choć skodą podróżowały trzy osoby, a w autobusie 
było 16 pasażerów.

URSYNÓW

Myślał, że da łapówkę i będzie po sprawie
 27-letni Ukrainiec trafił za kraty, ponieważ usilnie namawiał poli-
cjanta, żeby przyjął od niego 50 zł „na kawę” w zamian za odstąpienia 
od czynności służbowych. Sprawa kradzieży słuchawek do mp3, której 
w ursynowskim centrum handlowym dopuścił się mężczyzna, mogła 
zakończyć się mandatem karnym w wysokości 500 zł, jednak obcokra-
jowiec postanowił załatwić wszystko po swojemu. Szybko się jednak 
przekonał, że próba wręczenia łapówki funkcjonariuszowi to już prze-
stępstwo zagrożone karą 8 lat więzienia. Nie ominie go również grzyw-
na za kradzież słuchawek. 
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od zł/m3 250 2

Mieszkania w Lesznowoli

Apartamenty Koniczyna.pl

3 - 4 pokoje + ogródek

od zł.279 900
tel. 881 436 036

Przebudowa „79” budzi pytania i emocje
GÓRA KALWARIA Planując modernizację szosy krajowej nr 79 w kierunku Magnuszewa, 
drogowcy zdają się iść na rękę mieszkańcom. Jednak nie wszystkim. W Podosowie 
chcąc przejechać na drugą stronę jezdni, rolnicy i kierowcy będą musieli nadłożyć 2,6 km!
 W poprzedni poniedziałek auto-
rzy koncepcji modernizacji krajów-
ki po raz drugi spotkali się z miesz-
kańcami południowej części gminy 
Góra Kalwaria. Towarzyszył im To-
masz Kwieciński, dyrektor warszaw-
skiego oddziału Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad (GDD-
KiA). Goście zaprezentowali zmia-
ny, jakie wprowadzili w pierwotnym 
projekcie pod wpływem uwag wła-
ścicieli posesji i władz gminy. Za-
interesowanie zebraniem było duże, 
sala Ośrodka Kultury pełna, stąd 
nie brakowało również emocji. Wyglą-
da na to, że inwestorowi nie udało się 
rozwiać wszystkich wątpliwości.

Komu potrzebne te ekrany?
 Podczas robót, które mają roz-
począć się w ciągu najbliższych 2-3 
lat, krajówka od budowanego obec-
nie węzła Stadion (na obwodni-
cy miasta) po rondo w Potyczy zo-
stanie lekko poszerzona. Dodatko-
wo – tu gdzie będzie możliwe – po-
wstaną tzw. drogi serwisowe, rów-
noległe jezdnie do rozprowadzania 
ruchu lokalnego. Ponieważ przebu-
dowana szosa otrzyma klasę „dro-
gi głównej ruchu przyspieszonego” 
skrzyżowania – jak przekonują dro-
gowcy – nie będą mogły znajdować 
się na niej zbyt blisko siebie. I to wła-
śnie likwidacja istniejących krzyżó-
wek i bezpośrednich zjazdów na po-
sesje jest źródłem największej licz-
by uwag mieszkańców. Bo o ile pro-

jektanci poszli na rękę właścicielo-
wi hotelu i restauracji Podzamcze na 
granicy Góry Kalwarii i Czerska, tego 
samego nie chcieli zrobić dla przed-
siębiorcy prowadzącego podobny lo-
kal Złote Runo w Karolinie. Aby się do 
niego dostać, według projektu, na jed-
nym ze skrzyżowań trzeba będzie zje-

chać na lokalną drogę. – Gdzie rów-
ność traktowania podmiotów? – iry-
tował się przedstawiciel Złotego Runa. 
Jego zaskoczenie było tym większe, że 
projektanci zaproponowali, iż restau-
rację odsłonią od krajówki ekranami 
dźwiękochłonnymi. – Po co te ekra-
ny, nie jesteśmy nimi zainteresowani. 
Cała ta inwestycja uniemożliwi nam 
prowadzenie działalności! – protesto-
wał mężczyzna. Tomasz Kwieciński 
oznajmił, że jeśli właściciele hotelu nie 
życzą sobie barier... muszą zwrócić się do 
gminy o zmianę planu zagospodarowa-
nia przestrzennego. – Jeżeli będzie moż-
liwość likwidacji ekranów, to tak zrobi-
my – obiecał jednak na koniec dyrektor 
GDDKiA. 

Weźmiecie mnie na utrzymanie
 Do kuriozalnej sytuacji – w oce-
nie mieszkańców – dojdzie w Conie-
wie. Tam zabudowania są zbyt bli-
sko jezdni, dlatego nie powstaną 
drogi serwisowe. Do tego pas dro-
gi (łącznie z chodnikami i rowami) 
bardzo zbliży się do ogrodzeń. – W 
tej sytuacji nie będę miał miejsca, żeby 
zatrzymać samochód przed posesją 
i otworzyć bramę – stwierdził jeden 
z gospodarzy z Coniewa. Wtórowa-
ła mu sąsiadka. – Zgodnie z przepisa-
mi, będziecie musieli państwo cofnąć 
bramy w głąb  podwórka, aby powstał 
przed nią podjazd – oświadczył dyrek-
tor Kwieciński ku niezadowoleniu za-
interesowanych. Mieszkańcy Coniewa 
pytali także, w jaki sposób drogowcy 
zamierzają zmniejszyć hałas już teraz 
wywoływany głównie przez ciężarów-
ki. W tej wsi GDDKiA nie przewiduje 
bowiem wykupu większej ilości grun-
tów (musiałoby dojść do licznych wy-
burzeń domów, co wzbudziłoby pro-
testy), aby zamontować ekrany. – Za-
stosujemy tzw. cichą nawierzchnię ob-
niżającą hałas – zapowiedział Tomasz 
Kwieciński. 
 Niezadowolenie wyrażali rów-
nież mieszkańcy Podosowy, gdzie 
GDDKiA zaplanowało likwidację  
skrzyżowania. Wedle obecnej koncep-
cji, aby przejechać z jednej strony szo-
sy na drugą, rolnicy i kierowcy będą 
musieli dojechać serwisówką do naj-
bliższego skrzyżowania w Potyczy. W 
ten sposób nadłożą około 2,6 km.

 W przypadku Potyczy zaprote-
stowała właścicielka sadu, który pro-
jektanci chcieli przeciąć nową   drogą 
powiatową, aby uniknąć wyburzeń i za-
gród. – Zniszczycie dwa dobrze owocu-
jące sady. Z gospodarstwa o powierzchni 
4 hektarów, stracę 1,6 ha. Chyba weźmie-
cie mnie potem na utrzymanie – narze-
kała kobieta dodając, że „absolutnie taka 
wersja projektu nie może być brana pod 
uwagę”. Za niedopuszczalną propozy-
cję drogowców uznało też szefostwo fir-
my przetwórczej w Potyczy, ponieważ in-
westycja zdecydowanie utrudniłaby dojazd 
do zakładu. – Przyjrzymy się tym rozwią-
zaniom jeszcze raz – obiecał dyrektor. 

Inwestycja - niespodzianka
 Część mieszkańców miała pre-
tensje do przedstawiciela GDDKiA, 
że niespodziewanie „wyskoczyła  

ona” z inwestycją. Właścicielka fir-
my transportowej wskazywała, iż 
kiedy rok temu kupowała  w Potyczy 
teren pod swoją działalność i o prze-
budowie szosy oraz przyszłych utrud-
nieniach w dostępie do położonych 
przy niej gruntach nie było mowy. 
– Zgadza się. Pieniądze na tę inwesty-
cję zostały  przyznane w tym roku w 
ramach likwidacji miejsc niebezpiecz-
nych – powiedział Tomasz Kwieciń-
ski. Poinformował również, że do koń-
ca przyszłego roku GDDKiA planuje 
skompletować wszystkie dokumenty 
do zezwolenia na realizację inwestycji, 
aby przystąpić do niej „po roku 2020”. 
Stąd próba łagodzenia wszelkich spo-
rów z mieszkańcami na samym po-
czątku przygotowań. 

Piotr Chmielewski

Wielu mieszkańców obawia się, że metamorfoza 
szosy zdecydowanie utrudni im życie    

– Zniszczycie dwa dobrze 
owocujące sady. Chyba weź-
miecie mnie potem na utrzy-
manie – narzekała mieszkan-
ka Potyczy dodając, że „ab-
solutnie taka wersja projek-
tu nie może być brana pod 

uwagę”. 

R E K L A M A
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Obywatelska jedenastka. W środę ruszyło głosowanie
Do 23 sierpnia mieszkańcy Góry Kalwarii mogą oddawać głosy na projekty 
złożone w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019.
 Spośród 15 zgłoszonych 
inicjatyw (to rekordowa licz-
ba w naszej gminie) 11 po-
myślnie przeszło weryfikację 
formalno-merytoryczną prze-
prowadzoną przez Komisję 
ds. Budżetu Obywatelskiego 
(składającą się z urzędników 
i mieszkańców) oraz referaty 
Urzędu Miasta i Gminy.

Oto projekty, ich autorzy oraz 
szacunkowe koszty zadań.
1. „W zdrowym ciele zdro-
wy duch”, Barbara Borowska, 
3900 zł,

2. „Serwujemy tenis w mie-
ście”, Barbara Borowska, 
8100 zł,

3. „Street Workout Park”, Ma-
ciej Czerwiński, 80 000 zł,

4. „Turystyczne szlaki tematycz-
ne”, Piotr Rytko, 100 000 zł,

5. „Centrum Integracji Śro-
dowiskowej”, Magdalena Ma-
zur, 100 000 zł,

6. „Piękne i czyste miasto”, Alek-
sandra Górecka, 100 000 zł,

7. „Zajęcia z samoobrony”, 
Paweł Książek, 47 000 zł,

8. „Rozbudowa miejskie-
go monitoringu”, Arkadiusz 
Strzyżewski, 100 000 zł,

9. „Modernizacja chodni-
ka na ulicy Pijarskiej”, Iwona 
Szymańska, 100 000 zł,

10. „Modernizacja placu za-
baw przy ulicy Dominikań-
skiej”, Katarzyna Bąk, Maria 
Dorosz, 100 000 zł,

11. „Dbamy o mamy”, Kata-
rzyna Bąk, Maria Dorosz, 
49 952 zł.

 Opisy wymienionych 
propozycji można zna-
leźć pod adresem www.
gorakalwaria.pl oraz przy 
urnach do głosowania.
 Łączna wartość przed-
sięwzięć: 788 952 zł. Bu-
dżet Obywatelski na rok 
2019, jak już wcześniej 
ustalono, wyniesie 400 000 
zł. Za tę kwotę zrealizowa-
ne zostaną te pomysły, któ-
re uzyskają największe po-
parcie głosujących.

 Które projekty zasługują 
Państwa zdaniem na reali-
zację? Prosimy o oddawa-
nie głosów. Wystarczy wrzu-
cić wypełniony formularz do 
jednej z trzech urn (sto-
ją w Urzędzie Miasta i 
Gminy przy kancelar i i, w 
Ośrodku Kultury i na ba-
senie miejsk im) lub wy-
słać go na adres obywa-
te l sk i @ gora k a lwar ia .p l . 
Formularze znajdują się 
przy urnach, kartę do wy-
pełnienia można też po-
brać ze strony www.gora-
kalwar ia.pl.
 W głosowaniu – które po-
trwa do 23 sierpnia – mogą 
uczestniczyć wyłącznie miesz-
kańcy miasta Góra Kalwaria, 
którzy skończyli 16 lat. Uwa-
ga, można oddać głos tylko 
raz, poprzez zaznaczenie tyl-
ko jednego projektu.
 Gorąco zachęcamy do po-
pierania obywatelskich ini-
cjatyw. To od Państwa zale-
ży, które pomysły się ziszczą. 
Jednocześnie dziękujemy za 
zaangażowanie i pomysło-
wość wszystkim autorom pro-
jektów.

2019Budżet
Obywatelski
GÓRA KALWAR IA

Tu oddasz głos:
● Urząd Miasta i Gminy
● Ośrodek Kultury
● basen miejski
● obywatelski@gorakalwaria.pl

Karty do głosowania i opisy 
projektów: przy urnach
i na gorakalwaria.pl

Zagłosuj na wybrany projekt
od 8 do 23 sierpnia

Urząd Miasta i Gminy
Góra Kalwaria
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Czas wyburzyć 
rudery na Koziej
KONSTANCIN-JEZIORNA Budynki przy ul. Koziej 3 zagrażają 
bezpieczeństwu przechodniów, a szczególnie dzieciom 
korzystającym z pobliskiego placu zabaw. – Rozbierze-
my je najpóźniej do końca września – zapewnia bur-
mistrz Kazimierz Jańczuk

 Na zagrożenie wynikające z ist-
nienia nadgryzionego zębem czasu 
budynku oraz sąsiadujących z nim 
komórek gospodarczych już kilku-
krotnie zwracał uwagę radny To-
masz Nowicki. – Pozwolenie na roz-
biórkę tych budynków gmina uzy-
skała rok temu – podkreśla rajca. 
– Coraz bardziej zniszczone rude-
ry zagrażają bezpieczeństwu miesz-
kańców, a zwłaszcza dzieci, któ-
re korzystają z placów zabaw i obok 
nich przechodzą. Straż miejska kil-
kukrotnie zabezpieczała ten teren, 
niemniej nie jest on w żaden sposób 

bezpiecznie oddzielony od ulicy i nie 
chroni przed zagrożeniem – prze-
strzega. Nowicki jest zdziwiony, 
że ratusz zwleka z wyburzeniem 
przy Koziej 3, skoro dysponuje już 
niezbędnym pozwoleniem, a rada 
miejska zarezerwowała na ten cel 
fundusze. 
 Burmistrz Kazimierz Jańczuk 
tłumaczy, że składał zapewnienie, 
iż budynki zostaną rozebrane w III 
kwartale tego roku i słowa dotrzy-
ma. – Obecnie wyłaniamy wykonaw-
cę tych prac – informuje burmistrz. 

PC

Władze gminy na razie nie wiedzą, na co przeznaczą 
działkę przy Koziej po usunięciu ruder

P R O M O C J A

Nowatorskie zabiegi urologiczne 
w Piasecznie

Doktor Fernando Gómez Sancha, światowej sławy urolog, specjalizujący się w mało-
inwazyjnych operacjach prostaty, przeprowadził pierwsze w Polsce zabiegi usunięcia 
przerostu prostaty przy użyciu lasera holmowego
 Pionierskie zabiegi odbyły  się na po-
czątku sierpnia w EMC Szpitalu św. Anny 
w Piasecznie.  Zoperowanych zostało 12 
mężczyzn w wieku 60-80 lat z okolic Pia-
seczna, Warszawy i Radomia. Na proble-
my z powiększoną prostatą każdy z nich 
cierpiał od 5-10 lat, a w tym czasie byli le-
czeni tylko farmakologicznie. Rozpoczę-
cie stałej współpracy piaseczyńskiego 
szpitala z zagranicznym ekspertem po-
zwoli na wykonywanie zabiegów lecze-
nia prostaty na najwyższym światowym 
poziomie.
 Holmowa laserowa chirurgia pro-
staty (HoLEP) jest minimalnie inwa-
zyjną terapią przerośniętego gruczołu 
krokowego. Do usuwania tkanki, która 
blokuje przepływ moczu wykorzystu-
je się laser holmowy. Zabieg zapew-
nia skuteczne leczenie nawet męż-
czyznom z poważnie powiększoną 
prostatą. HoLEP usuwa cały fragment 
zmienionego gruczołu i jednocze-
śnie pozwala zachować usuniętą tkan-
kę, dzięki czemu można ją następnie 
zbadać w laboratorium i określić cha-
rakter, co jest bardzo istotne w m.in. 
w diagnostyce raka prostaty. W po-
równaniu do starszych metod lecze-

nia HoLEP umożliwia znacznie szybszą 
regenerację po zabiegu oraz pozwala 
doszczętnie usunąć przerośnięty gru-
czoł. Dzięki temu zabiegi są bardzo 
skuteczne – jedynie mniej niż 2 pro-
cent mężczyzn, wymaga ponownego 
leczenia.
 Dr Fernando Gómez Sancha jest 
kierownikiem Katedry Urologii i Chirur-
gii Robotycznej na ICUA - Clinica CEM-
TRO w Madrycie, gdzie specjalizuje się w 
laserowej prostatektomii za pomocą la-
serów GreenLight i Holmium oraz robo-
tycznej radykalnej prostatektomii. Pra-
cuje również w Hill Clinic (Sofi a, Bułga-
ria). Po ukończeniu medycyny na Univer-
sidad Complutense, dr Fernando Gó-
mez Sancha specjalizował się w chi-
rurgii urologicznej w szpitalu Univer-
sitario de La Princesa w Madrycie, a 
w urologii rekonstrukcyjnej w Insty-
tucie Urologii w Londynie u prof. A. 
R. Mundy. Jest współzałożycielem In-
stituto de Cirugía Urológica Avanzada 
(ICUA) w Madrycie i pionierem w foto-
selektywnym odparowywaniu prosta-
ty (PVP) Greenlight dla łagodnej hiper-
plastii prostaty (BPH) oraz ablacji krio-
chirurgicznej i HIFU na raka prostaty w 

Hiszpanii. Obecnie łączy pra-
cę kliniczną z akademickimi i 
dydaktycznymi, aktywnie wy-
kładając i szkoląc innych leka-
rzy na całym świecie.
 - Mocno wierzę w hiperspe-
cjalistyczną medycynę i gdy-

bym pewnego dnia musiał być ope-
rowany, chciałbym, aby chirurg, któ-
ry ma zamiar to zrobić, doskonale wie-
dział, co robi i był prawdziwym eksper-
tem. To jest to, co sam oferuję moim pa-
cjentom, a dodatkowo od 10 lat spę-
dzam dużo czasu na szkoleniu in-
nych urologów w tych technikach w 
szpitalach na pięciu kontynentach 
– mówi doktor Sancha.
 Szpital św. Anny w Piasecznie jako je-
dyny w Polsce stosuje metodę HoLEP 
jako zabieg pierwszego wyboru.  Od-
dział urologiczny Szpital św. Anny pro-
wadzi leczenie w ramach NFZ i odpłat-
nie, a  w ramach pakietu onkologicz-
nego wykonywana jest pełna diagno-
styka i leczenie nowotworów układu 
moczowego.

Szpital św. Anny w Piasecznie
ul. A. Mickiewicza 39
Informacja: Tel. 661 300 313, 
e-mail: piaseczno@emc-sa.pl

Miejsce na 
Twoją 

REKLAMĘ
tel. 22 756 79 39
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Był piewcą Konstancina
KONSTANCIN-JEZIORNA Kilka miesięcy temu odszedł na zawsze Józef Hertel - znawca histo-
rii Konstancina i jego miłośnik. Spoczął na na cmentarzu skolimowskim, któremu po-
święcił jedną ze swoich publikacji
 Józef Hertel dożył sędziwego 
wieku, pozostawiając po sobie nie-
podważalną spuściznę, w tym 26 
książek związanych z początkami i 
historią Konstancina oraz stuletnie-
go uzdrowiska.

Konstancin go oczarował
 Aby zrozumieć i docenić wie-
loletnie literackie zmagania Józe-
fa Hertla z otaczającym światem, 
trzeba cofnąć się do jego lat dziecię-
cych, które spędził na łódzkich Ba-
łutach. Tu dorastał i stąd w wieku 18 
lat został wywieziony (był rok 1941) 
na przymusowe roboty do Niemiec. 
Po powrocie w 1945 r. podjął stu-
dia polonistyczne na Uniwersytecie 
Łódzkim. Tym razem miał szczę-
ście, gdyż trafił do środowiska, któ-
re stworzyło aktywną grupę poetyc-
ką nazywaną „grupą Olszewskie-
go, Szczawińskiego i Wirtha”. Nale-
żący do niej studenci to kilkanaście 
młodych, zdolnych osób obojga płci 
o szerokim wachlarzu poglądów od 
katolickich po lewicowe. Członko-

wie grupy byli bardzo aktywni, spo-
ro publikowali m.in. w „Dziś i jutro”, 
„Tygodniku Powszechnym”, „Szpil-
kach”. Dodatkowo rozwijali działal-
ność poetycką, występując na po-
rankach i wieczorach autorskich w 
Łodzi, Poznaniu, Warszawie, Szcze-
cinie, Karpaczu i innych miastach. 
Pracę po studiach Józef Hertel roz-
począł 1 stycznia 1951 r. w dzisiej-
szym Teatrze im. Adama Mickiewi-
cza w Częstochowie jako kierownik 
literacki. Tu wspólnie z nowym dy-
rektorem Edmundem Kronem stwo-
rzyli świetny duet, który wprowadził 
prowincjonalny teatr do czołówki 
scen krajowych.
 Po wielu życiowych kolejach 
losu w 1976 roku pan Józef trafił 
do Konstancina, gdzie jako kierow-
nik Uzdrowiskowego Domu Kultury 
(UDK) przepracował 6 lat. Tu mógł 
realizować swoje życiowe pasje i za-
interesowania. Stary Konstancin z 
jego przedwojennymi willami i nie-
zagasłą kulturą zachwycił go i ocza-
rował. Oprowadzał po nim niezli-

czone wycieczki młodzieży szkol-
nej, kuracjuszy i turystów. Lata jego 
pracy w PPUK to czas rozwoju bazy 
leczniczej Uzdrowiska i budowy tęż-
ni solankowej. Realizując wizję roz-
woju działalności kulturalnej dopro-
wadził do stworzenia na Politech-
nice Warszawskiej pierwszego pro-
jektu muszli koncertowej w Parku 
Zdrojowym. Snuliśmy wtedy plany 
utworzenia UDK w dzisiejszej Hu-
gonówce, a jego zasługą było także 
zorganizowanie pierwszego koncertu 
w nowo otwartej tężni w 1980 roku.

Rogata dusza
 Niestety nadszedł rok 1982. Nasz 
bohater został zmuszony do odej-
ścia z pracy w PPUK z powodu dzia-
łalności związkowej w OK NSZZ 
„Solidarność” Służby Zdrowia. 
Przygarnęliśmy go wtedy do pracy 
w Ośrodku Kultury. Po kilku mie-
siącach zdecydował się na odejście 
i samodzielne prowadzenie działal-
ności wydawniczej. Było mu począt-
kowo trudno, bo przez całe swoje 

życie zawodowe, od pierwszej pracy, 
miał opinię człowieka niezależnego i 
„rogatej duszy”. I to się nie zmieni-
ło do końca życia. W latach 80. pisał 
książki i artykuły do prasy codzien-
nej i tygodników, z czasem zaczął 
wydawać gazetkę „Wieść Gminna”. 
Przez blisko 40 lat pozostał wier-
ny Konstancinowi i jego unikalnym 
wartościom kulturowym. W pamię-
ci wielu mieszkańców pozostanie na 
długo widok jego sylwetki pochylo-
nej nad nieodłącznym rowerem.
Na zakończenie tego wspomnienia 
chciałbym przytoczyć jedną z pierw-
szych prób poetyckich Józefa Her-

tla z 1948 roku, jego ulubiony wiersz 
„Trawa na gruzach”:

„Ta zieleń jest lirą,
W struny napięty gruz; -
Słyszysz, jak niecierpliwie kwilą? -
Złóż na nie rękę, złóż.

Drugą niebieskiej tknij harfy
I tak od świtu aż po dnia skraj:
Pod palcami twoimi świat martwy
Wstanie. - Ty ręce złóż i graj.” 

W hołdzie Kronikarzowi Konstan-
cina.

Andrzej Szczygielski
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Powstańcy gościli w Domu Zośki
PIASECZNO W sobotę w Zalesiu Dolnym odbyła się część artystyczna 
obchodów 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
 Honorowymi gośćmi spotka-
nia w ogrodzie przy ul. Królowej 
Jadwigi byli uczestnicy warszaw-
skiego zrywu: Irena Paprocka i sa-
nitariuszka Jadwiga Skolimowska 
(harcerki 31. Warszawskiej Druży-
ny Harcerek), Jakub Tomasz No-
wakowski (ps. Tomasz) z Batalio-
nu „Zośka” oraz harcerz i jedno-
cześnie mieszkaniec Zalesia Dolne-
go Bolesław Wojewódzki (ps. Tar-
zan), którzy zostali powitani burzą 
braw. Wydarzenie rozpoczęło się od 
minuty ciszy w hołdzie tym, którzy 
walczyli o wolną Polskę i wolną sto-
licę. Następnie przypomniano krót-
ko okoliczności wybuchu i przebie-
gu zrywu warszawskiego oraz histo-
rię Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” i 
podkreślono, że jego dom jest sym-
bolicznym miejscem pamięci, które 
łączy pokolenia. – 1 sierpnia przeży-
łam ten moment kiedy wyją syreny 
w Warszawie i ten entuzjazm – po-
wiedziała  Jadwiga Skolimowska.
 – Wciąż pamiętamy o tych dniach wy-
buchu walki o naszą wolność. Miałam 
17 lat, gdy byłam sanitariuszką w szpi-
talu powstańczym, ale wiara, że zwy-
ciężymy i że się nie poddamy wydaje 
się być także teraz w narodzie.
 Głos zabrała również Mira Wal-
czykowska z Towarzystwa Przyja-
ciół Zalesia Dolnego przypomi-
nając burzliwe losy Domu Zoś-
ki i długą walkę o jego przejęcie 
przez gminę. Obecnie trwają prace 
nad inwentaryzacją i przygotowa-
niem nieruchomości do gruntow-
nego remontu. Obiekt ma w przy-

szłości służyć mieszkańcom jako 
mini-muzeum (zarówno rodziny 
Zawadzkich, jak i Zalesia Dolne-
go) oraz miejsce kameralnych spo-
tkań. – Ten budynek, wbrew pozo-
rom, nie jest w takim złym stanie 
na jaki wygląda – dodał optymi-
stycznie wiceburmistrz Piaseczna 
Daniel Putkiewicz. 
 W programie artystycznym im-
prezy znalazło się miejsce zarów-
no na recytację poezji (Jana Lecho-
nia i Krzysztofa K. Baczyńskiego), 
jak i koncert Warszawskiego Duetu 

Akordeonowego. Zabrzmiały utwo-
ry z okresu przedwojennego, które 
w przeszłości wykonywał m.in. Mie-
czysław Fogg. Imprezę zwieńczyły 
zaś „Spotkania z pieśnią” - śpiewa-
nie utworów powstańczych przepla-
tane gawędą historyczną prof. Grze-
gorza Nowika.
 Towarzystwo Przyjaciół Zale-
sia Dolnego zaprasza na najbliższą 
niedzielę, godz. 20 do Kolonii Arty-
stycznej (Zalesie Dolne, ul. Dębowa 
3) na plenerowy pokaz filmu węgier-
skiego „Węgierski korytarz: Warsza-
wa 1944” . Pokazuje on w jaki spo-
sób węgierscy żołnierze pomagali w 
trakcie Powstania Warszawskiego za-
równo w militarnych operacjach Gru-
py „Kampinos” AK, jak i cywilnym 
mieszkańcom miasta. Dokument po-
wstał dzięki bezpośrednim relacjom 
świadków i komentarzom wybitnych 
historyków węgierskich oraz polskich. 
Zawiera również ujęcia z rekonstrukcji 
bitew z tego okresu.

Grzegorz Tylec

Na imprezie w Domu „Zośki” nie zabrakło 
powstańców warszawskich 

Patriotycznie w Żabieńcu
PIASECZNO

 W niedzielę 19 sierpnia na Zimnych Dołach w Żabieńcu odbędą się uro-
czystości rocznicowe przy pomniku Szaniec Nieugiętych, upamiętniające 
walki Kompanii Leśnej im. por. „Szarego” NSZ z oddziałami niemieckimi. W 
programie od godz. 12: polowa msza św., wystąpienie przedstawiciela Na-
rodowych Sił Zbrojnych oraz władz samorządowych i złożenie kwiatów. 

Tyl.

Wjechał wprost 
pod ciężarówkę
PIASECZNO – Nie mam pojęcia dlaczego, ale w pewnym momencie kie-
rowca suzuki zjechał na przeciwległy pas ruchu prosto na mnie – opo-
wiadał nam zszokowany mężczyzna kierujący ciężarowym renault. – 
To wydarzyło się tak szybko, że nie miałem szansy na reakcję

 Do tragedii doszło we wtorkowe południe na drodze krajowej nr 79 w Ża-
bieńcu. Jadące od strony Góry Kalwarii osobowe suzuki nagle zjechało ze 
swojego pasa wprost pod nadjeżdżającą ciężarówkę. Siła uderzenia była po-
tworna. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych i próby reanimacji nie udało 
się uratować 45-letniego kierowcy osobówki. Towarzysząca mu 26-letnia ko-
bieta była w stanie ciężkim. Na pobliskiej łące wylądował śmigłowiec Lotni-
czego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał poszkodowaną do szpitala.
 Droga była zamknięta dla ruchu przez kilka godzin. Przyczyny wypadku 
bada prokuratura.

AB

Nie przegap nocy spadających gwiazd
GÓRA KALWARIA

 W połowie sierpnia nie wolo zapomnieć o widowiskowym deszczu mete-
orów. Najlepiej oglądać je z dala od miasta. Już jutro amatorom rozgwieżdżo-
nego nieba obserwacje ułatwi Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii. Zaprasza na 
podziwianie spadających gwiazd w wyjątkowej scenerii gotyckiej warowni w 
Czersku. Atrakcji nie zabraknie – ani dla starszych, ani dla młodszych. Impreza 
rozpocznie się o godz. 20. A w programie: koncert zespołu Mindsedge (instru-
mentalny alternatywny rock o cieżkich, szybkich, czasem metalowych riff ach 
przeplatanych dużo wolniejszymi, melancholijnymi i melodyjnymi partiami i solów-
kami), stoiska Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii oddział w Warszawie 
(zegar astronomiczny, budowa spektroskopów dla dzieci od 6 lat), oglądanie gwiazd, 
robotyka Małych Odkrywców i lightshow w wykonaniu Teatru AzisLight (pokaz tań-
ca z ogniem plus neon show, w którym wykorzystywane są przeróżne efekty świetl-
ne oraz wizualne). Za dodatkową opłatą 10 zł od osoby dostępne będzie także kino 
sferyczne (obraz kosmosu jest w nim wyświetlany we wszystkich kierunkach, co daje 
efekt pełnej przestrzeni). Bilety w cenie 10 zł (normalny) i 5 zł (ulgowy).
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 Największe zainteresowanie 
wzbudził pancerny peugeot, którego 
replikę zbudował Marian Chojka z 
Czerska, w niedzielę ubrany w kom-
binezon polskiego żołnierza broni 
pancernej z 1920 roku. Na co dzień 
pracownik spółki gazowniczej za-
interesował się rekonstrukcją histo-
ryczną w 2006 roku, kiedy w Polsce 
dopiero ona raczkowała. – W 1920 
roku Polska kupiła od Francji 18 ta-
kich samochodów, ale nie zdążyły 
one już wziąć udziału w wojnie pol-
sko-bolszewickiej – opowiada pan 
Marian. Wozy trafiły m.in. na Śląsk, 
gdzie brały udział w III powsta-
niu śląskim, a następnie... kampa-
nii wrześniowej. Dwa wykorzysta-
no także podczas przewrotu ma-

jowego w 1926, przeciwko oddzia-
łom marszałka Piłsudskiego. – To 
był pierwszy pojazd pancerny, jaki 
nasze wojsko zakupiło za grani-
cą. Jest archaiczny, a jego wadą 
były tylko jedne drzwiczki. W ra-
zie czego, większość załogi opusz-
czała wóz przez dach nakrywa-
ny brezentem – objaśnia czersz-
czanin. Jego odtworzony z piety-
zmem peugeot z karabinem 37 mm 

„zagrał” epizod w  filmie „Bitwa 
Warszawska 1920” Andrzeja Waj-
dy, kilka razy jeździł też po polu 
rekonstruowanej bitwy nad Bzu-

rą. Marian Chojka już pracuje nad 
kolejnym samochodem historycz-
nym – rozpoznawczym wozem ra-
dzieckim. Takich Armia Czerwo-
na używała, gdy we wrześniu 1939 
roku najechała polskie ziemie.

Sadownik woził nim jabłka
 Jednak odwołań do wojsk so-
wieckich w niedzielę było więcej. 
Andrzej Kochański z Góry Kalwarii 
zaprezentował dwa „gaziki” - GAZ 
67 wyprodukowany w 1944 roku i 
GAZ 67b z 1945 roku. – Kupiłem 
je w stanie agonalnym i całkowicie 
rozkręciłem, naprawiłem i złoży-
łem. Jeden jeździł przez lata w pol-
skiej milicji – opowiada amator mi-

litariów. – W przypadku tych samo-
chodów Rosjanie nie ukradli od ni-
kogo licencji, ale kupili ją od Ame-
rykanów. Na co dzień trzymam oba 
auta w garażu, jeżdżę nimi na zloty. 
Teraz samodzielnie składam dwa ko-
lejne samochody. Oby mi tylko życia 
starczyło – mówi. Pan Andrzej zara-
ził swoją pasją Pawła Ejneberga, obec-
nie mieszkańca Wólki Dworskiej. On 
odbudował amerykańskiego dodge’a, 
tzw ¾ tony. – I Armia Wojska Polskie-
go otrzymała ten egzemplarz od Ar-
mii Czerwonej, której z kolei został on 
dostarczony w ramach amerykańskiej 
pomocy. Jednak samochód nie do-
tarł do Berlina, został unieruchomio-
ny na polskich ziemiach – opowiada o 
historii pojazdu jego właściciel. – Kie-
dy go kupowałem, był w fatalnym sta-
nie. Sadownik spod Karczewa woził 
nim przez lata jabłka – dodaje. Paweł 
Ejneberg ma już części, aby złożyć... 
drugiego takiego dodge’a, ale w wer-
sji z działkiem. Pierwszy wóz został 
tak dobrze zrekonstruowany, że wy-
pożyczyła go ekipa nagrywająca film 
„Pułkownik Kwiatkowski”.

Rozebrałem go do każdej śrubki
 Dla kontrastu Piotr Pyszyński do-
jechał na niedzielny mini zlot orygi-
nalnym motocyklem NSU, na którym 
żołnierz Wehrmachtu wjechał do Pol-
ski na początku II wojny światowej. W 
naszym kraju zachowało się tylko kil-
ka takich jednośladów. – Ten motocykl 
miał przestrzeliny w tylnym błotniku, 

ale popełniłem błąd i je zaspawałem – 
żałuje pan Piotr.
 Jego imiennik – Piotr Lewan-
dowski w niedzielę był z innej baj-
ki. Ubrany w mundur współcze-
snego polskiego żołnierza biorące-
go udział w zagranicznych misjach 
wojskowych, przyjechał Honkerem 
– samochodem terenowym rów-
nież wciąż używanym przez polskie 
siły zbrojne. – Kupiłem go od firmy 
energetycznej, rozebrałem do każ-
dej śrubki, polakierowałem na woj-
skowe kolory i złożyłem – chwali się 
członek klubu miłośników Honke-
rów. – Jednak jeżdżę nim rzadko, po 
Warszawie wolę podróżować komu-
nikacją miejską – dodaje. Piotr Le-
wandowski zdradził, że pasję łączy... 
z pracą zawodową. Jest wojskowym. 
– Po służbie zdejmuje jeden mundur 
i już w ramach hobby zakładam dru-
gi, niemal identyczny – śmieje się. 

Szablą cieli arbuzy i róże
 Wystawa sprzętu towarzyszy-
ła fetowaniu Święta Wojska Pol-
skiego. Po mszy św. i uroczysto-
ści przed pomnikiem marsz. Jó-
zefa Piłsudskiego, w ogrodach pa-
rafialnych mieszkańcy mogli obej-
rzeć popisy szwadronu honoro-
wego 3. Pułku Szwoleżerów Ma-
zowieckich, w którym podczas II 
wojny światowej walczył mieszka-
niec Góry Kalwarii por. Henryk 
Prajs, zmarły w kwietniu w wie-
ku 101 lat.  Szwoleżerzy dali mi-
strzowski pokaz władania lancą i 
szablą, którą cieli róże (następnie 
wręczali je damom), kapusty i ar-
buzy. Po musztrze czas zebranym 
umiliła Orkiestra Reprezentacyj-
na Wojska Polskiego, a następnie 
zaproszono ich na wojskową gro-
chówkę. 

Piotr Chmielewski
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Zawód: wojskowy, hobby: wojskowy
GÓRA KALWARIA Przy okazji celebrowanego w niedzielę Święta Wojska Polskiego okazało 
się, że w Górze Kalwarii działa kilku miłośników militariów, którzy przywracają do ży-
cia dawny sprzęt frontowy

Wystawa sprzętu wojskowego odbyła się 
w Górze Kalwarii po raz pierwszy   

Szwoleżerzy dali pokaz mistrzowskiego 
władania lancą i szablą na koniu

W niedzielę szwoleżerzy dali 
mistrzowski pokaz władania 
lancą i szablą, którą cieli róże 

(następnie wręczali je da-
mom), kapusty i arbuzy. 

R E K L A M A

Seanse w kinie pod chmurką
PIASECZNO

 Już dziś na skwerze Kisiela o godz. 20.30 wyświetlona zostanie amery-
kańska komedia „Rekiny Wojny” (2016). Natomiast we wtorek 14 sierpnia obej-
rzeć będzie można z kolei „Faceta na miarę” - francuską komedię romantyczną, 
a 17 sierpnia – brytyjsko-amerykańską komedię „Kryptonim UNCLE”.

Tyl.

Spacer historyczny
 W najbliższą niedzielę odbędzie się kolejny spacer historyczny z prze-
wodnikiem, który przejdzie ulicami Piaseczna - Warszawską, Młynarską i 
Zgody. Zbiórka o godz. 10 przy ratuszu (pl. Piłsudskiego 1).

Tyl.

Święto Wojska Polskiego
 W najbliższą środę odbędą się obchody Święta Wojska Polskiego. O 
godz. 10 w kościele św. Anny  odprawiona zostanie msza św. za ojczyznę, a 
o godz. 11 nastąpi złożenie kwiatów pod tablicą poświęconą marszałkowi 
Piłsudskiemu przy ratuszu. Obchody, organizowane przez Związek Komba-
tantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, zwieńczy piknik kombatantów 
w Pilawie.

Tyl.

Piksel wystąpi dla dzieci
 W środę 22 sierpnia w ramach Wieczorynek w Zakątku Kultury (plac 
między Przystankiem Kultura a urzędem gminy) odbędzie się przedstawie-
nie „Piksel, czyli gość z krainy krasnoludków”. Wystąpi Maciej Gąsiorek zna-
ny z programu „Budzik” jako Krasnoludek. Początek o godz. 19.

Tyl.
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Tu nauczą się samodzielności
POWIAT Wszystko wskazuje na to, że do przyszłego roku włodarzom powiatu uda się rozwiązać  braku 
miejsc w ośrodkach pobytu dziennego dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnymi
 Rodzice pełnoletnich osób z 
trudnościami w rozwoju nagle zo-
stają sami, kiedy ich dzieci kończą 
szkoły. Katolickie Stowarzyszenie 
Niepełnosprawnych Archidiecezji 
Warszawskiej prowadzi w w Zalesiu 
Dolnym oraz Górze Kalwarii warsz-
taty terapii zajęciowej, w których ob-
jęci opieką uczeni są codziennego 
życia, a także zawodu. Jest to jed-
nak kropla w morzu potrzeb. Z da-
nych starostwa wynika, że w powie-
cie piaseczyńskim właściwej opieki o 
wysokim standardzie wymaga około 
100 dorosłych osób niepełnospraw-
nych intelektualnie. Jednak połowa z 
nich pozostaje w domach, ze wzglę-
du na brak miejsc w ośrodkach. 
 Ta sytuacja ma się jednak zmie-
nić. W Pęcherach-Łbiskach trwa 
właśnie nadbudowa Zespołu Szkół 
Specjalnych. Na zaadaptowanym 
poddaszu powstanie Środowiskowy 
Dom Samopomocy. – Będzie prze-
znaczany dla dzieci, które wydoro-
ślały i skończyły szkołę, ale nie ra-
dzą sobie w życiu. Tu zostanie zor-
ganizowana dla nich terapia zaję-
ciowa, pomoc pedagogiczna, będą 
uczyły się codziennych czynności 
życiowych, jak chociażby robienia 
kanapek, żeby przeżyć bez rodzi-
ców, gdy ich zabraknie – tłumaczy 
Konrad Winniewski z wydziału in-
westycji, remontów i drogownictwa 
starostwa. – Podwyższając podda-
sze stworzymy około 700 mkw. no-
wej powierzchni użytkowej dla oko-

ło 30 osób. Ośrodek będzie działał 
niezależnie od szkoły, w ubiegłym 
roku wybudowaliśmy już windę na 
jego potrzeby – dodaje. 
 Kolejne 30 miejsc dla osób z za-
burzeniami intelektualnymi i fizycz-
nymi starostwo zamierza zapew-
nić w dawnym „koszarowcu” w Gó-
rze Kalwarii. W budynku nr 3 pry-
watny inwestor wydzierżawił par-
ter i piętro, a ostatnią kondygnację 
samorząd wyremontuje samodziel-
nie. Właśnie zakończyło się projek-
towanie inwestycji. W budynku po-
wstanie niezbędna winda, pracow-
nie m.in. ceramiczna, komputero-
wa, sensoryczna oraz umiejętności 
społeczno-życiowych, a także po-
kój wyciszeń i gabinety psychologa 

oraz logopedy. Na piętro wprowa-
dzi się także filia Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej. – Miejsca 
w dwóch nowych ośrodkach spo-
wodują, że już w 2019 roku będzie-
my w stanie zapewnić oczekiwa-
ną opiekę wszystkim osobom nie-
pełnosprawnym – tłumaczy Arka-
diusz Strzyżewski, wicestarosta Pia-
seczyński. – To dla nas szczególnie 
ważne obszar, dlatego na te inwesty-
cje przeznaczymy w tym i przyszłym 
roku blisko 7 mln zł, a na realizację 
ośrodka w Pęcherach-Łbiskach uda-
ło nam się pozyskać 2,6 mln zł dota-
cji – uzupełnia.

Piotr Chmielewski

Nadbudowa szkoły w Pęcherach-Łbiskach 
będzie kosztowała łącznie 5,6 mln zł  

Konstancin zagra dla Karoliny
KONSTANCIN-JEZIORNA 38-letnia Karolina, matka dwóch synów, ma nieoperacyjnego guza mózgu. Jej jedy-
ną szansą jest kosztowne leczenie za granicą, ale kobiety nie stać na jego sfi nansowanie. W pomoc zaan-
gażowali się mieszkańcy miasta
 Sąsiedzi, przyjaciele i ich znajo-
mi postanowili zorganizować kon-
cert charytatywny. W następną nie-
dzielę 19 sierpnia, o godz. 12 w Parku 
Zdrojowym wystartuje rodzinny pik-
nik z wieloma atrakcjami, a o godz. 15 
w amfiteatrze rozpocznie się koncert, 
który zwieńczy występ Renaty Prze-
myk. Całkowity dochód z wydarze-
nia zostanie przeznaczony na leczenie 
Karoliny. Organizatorzy apelują: Nie 
bądźmy obojętni, każdy może pomóc.

Czasu jest niewiele 
 Karolina jest mieszkanką Kon-
stancina-Jeziorny. Urodziła dwóch 
wspaniałych synów – młodszy Jaś 
pojawił się na świecie pod koniec 
2014 roku. Wypełnił dom rado-
ścią. Bo w domu Karoliny nie za-
wsze było różowo, ale dzięki ciężkiej 
pracy, licznym wyrzeczeniom i nie-
stety kosztem zdrowia, udało jej się 
osiągnąć to, o czym zawsze marzy-
ła: szczęśliwą rodzinę i dom. I na-
gle usłyszała ten wyrok… Zaczęło 
się niewinnie od kapcia spadające-
go z nogi. Był marzec 2018. Niedo-
wład w nodze zaczął się pogłębiać, 
spowodował utykanie. Karolina za-
częła szukać przyczyny. Okazało 
się, że za niedowład odpowiedzialny 
jest guz. Glejak, gwiaździak anapla-
styczny III stopnia złośliwości, nie-
operacyjny. W takim przypadku ro-
kowania są niekorzystne. Teraz Ka-
rolina robi wszystko, by pokonać 
chorobę. Musi natychmiast podjąć 
leczenie. Chce spróbować immuno-
terapii oraz metody Nanotherm w 
Berlinie, a także innych dostępnych 
za granicą możliwości. Niestety, nie 
ma środków na ich sfinansowanie. 

Wszystkie konsultacje są kosztow-
ne. Czasu jest niewiele. Guz rośnie i 
każdego dnia odbiera kobiecie czas na 
ziemi. Karolina nie zamierza się pod-
dawać, chce nadal pracować, żyć dla 
rodziny. Nigdy nie była obojętna na 
ludzką krzywdę, zawsze pomagała in-
nym. Teraz liczy na naszą pomoc. 

Jej historia porusza
 Okazało się, że w otoczeniu ko-
biety nie brakuje ludzi o wielkich 
sercach. W organizację koncertu za-
angażowali się nie tylko bliscy, są-
siedzi, znajomi i przyjaciele kobiety, 
lecz także inni mieszkańcy miasta, 
których poruszyła jej historia. Do-
łączyli lokalni przedsiębiorcy, sto-
warzyszenia, Konstanciński Dom 
Kultury, samorządy gminy i powia-
tu oraz wielu wspaniałych artystów.
 Wśród niedzielnych atrakcji będą 
m.in. dmuchane zabawki, animacje 

dla dzieci, malowanie buzi, czytanie 
bajek, stoiska z rękodziełem, stoiska 
z ciastami i wyrobami (Mamy dla 
mamy oraz Babeczki dla babeczki – 
inicjatywy sąsiedzkie), szycie, gra w 
boule, punkty gastronomiczne, mia-
steczko ruchu drogowego, strefa fit-
ness i sportowa przygotowana przez 
kluby sportowe z Konstancina, licy-
tacje przedmiotów, występ iluzjoni-
sty oraz motocykliści.
 O godz. 15 w amfiteatrze roz-
pocznie się koncert, w którym we-
zmą udział: Tomasz Steciuk, Nula 
Stankiewicz oraz lokalni twórcy: 
Karina Mrówka z zespołem, Bez 
Cienia Ciszy, Kolorofonia, Ham-
ski Bruk, Paborowski, Tearaz i TU, 
HLA 4TRANSPLANT. Koncert 
zwieńczy występ doskonałej woka-
listki Renaty Przemyk, która także 
zgodziła się pomóc Karolinie. 

Piotr Chmielewski

Wśród wykonawców, którzy 19 sierpnia zagrają dla Karoliny 
(na lewym zdjęciu) będzie Renata Przemyk

Komedia jak za dawnych lat
KONSTANCIN-JEZIORNA

 W ramach cyklu Lato z Komedią Dell’Arte na najbliższą sobotę na godz. 
19.30 Konstanciński Dom Kultury zaprasza na spektakl plenerowy w alta-
nie przy Hugonówce (ul. Mostowa 15) w wykonaniu grupy Comedy Impro 
Banda. Wystawią improwizowany spektakl inspirowany czasami między-
wojnia. Wedle życzenia i zamówienia, bo publiczność rządzi i decyduje, 
zobaczy ona całą plejadę postaci. Klimat jak w starym kinie gwarantowa-
ny. W skład grupy wchodzą zawodowi aktorzy: Katarzyna Michalska, Anna 
Golc, Monika Markiewicz, Piotr Makarski, Grzegorz Sierzputowski, kabare-
ciarz Tomasz Majer i pianista Jacek Prokopowicz. Wstęp wolny. W razie złej 
pogody spektakl odbędzie się w Hugonówce.

PC

Miejsce na Twoją 
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Sztuka obserwacji
PIASECZNO Do końca wakacji na rynku czynna będzie wy-
stawa zdjęć członków Klubu Fotografi cznego z Piaseczna

 Mottem ekspozycji jest cytat ze słynnego amerykańskiego fotografa El-
liotta Erwitta „Fotografi a jest dla mnie sztuką obserwacji. To umiejętność zna-
lezienia czegoś interesującego w zwykłym miejscu. Odkryłem, że nie jest zbyt 
istotne co widać – istotne jest to, co potrafi sz z tym zrobić.” Na rynku, tuż 
przed Przystankiem Kultura, przedstawiono różnorodne tematyczne zdjęcia, 
których autorami jest osiemnaścioro adeptów fotografi i.

Grzegorz Tylec

Zapisy na jubileuszowy Frog Race
PIASECZNO

 8 września w Żabieńcu odbędzie się 10. edycja biegu Frog Race. ,,Żabi 
Wyścig” wystartuje tradycyjnie z Zimnych Dołów na dystansach od 100 m 
dla dzieci do 10 km dla dorosłych. Więcej informacji i zapisy na stronie in-
ternetowej: kondycja.com.pl/startmeta/.

Pociąg do spadających gwiazd
 Pod koniec pierwszej połowy sierpnia na niebie możemy obserwo-
wać bardzo dużo meteorytów z roju Perseidów. Dlatego już dziś odbędzie 
się kolejny przejazd kolejką wąskotorową do Runowa w celu obserwacji 
gwiazd. Jak zawsze imprezę poprowadzi znany popularyzator astronomii – 
Karol Wójcicki, znany z facebookowego profi lu „Z głową w gwiazdach”. Po-
lana w Runowie, dzięki położeniu z dala od zabudowań, jest doskonałym 
miejscem do obserwacji nieba ze względu na brak latarni w bezpośredniej 
okolicy. Planowany powrót tuż po północy. Nocny, zabytkowy pociąg su-
nący powoli przez uśpione pola, wioski i miasto będzie dodatkową atrak-
cją. Co ze sobą zabrać? Koce, leżaki lub karimaty. A jeśli ktoś ma życzenie, to 
również kiełbaski lub coś innego do upieczenia na ognisku. Odjazd o godz. 
21. Bilety: od 20 do 35 zł (liczba miejsc ograniczona).

Tyl



 O ile w kwestii wychowania trud-
no jest jednoznacznie radzić jak prawi-
dłowo postępować, to istnieją jednak 
pewne, bardzo ogólne prawdy, z któ-
rych warto zdawać sobie sprawę. – Po 
pierwsze: dziecko ma różne potrzeby i 
emocje, które są nie mniej ważne niż 
potrzeby i emocje dorosłych, nawet je-
śli wydają nam się błahe, jak ten zosta-
wiony w przedszkolu rysunek – mówi 
Natalia Banasik-Jemielniak z Wydzia-
łu Psychologii Uniwersytetu Warszaw-
skiego. – Dla młodego człowieka może 
to być ważna praca, w którą włożył 
dużo energii i emocji i którego strata 
jest bardzo bolesna.
 Zanim więc pomyślimy, że 
mamy „trudne dziecko”, warto za-
stanowić się czy rzeczywiście jego 
zachowanie jest problemowe, czy 
może raczej jest normalną dla danej 
sytuacji i etapu rozwoju dziecka re-
akcją. – Nie możemy, przykładowo, 
oczekiwać, że trzylatek będzie spo-
kojnie przyjmował nagłe decyzje czy 
niespodziewane zmiany – zaznacza 
Natalia Banasik-Jemielniak. – Żeby 
uniknąć krzyczącego i rozpaczające-
go malucha, który nie chce wracać 
do domu z placu zabaw, czasem wy-
starczy po prostu uprzedzić dziecko 
wcześniej ile czasu spędzi z nami na 
zabawie i co kilka minut przypomi-
nać mu, że zbliża się czas powrotu 
do domu, mówiąc np. „Jeszcze pięć 
minut możesz się pobawić. Za pięć 
minut wracamy do domu”.

Wspierajmy rozwój emocjonalny
 Zachowanie można uznać za 
problemowe w przypadku, gdy nie-
pożądane reakcje są bardzo inten-
sywne, częste i długie, a zarazem 

jeśli zachowanie, które obserwuje-
my, jest dla nas niezrozumiałe i nie-
pokojące – to znaczy kiedy ani wiek 
dziecka ani zmiany otoczenia nie 
tłumaczą dlaczego dziecko się w 
dany sposób zachowuje. – Wybuch 
płaczu lub złości, kiedy np. nie zgo-
dzimy się kupić dziecku zabawki, 
nie jest podstawą do stwierdzenia 
problemu – uważa Natalia Bana-
sik-Jemielniak. – Zachowanie takie 
jest całkowicie zrozumiałe: my jako 
dorośli też nie jesteśmy zadowoleni 
kiedy nie możemy dostać tego cze-
go chcemy. Dysponujemy jednak 
pewnymi umiejętnościami regulacji 
emocji, które u kilkuletniego dziec-
ka dopiero się wykształcają. 
 Nie możemy więc od przedszko-
laka oczekiwać dojrzałości i opano-
wania. Dzieci wyrażają bowiem bar-
dzo silne emocje w sposób, w któ-
ry umieją i to w dużej mierze od do-
rosłych zależy, jak będą sobie da-
lej z tymi emocjami radzić w doro-
słym życiu. – Jednym ze sposobów 
wspierania rozwoju emocjonalne-
go dziecka jest towarzyszenie mu w 
przeżywaniu emocji i pozwalanie na 
to, by dziecko je okazywało, a więc 
zamiast mówić: „Nie płacz! Nie ma 
się co złościć! Ja w twoim wieku nie 
miałam połowy zabawek, które ty 
masz” można powiedzieć: „Rozu-
miem, że jesteś zła. Tupiesz nogą, bo 
jesteś rozzłoszczony. Wiem, że jest ci 
przykro, że nie możesz dostać nowe-
go opakowania ciastoliny” – radzi 
Natalia Banasik-Jemielniak. – War-
to przy tym zapewnić dziecko, że je 
wspieramy, kochamy i że może się 
do nas przytulić gdy tylko będzie na 
to gotowe.

Dyscyplina w przedszkolu
 A co zrobić, żeby nasi podopiecz-
ni zachowywali się właściwie poza 
domem? Nauczenie dzieci popraw-
nych zachowań, współpracy i prze-
strzegania ustalonych zasad i norm 
społecznych (czyli wychowanie i so-
cjalizacja) jest na pewno łatwiejsze 
jeśli rodzice i wychowawcy w przed-
szkolu współpracują i wymieniają 
się informacjami o dziecku. Co wię-
cej, dla malucha wyznaczanie reguł 
jest czymś co daje mu poczucie bez-
pieczeństwa, stałości i stabilności. – 
Na początku wychowawca  w przed-
szkolu powinien ustalić z dziećmi 
kilka najważniejszych reguł – mówi 
pedagog Joanna Srebnicka. – Za 
utrzymywanie kontraktu powinien 
nagradzać, a jeśli maluch się źle za-
chowuje, pokazać mu raz jeszcze za-
sady i przypomnieć, że one obowią-
zują. Należy przy tym wspomnieć, 
że za przestrzeganie regulaminu jest 

nagroda i jednocześnie ostrzec, że 
dalsze takie zachowanie spowodu-
je utratę medalu (nagrody) i w osta-
teczności, ale to naprawdę w osta-
teczności, jak już nic się nie zmienia, 
to dziecko traci medal.
 Najważniejsze by wychowawca 
w każdym momencie umiał zacho-
wać spokój. – Warto też przeanalizo-
wać trudną sytuację i zastanowić się 

jakie są przyczyny nieodpowiedniego 
zachowania dziecka – radzi Joanna 
Srebnicka. -– Czy jest zmęczone, głod-
ne, chce mu się pić, a może to reak-
cja na nadmiar bodźców, hałas bądź 
jakąś nagłą zmianę? Powodów może 
być wiele, a odnalezienie tego prawdzi-
wego pozwoli nam ograniczyć znacz-
nie niepożądane zachowania.

Grzegorz Tylec
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Jak poskromić przedszkolaka?
Czteroletnia Emilka potrafi  płakać i złościć się cały wieczór, jeśli zapomni zabrać z przedszkola wykonane-
go tego dnia rysunku. Krzyczy, tupie, nie pozwala rodzicom do siebie podejść. Zdarzyło jej się mocno podra-
pać po twarzy tatę, który chciał ją przytulić, pocieszyć i uspokoić. Czy to jest rodzaj zachowania, które po-
winno rodziców zaniepokoić?
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 Z racji tego, że odpowiednia die-
ta jest czynnikiem prewencyjnym 
wielu chorób cywilizacyjnych, klu-
czowe jest wdrażanie prawidłowych 
nawyków żywieniowych już od naj-
młodszych lat. Współcześnie coraz 
większym problemem jest kwestia 
otyłości. Nadmierna masa ciała do-
tyczy bowiem coraz większego od-
setka społeczeństw na całym świe-
cie. Z badań wynika, że problem 
ten dotyczy już co drugiej osoby w 
Polsce, a nasze dzieci tyją najszyb-
ciej w Europie – obecnie nadmierną 
masę ciała stwierdza się już u ponad 
30 proc. z nich. – Główną przyczy-
ną jest nadmiar spożywanych kalo-
rii w stosunku do zapotrzebowania 
energetycznego, przede wszystkim 
w postaci batonów, czekoladek, cia-
stek, napojów słodzonych, produk-
tów przetworzonych czy żywności 
typu fast food – mówi dietetyk mgr 
Marta Jusińska.
 Wyniki badania Instytutu Zdro-
wia Matki i Dziecka na temat ży-
wienia dzieci stwierdzają u nich nie-
dobór witaminy D (94 proc. bada-
nych) przy zbyt małym spożyciu wa-
rzyw kosztem zbyt dużego spożycia 
cukru. – Najgroźniejszym składni-
kiem, przyczyniającym się w głów-
nej mierze do problemów nadmier-
nej masy ciała jest właśnie cukier 

– podkreśla Marta Jusińska. – To 
jednak nie tylko słodycze – szacuje 
się bowiem, że jest on składnikiem 
nawet 70-80 proc. produktów prze-
tworzonych dostępnych na rynku. 
 Zgodnie z najnowszymi reko-
mendacjami WHO dopuszczalne 
spożycie cukru wśród dzieci wynosi 
maksymalnie trzy łyżeczki dziennie, 
przy czym bierzemy pod uwagę tutaj 

cały cukier dodany, czyli wszystkie 
słodkie płatki śniadaniowe, jogurty 
owocowe czy soki. Tymczasem por-
cja płatków śniadaniowych to aż 11 

łyżeczek cukru, szklanka „zdrowe-
go” soku dla dzieci to nawet pięć-
sześć łyżeczek cukru, jogurty sma-
kowy to średnio trzy-cztery łyżeczki. 
Wykazano, że istnieje jednoznacz-
ny związek pomiędzy spożyciem 
cukru a ryzykiem wystąpienia cho-
rób serca i układu krążenia. – Cukier 
prowadzi nie tylko do nadwagi i oty-
łości, ale przyczynia się też do rozwoju 
ADHD czy agresji u dzieci – ostrzega 
dietetyk. – Jest wrogiem zdrowych zę-
bów, wpływa niekorzystnie na pamięć, 
koncentrację, motywację i odporność 
oraz może prowadzić do licznych nie-
doborów witamin i składników mine-
ralnych. Zanim więc zdecydujesz się 
podać swojemu dziecku kolejną słod-
ką przekąskę, pomyśl jaki ma to wpływ 
na jego rozwój.
 Kolejnym częstym proble-
mem jest zbyt małe spożycie wap-
nia. Najnowsze wyniki badań In-
stytutu Żywności i Żywienia wyka-
zały, że dieta dzieci jest niedobo-
rowa w wapń – około 50 proc. pol-
skich dzieci spożywa go zbyt mało. 
Rekomendowana porcja produk-
tów mlecznych dla  przedszkola-
ków to trzy-cztery porcje, podczas 
gdy przeciętne dziecko spożywa od 
jednej do dwóch porcji mleka bądź 
produktów mlecznych. Powszech-
nie wiadomo, że wapń jest niezbęd-

nym składnikiem do prawidłowe-
go wzrostu oraz mocnych kości i zę-
bów, stąd tak ważne jest jego odpo-
wiednie spożycie.
 Podczas przygotowania posił-
ków należy też pamiętać o jako-
ści produktów, uważnie czytać ety-
kiety i wybierać zawsze te, których 
skład jest najkrótszy. – Stawiaj na 
żywność jak najmniej przetworzoną 
i staraj się, by dieta twojego dziec-
ka była jak najbardziej urozmaico-
na pod względem doboru produk-
tów spożywczych – dostarczysz wte-
dy jak najwięcej potrzebnych skład-
ników odżywczych – zaleca Marta 

Jusińska. – Zadbaj o regularną porę 
spożywania posiłków (cztery-pięć 
posiłków dziennie co trzy-cztery go-
dziny) i dostosowanie wielkości por-
cji do potrzeb twojego dziecka. Uni-
kaj przy tym pustych kalorii w słod-
kich przekąskach i wysoko przetwo-
rzonych produktach. Pamiętaj, że 
odpowiednio wykształcony sposób 
żywienia we wczesnych latach ży-
cia dziecka zagwarantuje mu lepszy 
start w dorosłość. Już nawet niewiel-
kie modyfikacje jadłospisu mogą 
znacząco odmienić stan zdrowia 
twojej pociechy.
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Dieta kilkulatka
Prawidłowo skomponowana dieta jest jednym z najważniejszych elementów zdrowego stylu życia. Sposób 
żywienia powinien być dostosowany do zapotrzebowania organizmu twojego dziecka pod względem war-
tości energetycznej i zawartości składników odżywczych. Zapewni to prawidłowy wzrost i rozwój organi-
zmu oraz korzystnie wpłynie na jakość życia
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 Wady wymowy u małych dzie-
ci są zjawiskiem naturalnym i wy-
nikają z nie do końca  jeszcze opa-
nowanej umiejętności mówienia. 
Po etapach gaworzenia, wymawia-
nia pojedynczych słów, a potem 
zdań maluch ma zwykle problem 
z myleniem spółgłosek i wymową 
głosek przedniojęzykowo-dziąsło-
wych („sz”, „ż”, „cz”, „dż”). Pię-
ciolatek powinien już jednak wy-
mawiać je prawidłowo. Jeśli tak 
nie jest, najprawdopodobniej 
mamy do czynienia z wadami wy-
mowy. Ich przyczyny mogą wyni-
kać np. z nieprawidłowości ana-
tomicznych, słabego słuchu bądź 
predyspozycji genetycznych. Tak 
czy inaczej, należy się wówczas 
udać z wizytą do logopedy.

Pierwsza wizyta
 Spotkanie ze specjalistą w za-
kresie diagnozy stanu rozwoju 
mowy zaczyna się zwykle od wy-
wiadu z rodzicami. Przydatne w 
postawieniu właściwej diagnozy 

mogą się okazać informacje np. 
o tym kiedy maluch zaczął gawo-
rzyć, jakie przebył choroby albo 
czy w rodzinie występowały już 
wcześniej wady wymowy i opóź-
nienia. Następnie logopeda, naj-
częściej w formie obrazkowej za-
bawy z pacjentem, powinien usta-
lić jakie głoski dziecko wypowia-
da, a z jakimi ma problem. 
 W trakcie kolejnego etapu ba-
dania wskazane jest z kolei drobne 
przygotowanie młodego człowieka 
ze strony rodziców. Lekarz musi 
bowiem zobaczyć jak wyglądają 
narządy mowy, sprawdzić giętkość 
i sprawność języka czy prawidło-
wość zgryzu. Nie jest to badanie 
bolesne, ale dobrze mieć świado-
mość, że może  ono wywołać nie-
potrzebny stres u malucha – dla-
tego dobrze go uprzedzić, że logo-
peda będzie dotykał jego buzi. Na 
pewno nie można malucha stra-
szyć tym, że jeśli nie zacznie mó-
wić poprawnie, zabierze się go (w 
domyśle – za karę) do lekarza. Nie 

zwlekajmy jednak z wizytą, bo nie-
leczona wada ma tendencję do po-
głębiania, a dziecko może mieć 
później w szkole problemy z nauką 
pisania i czytania.
 
Wady i ich leczenie
 Do częstych wad wymowy u 
najmłodszych należy ubezdź-
więcznianie głosek, które u star-
szych dzieci wymaga ćwiczeń 
wzmacniających mięśnie języka 
i warg. Nie mniej istotna będzie 
również praca nad kształceniem 
słuchu fonematycznego. Kolej-
ną dysfunkcją, z której młody 
człowiek tak po prostu nie wyro-
śnie jest seplenienie (zazwyczaj 
tzw. seplenienie międzyzębowe) 
(chociaż zdarzają się także inne 
jego rodzaje). Polega ono na nie-

potrzebnym wsuwaniu języka 
między zęby podczas artykula-
cji niektórych głosek. Przyczyną 
może być w tym przypadku nie-
prawidłowa budowa układu ust-
nego, choć seplenienie spowo-
dowane może być też krzywym 
zgryzem, którym zajmie się orto-
donta lub – wymagającym z kolei 
wizyty u laryngologa - zespołem 
trzeciego migdałka.
 Na zajęcia logopedyczne 
składa się natomiast szereg ćwi-
czeń mających na celu korygo-
wanie wad oraz utrwalanie i do-
skonalenie prawidłowej wymo-
wy. Dzieci pracują, między inny-
mi, nad oddechem, właściwą ar-
tykulacją, słuchem i biorą udział 
w zabawach logopedycznych, któ-
rych celem jest wzbogacenie zaso-

bu słownictwa. Badania wykazały, 
że terapia logopedyczna jest naj-
bardziej efektywna w wieku przed-
szkolnym i istnieje wtedy duża 
szansa na jej zniwelowanie. 
 Pamiętajmy jednak, że same 
wizyty u specjalisty nie wystar-
czą. Należy poświęcić również 
przynajmniej 15 minut dziennie 
na ćwiczenia z dzieckiem – naj-
lepiej w formie zabawy. Chwalmy 
je za postępy – nawet jeśli są nie-
wielkie, bo młody człowiek ćwiczy 
znacznie chętniej gdy widzi zain-
teresowanie i akceptację ze strony 
osoby dorosłej. W realizacji celu 
pomocne mogą być również apli-
kacje, które można zainstalować 
na telefon komórkowy.
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W trosce o poprawną wymowę
Prawidłowe kształtowanie się i rozwój mowy u dziecka 
jest niezwykle istotnym czynnikiem na drodze do roz-
woju jego osobowości. Sprzyja ono również łatwiejsze-
mu nawiązywaniu kontaktu słownego z otoczeniem i 
pozytywnie kształtuje jego samoocenę. To właśnie dzię-
ki mowie i jej rozumieniu młody człowiek może najpeł-
niej wyrazić swoje uczucia i spostrzeżenia odnośnie do 
otaczającego go świata
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Dlaczego dziecko powinno być prze-
badane przez uprawianiem sportu?
 Mówi się, że sport to zdrowie.  
To prawda, aktywność fizyczna jest 
ważna i bardzo przyczynia się do 
poprawy zdrowia, lepszej kondy-
cji, odporności, sprawnego refleksu, 
poczucia własnej wartości, rozwoju 
społecznego, radzenia sobie ze stre-
sem, szybszego wzrostu, utrzyma-
nia prawidłowej masy ciała i uwap-
nienia kości, koordynacji ruchów, 
wyrabia także nawyk podejmowa-
nia wysiłku i systematycznej pracy. 
Sport wyczynowy stwarza jednak 
pewne zagrożenia. Nadmiar jak za-
wsze jest szkodliwy. Może być źró-
dłem groźnych urazów oraz obcią-
żeń fizycznych i psychicznych. 

Dlaczego lekarz medycyny sporto-
wej a nie pediatra?
 Rodzice często zgłaszają się do 
pediatry po podpis na karcie spor-
towca. To nieporozumienie. W kar-
cie nie chodzi o stwierdzenie, że 
dziecko dziś jest zdrowe i bez infek-
cji, ale o potwierdzenie, że znaczny 
wysiłek fizyczny jest dla tego kon-
kretnego dziecka bezpieczny i nie 

wiąże się z ryzykiem utraty przy-
tomności lub trwałego uszczerbku 
na zdrowiu.  To może stwierdzić po 
wnikliwych badaniach, jedynie le-
karz mający odpowiednie uprawnie-

nia, czyli specjalista w zakresie me-
dycyny sportowej oraz lekarz z cer-
tyfikatem Polskiego Towarzystwa 
Medycyny Sportowej uprawniają-
cym do badań sportowo-lekarskich. 

Badania wstępne przeprowadza się 
dzieciom i młodzieży do ukończe-
nia 21 roku życia (badania dla osób 
rozpoczynających uprawianie kon-
kretnej dyscypliny sportowej). Nad-
mierny wysiłek może mieć negatyw-
ny wpływ na zdrowie, może zwolnić 
tempo wzrostu i rozwoju dziecka, 
zahamować procesy dojrzewania a 
niektóre choroby mogą uwidocznić 
się dopiero podczas dużego wysiłku, 
dlatego systematycznie odbywają się 
badania okresowe i kontrolne. 
 Po przeprowadzeniu dokładne-
go wywiadu, badania lekarskiego, 
wykonaniu badań laboratoryjnych i 

EKG a czasem dodatkowych badań 
specjalistycznych jak ECHO SER-
CA lekarz medycyny sportowej wy-
daje orzeczenie i zaświadczenie o 
braku przeciwskazań do uprawiania 
wybranej dyscypliny sportowej.

Ważne: na zajęcia wychowania fi-
zycznego w szkole nie jest wymaga-
ne orzeczenie od lekarza medycyny 
sportowej.

Przychodnia Grapa
tel.: 22 69 00 650
www.przychodniagrapa.pl
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Aktywność fizyczna dzieci 
– czy sport to zawsze zdrowie?
Chcesz by twoje dziecko uczestniczyło w dodatkowych zajęciach sportowych np. z 
tańca, judo, piłki nożnej, pływania? Nim zapiszesz swoje dziecko na dodatkowe zaję-
cia sportowe, lub jeśli twoje dziecko uczestniczy już w treningach i nie masz pewności 
czy jest to dla niego bezpieczne, zgłoś się z dzieckiem na konsultację do lekarza me-
dycyny sportowej
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By stopa nie
była płaska
Wszyscy rodzimy się z tzw. płaskostopiem fi zjologicz-
nym, ale w większości przypadków znika ono wraz z na-
turalnym wzmacnianiem mięśni stóp. Niestety, bywa i 
tak, że proces ten nie przebiega prawidłowo i wówczas 
niezbędna staje się wizyta u ortopedy

 Nie każdy z nas zdaje sobie 
sprawę z tego, że nieleczone pła-
skostopie może mieć w przyszło-
ści poważne konsekwencje. Przyj-
muje się, że u normalnie rozwija-
jącego się dziecka jego stopa po-
winna być prawidłowo zbudowana 
mniej więcej w wieku trzech, czte-
rech lat. Istotna jest w tym przy-
padku regularna praca mięśni, 
do której maluch musi mieć jed-
nak odpowiednią swobodę ruchu. 
Może ją ograniczać niewłaściwy 
ubiór – np. zbyt obcisłe skarpet-
ki czy buciki z wąskimi czubkami. 
Właściwemu rozwojowi stóp prze-
szkadzać może również zbyt duża 
waga dziecka oraz zbyt wczesne (z 
pominięciem etapu raczkowania) 
nakłanianie go do nauki chodze-
nia. Stawianie oseska w chodzi-
ku jest błędem, bo może powo-
dować zniekształcenia stóp. Gdy 
jego układ kostny i mięśniowy 
będą gotowe, samo powinno za-
cząć chodzić.
 A jak rozpoznać czy dziecko 
może mieć problem z płaskosto-
piem? Około czwartego i piątego 
roku jego życia warto jest przepro-
wadzić na własną rękę prosty test. 
Przyjrzyjmy się uważanie śladom 
stawianym przez naszego malu-
cha. Prawidłowo uformowana sto-
pa zostawi mokry ślad na suchej 
posadzce lub piasku, który będzie 
miał pośrodku wcięcie. Jeśli bę-
dzie on natomiast bardziej przy-

pominał kształtem spód żelaz-
ka albo zauważysz, że twój pod-
opieczny chodzi na wewnętrznych 
krawędziach stóp, należy wówczas 
wybrać się do ortopedy.

Wkładki i ćwiczenia
 W przypadku rozpoznania pła-
skostopia ortopeda może zale-
cić specjalne wkładki korygujące. 
Żeby korekcja wady była jak naj-
doskonalsza, wykonuje się je dla 
każdego dziecka indywidualnie. 
Wkładki profilaktyczne popra-
wiają komfort chodzenia u osób 
z płaskostopiem podłużnym (ob-
niżenie łuku podłużnego stopy), 
poprzecznym (obniżenie łuku po-
przecznego stopy) i podłużno-po-
przecznym (opadanie zarówno 
łuku podłużnego, jak i poprzecz-
nego stopy).
 Pamiętajmy jednak, że same 
wkładki nie rozwiążą proble-
mu - pomagają one jedynie za-
chować prawidłowy kształt stopy 
uzyskany w wyniku ćwiczeń oraz 
wymuszają jej właściwe obciąże-
nie. Do skorygowania wady nie-
zbędne są regularne ćwiczenia, a 
bez nich wkładki przyczynią się je-
dynie do rozleniwienia mięśni i... 
powiększenia płaskostopia.
 Istnieje wiele różnych technik, 
które pomogą dziecku uporać się z 
wadą. Można zaproponować je ma-
luchowi zarówno w domu lub zapi-
sać naszą pociechę na zajęcia gim-

nastyki korekcyjnej, gdzie - często 
w formie zabawy - będzie pracować 
nad swoim ciałem pod okiem fa-
chowca. Godne polecenia jest np. le-
żenie na plecach i jednoczesne sta-
ranie się, by jak najgłośniej bić bra-
wo naszymi stopami bądź trzyma-
nie w nich woreczków z grochem i 
wykonywanie rowerku. Ciekawy-
mi ćwiczeniami są też zdejmowa-
nie skarpetek stopami - bez pomo-
cy rąk, chodzenie na palcach czy też 
chwytanie palcami stóp drobnych 
zabawek (np. piłeczek, klocków, pla-
stikowych figurek), podrzucanie ich 
lub wkładanie do pudełka. Najważ-
niejsza będzie w tym przypadku sys-
tematyczność i dopilnowanie tego 
by dziecko powtarzało wyżej wy-
mienione zabawy nawet kilka razy 
dziennie.

Dobre buty to podstawa
 Istotną rolę w walce z płaskosto-
piem odgrywają również odpowied-
nio dobrane buty. Powinny mieć 
one sprężystą podeszwę z miękkiej 
gumy o grubości jednego centyme-
tra, która odpowiednio zamortyzu-

je wstrząsy i nierówności podłoża 
oraz zapewni ochronę podczas cho-
dzenia po twardym podłożu. Ważne 
by miały również sztywny zapiętek 
trzymający stopę w prawidłowej osi, 
a przód na tyle szeroki by umożliwił 
wszystkim palcom swobodne uło-
żenie. Wewnętrzna wkładka powin-
na być też odpowiednio wymodelo-
wana i wyprofilowana w podbiciu, 
a buty dzieci - wiązane nad kostką 
żeby utrzymać nogę we właściwym 
położeniu. 
 Pamiętajmy też by nie kupować 
maluchowi butów na wyrost, bo 
uczące się właśnie chodzić dziecko 
musi się w nich czuć przede wszyst-
kim pewnie.

Grzegorz Tylec
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Konkursy!!!  Zapraszamy!!
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Gdy dziecko nie radzi sobie z nauką
Większość rodziców chciałaby uniknąć wizyty w poradni psychologiczno-pedago-
gicznej. Bo przykre jest to, że dziecko, które dopiero zaczęło naukę, nie radzi sobie 
w szkole, a czasem odczuwa przed nią lęk. Kiedy i u kogo szukać pomocy?
 Rozpoczęcie nauki w szkole 
to ważny etap w życiu dziecka, ale 
również stresujący czas dla rodzi-
ców. Poradnia psychologiczno-pe-
dagogiczna to placówka oświatowa, 
która oferuje bezpłatne wsparcie dla 
nauczycieli, wychowawców oraz ro-
dziców i ich dzieci. Najczęściej koja-
rzona jest z instytucją, która decy-
duje o tym, czy dziecko nadaje się 
do podjęcia nauki szkolnej, a tak-
że ze wsparciem dzieci problemo-
wych. To tylko część prawdy: tego 
typu placówka to również kopalnia 
cennej dla rodzica wiedzy w zakresie 
wspierania rozwoju intelektualne-
go swojej pociechy. Warto wiedzieć, 
że można zgłosić się do niej nie tyl-
ko wtedy, gdy problem już występu-
je, ale także wtedy, kiedy chcemy za-
dbać o odpowiednią profilaktykę. 

Wsparcie doświadczonych psycho-
logów, pedagogów oraz terapeutów 
jest bardzo cenne: znają oni specyfi-
kę dziecięcego rozwoju i służą swoją 
ekspercką wiedzą.

Problem nie zawsze 
czytelny dla rodzica
 Jednak zanim wybierzemy się 
do poradni, warto uważnie poob-
serwować swoje dziecko i posłu-
chać, co na jego temat mają do po-
wiedzenia nauczyciele. Jeśli obser-
wujesz swoje dziecko i wiesz, że po-
święca na naukę odpowiednią ilość 
czasu, a mimo to nie osiąga zado-
walających wyników, prawdopodob-
nie boryka się z jakimś problemem, 
który niekoniecznie musi być dla ro-
dzica  czytelny. To samo może doty-
czyć zachowania dziecka. 

 Czasami zdarza się też, że po-
mysł na wizytę nie wypływa od ro-
dzica, a z zalecenia nauczyciela lub 
szkolnego pedagoga: część szkół 
wprowadziła system badań prze-
siewowych, mających na celu szyb-
ką diagnozę podstawowych zabu-
rzeń rozwojowych u dzieci, związa-
nych np. ze słuchem, wzrokiem, za-
pamiętywaniem czy koncentracją. 
Warto pamiętać również o tym, że 
nikt nie może zmusić was do wizyty 
w poradni: spotkanie ze specjalista-
mi jest zawsze dobrowolne. Do po-
radni może się zgłosić każdy rodzic 
z dzieckiem. Nie potrzeba do tego 
skierowania (szczegóły znajdują się 
na stronie: www.poradnia.piasecz-
no.pl). Specjaliści najpierw przepro-
wadzają wywiad z rodzicami, a na-
stępnie zbadają dziecko, co jest za-
zwyczaj po prostu zabawą - rozwią-
zywaniem zagadek, łamigłówek, ry-
sowaniem, pisaniem i czytaniem.

Dysleksja to nie wynik lenistwa
 Co powinno nas zaniepokoić i 
być sygnałem do konsultacji w po-
radni? Jeśli chodzi o kwestie emo-
cjonalne są to: płaczliwość, lękli-
wość, agresja, częste kłótnie z ró-
wieśnikami i problemy z komuni-
kacją. Kilkulatek może również za-
cząć przejawiać trudności w nauce, 
pomimo odpowiedniego przykłada-
nia się do zadań. Dzieci z tzw. spe-
cyficznymi trudnościami w uczeniu 
się to takie, które mimo prawidłowe-
go rozwoju umysłowego i korzyst-

nych warunków szkolnego uczenia 
się oraz środowiskowych nie mogą 
w przewidzianym czasie nauczyć się 
czytać i pisać albo liczyć.  Dysleksja 
to trudności w opanowaniu umiejęt-
ności czytania, dysgrafia –  proble-
my w osiąganiu dobrego poziomu gra-
ficznego pisma, dysortografia – trud-
ności w opanowaniu umiejętności po-
prawnego pisania i dyskalkulia – pro-
blemy w nauce matematyki. 
 Uwaga, wiele dzieci ma niską 
motywację do nauki, co może stano-
wić przyczynę trudności w uczeniu 
się, ale nie jest symptomem dyslek-
sji. Dlatego warto bacznie przyglą-
dać się kilkulatkowi. Zdaniem eks-
pertów dysleksja występuje zazwy-
czaj u dzieci inteligentnych i praco-
witych oraz zmotywowanych. Nie-
stety, odrabianie lekcji zajmuje im 
zazwyczaj 2–3 razy więcej czasu niż 

rówieśnikom, co rodzi zmęczenie i 
bunt. Dysleksja w wieku wczesnosz-
kolnym objawia się m.in. zaburze-
niami w postaci niechęci do ryso-
wania i pisania, nierozpoznawaniu 
oraz myleniu podobnych liter (np. 
l-ł-t, m-n), złą wymową oraz nasilo-
nymi trudnościami w nauce czyta-
nia i poprawnego pisania. Specjali-
ści podkreślają, że dysleksji nie po-
kona intensywna nauka i wielokrot-
ne powtórki. Trzeba specjalnie do-
stosowanych metod nauki i zajęć. 
Chodzi bowiem o to, aby zminima-
lizować jej skutki na przyszłość. Bo-
wiem dysleksja w dorosłym życiu 
ogranicza możliwości wykonywania 
wielu zawodów wymagających szyb-
kiego zapamiętywania i przetwarza-
nia informacji mówionych lub pisa-
nych.

PC

Specjaliści podkreślają, że dysleksji nie pokona 
intensywna nauka i wielokrotne powtórki
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Niepodległa w muzycznych obrazach
KONSTANCIN-JEZIORNA

 W najbliższą niedzielę o godz. 16 w konstancińskim amfi teatrze odbędzie 
się kolejny koncert z cyklu Musica da Camera organizowanego przez Kon-
stanciński Dom Kultury i Szkołę Muzyczną w Konstancinie. „Niepodległa w 
muzycznych obrazach” -  pieśni narodowe i utwory polskich kompozytorów 
narodowych zaśpiewa tenor Krzysztof Ciupiński-Świątek przy akompania-
mencie doskonałych muzyków z kwartetu Amabile. Wstęp wolny.

PC

Skarpa zacznie zmieniać się w park
GÓRA KALWARIA

 Prawie 3 mln zł będzie kosztowało wykarczowanie starej zieleni (90 drzew 
inwazyjnych gatunków), ukształtowanie terenu i nasadzenie tysięcy nowych 
roślin (m.in. 60 tys. krzewów, założenie 2 ha trawników) na skarpie za liceum 
i wzdłuż al. Wojska Polskiego. Połowę zapłaci Unia Europejska. Burmistrz Da-
riusz Zieliński kilka dni temu podpisał umowę z wykonawcą prac ze Śląska. 
Roboty mają zakończyć się przed nadejściem zimy. W kolejnych etapach po-
wstaną m.in. aleje spacerowe i place zabaw. 

PC

Dwukierunkowa Chyliczkowska już za tydzień?
PIASECZNO

 – Od poniedziałku rozpoczniemy ustawianie nowych znaków na ul. Chy-
liczkowskiej. Wprowadzenie ruchu dwukierunkowego nastąpi jednej z nocy po 
15 sierpnia – zapowiada Ksawery Gut z zarządu powiatu piaseczyńskiego. Jak in-
formuje, skrzyżowanie ul. Chyliczkowskiej z obwodnicą jest prawie gotowe, nie-
mal na ukończeniu jest też nowa sygnalizacja świetlna na krzyżówkach z War-
szawską i Puławską. Według włodarza długi weekend jest najlepszym momen-
tem na takie zmiany.  Zgodnie z nową organizacją ruchu ze wszystkich prostopa-
dłych ulic w Chyliczkowską będzie można wkrótce skręcić w obie strony. Wyjąt-
kiem będzie ul. Zgoda. Jadąc od strony parku pojedziemy tylko w prawo, ku ob-
wodnicy, a od ul. Młynarskiej tylko w kierunku centrum. 

PC
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Sprawdź się jako łucznik, 
snycerz czy garncarz
GÓRA KALWARIA 18 i 19 sierpnia na zamku w Czersku każdy 
będzie miał okazję stać się mile widzianym gościem obo-
zu średniowiecznych rzemieślników, a także postrzelać z 
łuku i spróbować dawnych potraw
 Odbywający się pod patrona-
tem Kuriera Południowego pik-
nik rodziny „Śladami Średnio-
wiecza” to rodzaj interaktywnej 
lekcji historii, ale również fan-
tastyczna zabawa. Przygotowa-
nych zostanie kilka stanowisk. 
Przy każdym z nich, o określo-
nej porze, odbędzie się prezen-
tacja, a przy niektórych można 
będzie spróbować swoich sił w 
pieczeniu podpłomyków, lepie-
niu garnków, czy w grach i zaba-
wach. Dawni kucharze zaprezen-
tują dawną technikę pozyskiwa-
nia mąki i pieczenia podpłomy-
ków. Garncarze przygotują glinę 
do obróbki i nauczą dzieci lepie-
nia amuletów oraz małych na-
czyń, a także pokażą wypał ce-
ramiki. Będzie też rybak sprzed 

wieków, który zapozna z dawny-
mi metodami połowu i zaprezen-
tuje wędzenie ryb metodą jamo-
wą. Snycerz (czyli mistrz w rzeź-
bieniu w drewnie) pokaże narzę-
dzia i wyrób przedmiotów co-
dziennego użytku. Z kolei wikli-
niarz da pokaz plecenia koszy 
i nie tylko. Przybyli na zamko-
wy dziedziniec będą mieli oka-
zję pobawić się również w ar-
cheologa i poznać jego pracę. W 
Czersku nie może również za-
braknąć wojów. Rekonstruktorzy 
wiernie odtworzą obozowisko z 
X-XI wieku, gdzie będzie moż-
na zobaczyć, jak blisko 1000 lat 
temu zbrojni mieszkali, gotowali 
i ubierali się. Każdy będzie mógł 
dotknąć miecza, toporów, tarcz i 
przymierzyć zbroi. Dodatkowy-

mi atrakcjami będzie strzelanie z 
łuku i rzut oszczepem pod okiem 
doświadczonej kadry. Dzieci do-
wiedzą się przy okazji z czego 
wykonany jest łuk i strzały. 

 

Początek pikniku o godz. 11. Wstęp 
na zamek 8 zł (bilet normalny), 5 zł 
(ulgowy).

PC

Rzemieślnicy chętnie zaprezentują chociażby
jak powstawała przed wiekami ceramika
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Łatwiej zaparkować
przy szpitalu

PIASECZNO

 Przy ul. Szpitalnej gmina zakoń-
czyła budowę 78 miejsc postojo-
wych, w tym 5 dla osób niepełno-
sprawnych. Miejsca parkingowe 
powstały przy łączniku ul. Szpital-
nej z Mickiewicza (gdzie znajduje 
się Szpital św. Anny) oraz w jego są-
siedztwie. 

PC

Tajne służby w Mysiadle
LESZNOWOLA

 Już dziś nad stawem w Mysiadle 
w ramach kina letniego odbędzie 
się projekcja fi lmu pt. „Kingsman: 
Tajne służby” - brytyjsko-ame-
rykańskiej produkcji. Początek o 
godz. 21.

Tyl

Bajki na trawie
URSYNÓW

 W najbliższą niedzielę na tere-
nie zieleni na „Olkówku” przy pla-
cu zabaw o godz. 16 odbędzie się 
spektakl dla dzieci pt. „Mapa ma-
rzeń”. Wystąpią aktorzy Teatru 
„Kultureska”. „Mapa marzeń” to 
spektakl dla młodszych dzieci po-
łączony z animacjami i konkursami 
z udziałem aktorów. Uwaga: zale-
cane własne kocyki do siedzenia.

Uczczą rocznicę 
Bitwy Warszawskiej

 W środę 15 sierpnia o godzinie 
13.30 w kościele pw. Wniebowstą-
pienia Pańskiego (al. KEN 101) od-
będzie się  uroczystość z okazji 98. 
rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 
r. W programie utwory patriotycz-
ne, popularne piosenki żołnierskie 
i muzyka polska w wykonaniu Big-
Band Ursynów. Przed koncertem 
zostaną złożone kwiaty i zapalone 
znicze w kaplicy Pamięci Narodo-
wej. Wstęp wolny.
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Przez wentylację po bieliznę
LESZNOWOLA Karkołomnego włamania do boksu handlowego w centrum w Wólce Ko-
sowskiej dokonał 21-letni Azjata. Gdy wracał z łupem... zarwał się pod nim sufi t
 To była akcja jak z filmu, zapla-
nowana i drobiazgowo przygotowa-
na. Przed zamknięciem kompleksu 
handlowego Wietnamczyk zamknął 
się w jego wnętrzu, w ogólnodostęp-
nej toalecie. Z ustaleń policji wy-
nika, że następnie mężczyzna przy 
użyciu posiadanych narzędzi wy-
bił w kabinie otwór w suficie. W ten 
sposób dostał się do wąskiego kana-
łu wentylacyjnego. Czołgając się ob-
cokrajowiec dotarł nad upatrzony 
sklep. Z niego ukradł znaczącą ilość 
bielizny i tą samą drogą  próbował 
wrócić do toalety. Jednak nie prze-
widział, że kanał wentylacyjny i pod-
wieszony pod nim sufit nie wytrzy-
ma takiego obciążenia. Konstrukcja 
zarwała się, a Wietnamczyk spada-
jąc na podłogę wpadł wprost w ręce 
pracowników ochrony. – Ujętego męż-
czyznę przekazali oni policjantom z 
komisariatu w Lesznowoli, którzy osa-

dzili obywatela Wietnamu w policyjnej 
celi – informuje nadkom. Jarosław Sa-
wicki, rzecznik prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w Piasecznie.

 Z naszych informacji wynika, że 
Azjata przebywał w Polsce nielegal-
nie. 

PC

Obcokrajowiec nie uniknie odpowiedzialności 
karnej (fot. KPP w Piasecznie)
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Wśród ram zakwitły 
piękne kwiaty
PIASECZNO W najbliższych dniach w domu parafi alnym przy kościele 
św. Anny będzie można oglądać wystawę malarską Julity Rajkowskiej 
zatytułowaną „Moje inspiracje”

 Od 2000 roku artystka należy do malarskiej Grupy Plastycznej Pia-
seczno i jest od wielu lat pedagogiem zajmującym się kształceniem ar-
tystycznym dzieci oraz młodzieży. Brała udział w plenerach malarskich i 
wystawach grupy, wystawiając również indywidualnie w kraju i za grani-
cą. Jej ulubionymi technikami malarskimi są olej, akwarela i techniki wła-
sne. Jej prace znajdują się w muzeach i zbiorach prywatnych – między in-
nymi we Francji, Belgii i Luksemburgu.
 „Spotkanie” z inspiracjami malarki będzie możliwe do 19 sierpnia. – Te-
matem wielu obrazów na tej ekspozycji są kwiaty – mówi Wiesława Czarnec-
ka-Koźlik, opiekun Grupy Piaseczno. – Ich specyfi czna forma przedstawia-
nia znalazła uznanie na VI Piastowskim Przeglądzie Twórczości Plastycznej 
„Kwiaty polskie”, gdzie otrzymała pierwszą nagrodę. Odrealnione, pełne uro-
ku wizje i inspiracje to równie ważna część twórczości Julity Rajkowskiej. Za-
praszamy wszystkich chętnych do oglądania wystawy.

Grzegorz Tylec

Do 19 sierpnia dom parafialny zdobić 
będą obrazy Julity Rajkowskiej

Niedzielne spotkania ze sztuką
LESZNOWOLA W lipcu wystartowała w Mysiadle kolejna edycja malarskich niedziel -  rodzinnych plenero-
wych warsztatów plastycznych z muzyką na żywo
 Malarskie niedziele są skierowa-
ne do dzieci, młodzieży i osób do-
rosłych. – Rodzice malujących dzie-
ci mogą np. rozłożyć sobie kocyki i 
urządzić w tym czasie mały pik-
nik z przyniesionymi z domu 
koszyczkami ze smakołykami i 
miło spędzić niedzielne popołu-
dnie – zachęca Jolanta Walenty-
na Sobolewska, dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury Leszno-
wola. – Mogą również sami sta-
nąć przy sztalugach, słuchać 
muzyki oraz razem z wykonaw-
cami zaśpiewać.
 Z uwagi na niepewną pogodę 
pierwsze dwa tegoroczne warsz-
taty, zamiast tradycyjnie nad sta-
wem w Mysiadle, odbyły się w po-
bliskiej filii GOK przy Topolowej 
2. Na miejscu, zarówno dorosły-
mi, jak i dziećmi, profesjonalnie za-
jęli się instruktorzy-plastycy, poma-
gając w stworzeniu niepowtarzal-
nych dzieł i dziełek sztuki. Organi-
zatorzy zapewnili również uczest-
nikom wszelkie niezbędne materia-
ły plastyczne (farby wodne, pędzle, 
papier i sztalugi) i przede wszystkim 
dużo dobrej zabawy. 
 Co różni malarskie niedziele od 
organizowanych w innych ośrod-
kach kultury podobnych warszta-
tach plastycznych? Towarzyszy im 
muzyka na żywo – każdorazowo w 
wykonaniu kogoś innego. Tym ra-
zem malowanie umilali wszystkim 

obecnym Zespół Piosenki Biesiad-
nej Mrokowiacy, który – jak się 
okazało – stał się również głów-
nym tematem przewodnim po-
wstałych prac oraz gitarzysta i wo-
kalista Tomasz Winiarski. – Przy-
jechałam tu dziś z Ochoty - mówi 
pani Dominika, mieszkanka War-
szawy. – Wcześniej chodziłam tu z 
dziećmi na teatrzyki, a teraz wy-
brałam się z nimi na warsztaty. Na 
pewno ciekawym urozmaiceniem 
jest muzyka na żywo. Co weekend 
szukam jakiś ciekawych rozrywek 

dla najmłodszych. Na Ochocie nie 
ma czegoś takiego, dlatego warto 
było przyjechać do Mysiadła.
 Tego lata nad stawem w Mysia-
dle odbędzie się jeszcze jedna malar-
ska niedziela. 19 sierpnia dla uczest-
ników zagra Zespół Śpiewaczy Tę-
cza. Początek imprezy, która w przy-
padku deszczowej pogody zostanie 
przeniesiona do filii GOK, o godz. 
16. Uwaga! Osoby malujące na płót-
nach proszone są o zabranie ze sobą 
własnych materiałów.

Grzegorz Tylec

Warsztaty w Mysiadle w ciekawy 
sposób łączą malarstwo z muzyką
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Poznaliśmy nowego szkoleniowca Sparty
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA Nowym trenerem czwartoligowej Sparty Jazgarzew został Arkadiusz Ryś, który do tej pory wystę-
pował w drużynie z Wólki Kozodawskiej jako zawodnik i jednocześnie asystent Marka Gołębiewskiego
 – Wybór Arka na stanowisko 
pierwszego trenera był zaplanowa-
ny już jakiś czas temu i wpisuje się w 
nasz pomysł na rozwój klubu – mówi 
Filip Lubański, zawodnik i jednocze-
śnie wiceprezes Sparty. – Od pewne-
go czasu wiedzieliśmy, że Marek Go-
łębiewski może nie być w stanie pro-
wadzić dwóch drużyn jednocześnie. 
 Arkadiusz Ryś nie jest postacią 
anonimową na polskiej scenie pił-
karskiej. Jako junior wyjechał z ro-
dzinnej Zielonej Góry, żeby treno-
wać i grać w AJ Auxerre. We Fran-
cji spędził 4 lata, po czym wrócił 
do Polski, gdzie występował w GKS 
Katowice, Garbarni Kraków, Oko-
cimskim Brzesko czy KS Raszyn. Od 
2015 roku jest zawodnikiem Sparty 
Jazgarzew.

Grzegorz Tylec

Chcę rozwijać się razem z drużyną
Z Arkadiuszem Rysiem, nowym trenerem Sparty Jazgarzew, rozmawia Grzegorz Tylec
Dlaczego zdecydowałeś się objąć 
Spartę?
 Po odejściu trenera Marka Gołę-
biewskiego dostałem zapytanie od pre-
zesa klubu czy nie byłbym zaintereso-
wany spróbowaniem swoich sił jako tre-
ner czwartoligowej drużyny. Przyznaję, 
że od dłuższego czasu myślę o przygo-
dzie w piłce nożnej w roli trenera i będąc 
uczestnikiem kursu UEFA A w Mazowiec-
kim Związku Piłki Nożnej zdecydowałem, 
że jest to szansa i okazja na to, żeby za-
cząć pracę w nowej roli. Jestem świadom 
tego, że jako młody trener muszę bardzo 
dużo się uczyć nowego fachu, ale bagaż 
doświadczeń jaki zdobyłem podczas mo-
jej przygody zawodniczej będzie mi nie-
zmiernie pomocny.

Czy bycie wcześniej grającym asy-
stentem trenera pozwoli ci lepiej 
wejść w nową rolę?  
 Na pewno. Chciałbym dodatko-
wo podziękować trenerowi Markowi 
Gołębiewskiemu, że w poprzednich 
dwóch sezonach postawił na mnie 
jako na zawodnika, a także przekazał 
mi swoją dużą wiedzę trenerską, któ-
rą dzisiaj wykorzystuję.

Co chciałbyś osiągnąć jako szkole-
niowiec w tym klubie?
 Moim głównym celem jako tre-
nera jest rozwój razem z drużyną. 
Chcę przekazać moją wiedzę i na-
uczyć czegoś młodzież, która jest w 
klubie i która przyjdzie, aby posma-

kować po raz pierwszy gry w piłce 
seniorskiej. Jeśli któryś z tych chło-
paków pójdzie grać kiedyś wyżej, a 
ja w tym mu choć odrobinę pomogę, 
będzie to dla mnie wielka satysfak-
cja. Dla starszych zawodników, dla 
których piłka nożna i gra w czwartej 
lidze jest już tylko pasją i czymś co 
kochają, chciałbym zagwarantować 
ciekawe treningi i liczę że będą poja-
wiali się z wielką chęcią na zajęciach.

A jakie stawiasz cele przed pierwszym 
zespołem w nadchodzącym sezonie?
 O celach drużyny na obecny se-
zon za wcześnie jeszcze mówić, gdyż 
kadra zespołu jest dopiero dopinana 
po kilku odejściach z klubu. 

Czy zamierzasz być grającym tre-
nerem?
 Jeśli chodzi o moje granie, to jako 
trener nie chciałbym tego robić, bo 
uważam, że to nie pozwala do koń-
ca wykonywać obowiązków szkole-
niowca, ale jeśli sytuacja będzie tego 
wymagała to chętnie pomogę chło-
pakom na boisku.

Perła nie dała rady
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA Podsumowanie rozgrywek sezonu 2017/2018 grupy południowej czwartej ligi
SPARTA JAZGARZEW (7. miejsce, 49 
punktów) - Liczba zdobytych punk-
tów plasuje Spartę niemalże dokład-
nie w środku ligowej tabeli. Pod-
opieczni Marka Gołębiewskiego 
świetnie zaczęli sezon, bo od czte-
rech kolejnych zwycięstw, po czym... 
zanotowali serię trzech porażek. Po-
tem drużyna z Jazgarzewa grała w 
kratkę i niestety na od kwietnia wy-
raźnie spuściła z tonu. Ostatecznie 
jednak w dwóch ostatnich kolejkach 
(wygrane z Pilicą i Mszczonowem) 
Sparta zapewniła sobie miejsce w 
górnej połówce ligi.

MKS PIASECZNO (11. miejsce, 37 
punktów) - Pomimo realizacji głów-
nego zadania postawionego przed 
sezonem, czyli spokojnego utrzy-
mania się w lidze, nie da się jed-
nak ukryć, że 11. miejsce w rozgryw-
kach jest jednak pewnym rozczaro-
waniem dla biało-niebieskich. Dru-
żyna ma w sobie z pewnością spory 
potencjał, ale nie zawsze pokazywa-
ła go w wystarczającym stopniu na 
boisku. Należy pamiętać zarówno o 
udanych meczach (jak choćby wy-
jazdowym zwycięstwie 3:2 z Pogo-
nią Grodzisk Mazowiecki czy remi-
sie 2:2 z Bronią Radom), jak i przy-
krych wpadkach (2:4 z LKS Jedlińsk 
czy 1:5 z Błonianką Błonie u siebie).

PERŁA ZŁOTOKŁOS (16. miejsce, 12 
punktów) - Perła, jako beniaminek, 
od samego początku była typowana 
jako jeden z głównych kandydatów 

do spadku. Zaledwie 20 zdobytych 
przez cały sezon bramek nie mogło 
wystarczyć do utrzymania, a w kilku 
meczach – jak choćby porażce u sie-
bie ze Spartą 0:6 czy wyjazdowych 

klęskach z Błonianką Błonie (0:8) i 
Bronią Radom (0:10) –  widać było, 
że czwarta liga to były jednak – na 
chwilę obecną – nieco za wysokie 
progi dla klubu ze Złotokłosu.

W sezonie 2018/2019 w grupie południowej czwartej ligi zagrają: Radomiak II Radom, LKS 
Jedlińsk, Orzeł Unin, Pogoń Grodzisk Mazowiecki, Znicz II Pruszków, Wilga Garwolin, Pilica Bia-
łobrzegi, Błonianka Błonie, KS Raszyn, Energia Kozienice, Oskar Przysucha, LKS Promna, Spar-
ta Jazgarzew, MKS Piaseczno, Mazur Karczew i Mszczonowianka Mszczonów. Początek rozgry-
wek już w ten weekend.

Tabela sezonu 2017/2018 rozgrywek grupy południowej czwartej ligi
1.  Broń Radom 30 62 19 5 6 87-38
2.  Mazur Karczew 30 62 19 5 6 66-35
3.  Pogoń Grodzisk Mazowiecki 30 59 18 5 7 70-28
4.  Pilica Białobrzegi 30 56 17 5 8 63-28
5.  Mszczonowianka Mszczonów 30 56 17 5 8 60-43
6.  Oskar Przysucha 30 54 16 6 8 64-44
7.  Sparta Jazgarzew 30 49 16 1 13 60-54
8.  Błonianka Błonie 30 49 14 7 9 58-43
9.  Energia Kozienice 30 47 14 5 11 49-43
10.  LKS Jedlińsk 30 44 13 5 12 60-40
11.  MKS Piaseczno 30 37 10 7 13 60-57
12.  Wilga Garwolin 30 31 8 7 15 35-66
13.  Znicz II Pruszków 30 24 6 6 18 33-67
14.  LKS Promna 30 18 3 9 18 26-71
15.  Naprzód Skórzec 30 15 3 6 21 41-104
16.  Perła Złotokłos 30 12 2 6 22 20-91 

Grzegorz Tylec

IV liga

Kolejka 1 - 11-12 sierpnia
Radomiak II Radom -  Perła Złotokłos 12 sierpnia, g.11  
Orzeł Unin - Pogoń Grodzisk Mazowiecki  
Znicz II Pruszków - Wilga Garwolin  
Pilica Białobrzegi - Błonianka Błonie  
KS Raszyn - Energia Kozienice  
Oskar Przysucha - LKS Promna  
Sparta Jazgarzew - MKS Piaseczno 11 sierpnia, g.11 
Mazur Karczew - Mszczonowianka Mszczonów  

Kolejka 2 - 15 sierpnia
Perła Złotokłos - Mszczonowianka 
Mszczonów 15 sierpnia, g.17  
MKS Piaseczno - Mazur Karczew 15 sierpnia, g.17 
LKS Promna - Sparta Jazgarzew  
Energia Kozienice - Oskar Przysucha  
Błonianka Błonie - KS Raszyn  
Wilga Garwolin - Pilica Białobrzegi  
Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Znicz II Pruszków  
Radomiak II Radom - Orzeł Unin  

Kolejka 3 - 18-19 sierpnia
Orzeł Unin – Perła Złotokłos 18 sierpnia, g.16 
Znicz II Pruszków - Radomiak II Radom  
Pilica Białobrzegi - Pogoń Grodzisk Mazowiecki  
KS Raszyn - Wilga Garwolin  
Oskar Przysucha - Błonianka Błonie  
Sparta Jazgarzew - Energia Kozienice  
Mazur Karczew - LKS Promna  
Mszczonowianka Mszczonów - MKS Piaseczno

Liga okręgowa

Kolejka 1 - 11-12 sierpnia
SEMP Ursynów (Warszawa) - AP Żyrardów  
Milan Milanówek - Przyszłość Włochy (Warszawa)  
MKS II Piaseczno - Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
12 sierpnia, g.17 

LKS Osuchów - KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna)  
LKS Chlebnia - Ursus II Warszawa  
Laura Chylice - Józefovia Józefów 11 sierpnia, g.11 
KS Teresin - Naprzód Stare Babice  

Kolejka 2 - 15 sierpnia
AP Żyrardów - Naprzód Stare Babice  
Józefovia Józefów - KS Teresin  
Ursus II Warszawa - Laura Chylice 15 sierpnia, g.15  
KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) - LKS Chlebnia 
15 sierpnia, g.11 
Grom Warszawa - LKS Osuchów  
Przyszłość Włochy (Warszawa) - MKS II Piaseczno 
15 sierpnia, g.11 
SEMP Ursynów (Warszawa) - Milan Milanówek  

Kolejka 3 - 18-19 sierpnia
Milan Milanówek - AP Żyrardów  
MKS II Piaseczno - SEMP Ursynów (Warszawa) 
19 sierpnia, g.17 
LKS Osuchów - Pogoń II Grodzisk Mazowiecki  
LKS Chlebnia - Grom Warszawa  
Laura Chylice - KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna)  
KS Teresin - Ursus II Warszawa  
Naprzód Stare Babice - Józefovia Józefów

A klasa

Kolejka 1 - 18-19 sierpnia
Gwardia Warszawa - Naprzód Brwinów  
Walka Kosów - FC Lesznowola  
UKS Siekierki (Warszawa) - Nadstal 
Krzaki Czaplinkowskie  
Orzeł Baniocha - GLKS Nadarzyn  
Okęcie Warszawa - Anprel Nowa Wieś  
Piast Piastów - Grom II Warszawa  
Jedność Żabieniec - Świt Warszawa 19 sierpnia, g.17

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

Ligowe zapowiedzi

Siódme miejsce 
odmłodzonych Gosirek

KS GOSIRKI PIASECZNO (7. miejsce, 25 punktów) - W pierwszym sezonie w 
drugiej lidze zespół został odmłodzony i jego zadaniem było przede wszyst-
kim zbieranie doświadczenia. Jesienią Gosirki zdobyły łącznie 16 punktów i 
prezentowały się nieźle. W rundzie rewanżowej było już nieco gorzej, ale ko-
lejne dwa kwietniowe spotkania przyniosły jednak komplet punktów i zespół 
zapewnił sobie spokojne utrzymanie, co zapewne przełożyło się na mniej 
udaną końcówkę rozgrywek. Niestety, z drużyną pożegnały się utalentowane 
Marysia Borkowska i Julia Mordel (zasiliły UKS SMS Łódź), które w dużej mie-
rze stanowiły o sile ofensywnej Gosirek. Nowy sezon startuje 25-26 sierpnia.

Tyl.

Transfery biało-niebieskich
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA W nowym sezonie w barwach czwartoligowego MKS 
Piaseczno zagrają Bartosz Obłuski, Marcin Bawolik i Ibrahim Kalil Diakite
 Obłuski to za-
wodnik, który po 
ponad 5 latach 
wrócił do Piasecz-
na. W ostatnich la-
tach występował 
głównie w Spar-
cie Jazgarzew, zali-
czając również epizod w Pilicy Biało-
brzegi. Kolejnymi wzmocnieniami ze-
społu prowadzonego przez Igora Goła-
szewskiego są byli juniorscy reprezentan-
ci Polski i Mali – Marcin Bawolik i Ibra-

him Kalil Diakite. Drużynę opuścili na-
tomiast Łukasz Krupnik (Victoria Sule-
jówek), Filip Jadacki (Mszczonowianka 
Mszczonów) i Dominik Witkowski (Świt 
Nowy Dwór Mazowiecki).

Tyl.

Złotokłos jednak 
w czwartej lidze!

PIŁKA NOŻNA, IV LIGA

PIŁKA NOŻNA, IV LIGA Pomimo 
ostatniego miejsca i spadku Per-
ła Złotokłos zagra jednak w przy-
szłym sezonie w czwartej lidze. Z 
rozgrywek wycofał się bowiem 
GKS Drogowiec Jedlińsk, co po-
zwoliło podopiecznym Jacka Rze-
plińskiego dostać kolejną szan-
sę w wyższej niż okręgówka kla-
sie rozgrywkowej. Miejsce Perły w 
lidze okręgowej zajmie MKS Piast 
Piastów.

Tyl.
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DAM PRACĘ

Kierowca kat. C na samochód asenizacyjny, 
tel. 600 426 673

Nauczyciel do niepublicznego przedszkola i żłobka w 
Piasecznie, tel. 602 422 795

Firma transportowa poszukuje kierowców kat. C i C+E, 
do pracy na terenie Piaseczna, tel. 603 766 275

Hotel PERŁA LEŚNA Nadarzyn zatrudni pomoc 
kuchenną/pokojową CV: biuro@perlalesna.pl 
tel. 501532739 

Zatrudnię kierowcę kat. C + HDS, tel. 509 279 754

Firma Dawidczyk Sp.J. Zatrudni lakiernika meblowego, 
miejsce zatrudnienia Kolonia Mrokowska, (Możliwość 
zakwaterowania) tel. 501 86 86 57 

Anglistów, lektorów języka angielskiego do prowadze-
nia kursów w Centrum Języków Obcych Joanny Szcze-
pańskiej w Górze Kalwarii, kontakt 
joanna.szczepanska@gmail.com

Zatrudnię do  przyuczenia na  stanowisko montaż  
elektroniczny  ręczny, umiejętność  lutowania ręczne-
go  mile widziana,  miejsce pracy  Piaseczno Prosimy o  
kontakt od pn-pt w  godzinach 9-13 pod numerem  tel. 
516 448 851 lub  rekrutacja@komele.eu 

Piekarnia Łazy k. Magdalenki zatrudni piekarza lub po-
moc piekarza tel.506 595 555

Przyjmę do pracy w masarni- pracownik produkcyjny, 
rozbiorowy. Piaseczno tel. 22 756 79 82

Firma DachŁącz z siedzibą w Górze Kalwarii zatrudni: 
pomocnika dekarza, tel. 781 796 000

Zatrudnię fryzjera pilnie, tel. 605 322 756

Zatrudnię kuriera, firma medyczna, tel. 602 637 732

Do pracy w kuchni do przedszkola, Nowa Wola k. Piasecz-
na, tel. 501 423 413

Zatrudnię pracowników ochrony w umiarkowanym stop-
niu niepełnosprawności, tel. 601 370 427

Krawcowa z doświadczeniem do poprawek krawieckich, 
Konstancin, tel. 605 081 740

Krawca/Krawca do poprawek w pracowni krawieckiej, 
tel. 602 726 384

Przyjmę do pracy hydraulika i pomocnika, tel. 693 785 277

Zatrudnię elektryka, elektromontera , montaż instalacji 
elektrycznej na terenie Piaseczna i okolic, tel. 602 675 286

Poszukiwany elektryk, wymóg - posiadania Uprawnień 
SEP min 1 KW, umowa o pracę, pełen etat, możliwość za-
mieszkania, chętnie o orzeczeniem, Piaseczno, 
tel.: 22 756 20 65

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

Pracownika do prac ogrodowych, tel: 696 039 978

Do piekarni: kierowcę, piekarza i pomoc, Zalesie Dolne, 
Dworska 1, tel. 536 002 001

Zatrudnię pomoc do gabinetu stomatologicznego na po-
niedziałek i czwartek popołudniami, Piaseczno, ul. Mły-
narska, tel. 784 225 861

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

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

Zatrudnię pracowników do masarni i do przyuczenia, 
tel. 606 259 458

Operatora koparko - ładowarki, tel. 602 771 320

Lakiernika, pomocnika przyjmę, tel. 607 348 271

Zatrudnię ślusarza-spawacza. 
Miejsce pracy W-wa Wilanów. 
Z możliwością zamieszkania, tel. 501 228 081

Agencja finansowa zatrudni osobę na stanowisko kasjer/
dysponent. Dod. informacje pod nr 536 114 777

Zatrudnię w charakterze ochrony, tel. 884 850 535

Agenta ochrony do 55 lat, z doświadczeniem. Konstancin, 
prywatna posesja. Tel. 509 740 966

Mechanika samochodowego, tel. 660 388 940

Pilnie zatrudnię Opiekunkę/Pomoc nauczyciela do żłob-
ka/przedszkola w Łazach koło Magdalenki, tel. 506 12 52 
82, 504 022 284, CV przedszkolefantazja@interia.pl

Opiekunkę do żłobka/przedszkola w Piasecznie zatrudnię 
506 12 52 82, 504 022 284, 
CV przedszkolefantazja@interia.pl

Elewacja budynku.  Pruszków k W-wy.  Zlecę bezpośred-
nio.  Powierzchnia 770 m kw.  (150 m kw. pilnie).Własne  
rusztowanie. Inne  roboty (balkony,  balustrady,  obróbki). 
Zakwaterowanie. Tel. 530 041 837 
e-mail: stalowa14@gmail.com 

Ośrodek Rehabilitacyjny w Konstancinie poszukuje osoby 
chętne do pracy na stanowisku opiekuna oraz pielęgniar-
ki Aplikację proszę przesyłać na adres e-mail: tabita@lu-
xmed.pl, tel. 607 241 707 

Zatrudnię pomoc kuchenną w Euromotelu w Baniosze 
tel 601 985 530

Zatrudnię kierowcę kat. C. tel. 601 279 490

Stolarza sprawnego, place zabaw, tel. 505 141 804

Inżyniera lub technika budowlanego- producent placów 
zabaw, tel. 505 141 804

Stacja paliw w Prażmowie zatrudni kasjera. Wymagana 
znajomość komputera, CV proszę przesyłać na artopra-
ca@onet.eu, lub telefonicznie 501 337 779

SZUKAM PRACY 

Kobieta lat 31 poszukuje pracy w Piasecznie i okolicach, 
tel. 798 746 808

Sprzątanie, tel. 880 095 057

KUPIĘ

Drzewo z wycinki kupię okazyjnie, tel. 666 924 505

KUPIĘ QUADA 125-250 CM, „CHIŃSKIEGO” - USZKO-
DZONEGO, DO REMONTU, TEL. 698 698 839 

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

SPRZEDAM

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

Agregat prądotwórczy, 3 kW,tel. 698 698 839

Tuje, bukszpany i inne,  tel. 880 479 679

Pustaki, 400szt po 1zł, tel. 885 389 633, po 20:00

Meble kuchenne i łazienkowe, tel. 500 274 350

Sosna opałowa, tel. 602 77 03 61

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Domek drewniany, tel. 883 579 195

Drewno kominkowe opałowe, tanio, z dostawą, 
tel. 883 579 310

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Skuter Honda poj. 600 cm – tanio, tel. 609 182 090 

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

AUTO - MOTO  KUPIĘ

SKUP AUT W KAŻDYM STANIE, TEL. 514 658 029

Opla, toyotę, volkswagena, tel. 502 968 566

Skup aut, tel. 793 304 091

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Mieszkanie 41 m kw. centrum Piaseczna 
tel. 694 075 007 

Działka budowlana, Piastów centrum, 700 m kw., 
tel. 504 076 236

Tanio sprzedam działkę rolną w Siedliskach, 2800 mkw., 
cena do uzgodnienia tel. 510 322 437

Mieszkanie 47,5 m kw., Tarczyn, I piętro, tel. 500 77 55 34

Mieszkanie własnościowe z Księgą, 3-pokojowe , 54 m 
kw., w Górze Kalwarii tel. 519 470 497

Sprzedam lub wynajmę lokal usługowy 200m kw. dział-
ka 1500 m kw. Piaseczno, tel. 505 79 59 62, 793 93 67 67

Sprzedam studio fryzjerskie lub kosmetyczne, Piaseczno, 
tel. 608 58 94 12

Działki budowlane, Tarczyn, tel. 601 236 928

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

Działki rekreacyjno - budowlane, leśne, Prażmów, 
tel. 602 77 03 61

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

Działki budowlane, usługowe Uwieliny gmina Prażmów 
tel. 603 862 559

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Lokal handlowo-usługowy 34 m kw, Piaseczno, 
ul. Główna 40 przy szkole, tel. 601 238 646

Lokal użytkowy 125m kw, łazienka + pokój socjalny, 
Kanie koło Pruszkowa, tel. 530 732 043 

Biuro 30-50mkw. Piaseczno Kościuszki 21, tel. 601 213 634

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

Lokal na mechanikę samochodową, Piaseczno, 
tel. 505 79 59 62, 793 93 67 67
Pokój, Chylice, tel. 516 228 558

Para (300+/os), 1-osobowy (480+) tel. 577 88 69 88

Kwatery, Chylice, tel. 513 626 068

Pokój w Chylicach tel. 698 896 421

Lokal użytkowy 57 m kw Piaseczno, tel. 504 506 124

Lokal biurowy 31m kw. , 1p, Piaseczno, ul. Jana Pawła II, 
tel. 505 82 82 14

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

Poszukuje mieszkania do wynajęcia, 2 lub 3 pokojowego w 
Górze Kalwarii, tel. 797 678 223

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Zdecydowanie kupię działkę rolną w gminie Piaseczno, 
tel. 606 22 50 59

Dom bezpośrednio, tel. 519 470 497

USŁUGI

ROLETY MOSKITIERY TEL. 601 520 310

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

STUDNIE, tel. 601 231 836 

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

TARASY - BALKONY, BUDOWA - REMONTY, 
TEL. 690 61 30 31

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

Remonty, wykończenia kompleksowo, tel. 535 395 588

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

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

Glazura, gres, spieki, tel. 601 21 94 82

Elektryk, tel. 666 890 886

Hydraulik tel. 886 576 148

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

Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych i spali-
nowych, tel. 503 471 422
Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

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

Foto-video. Śluby wesela. Fotobudka. Tel. 693 733 036

Wykonam projekt domu jednorodzinnego, 
tel. 510 805 822

Hydroizolacje, tel. 690 61 30 31

USUWANIE OWADÓW LATAJĄCYCH, Tel. 503 471 422

Ogrodnictwo tel. 536 043 434

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

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

Tynki gipsowe i tradycyjne, tel. 604 415 352

Remonty, docieplenia, dachy, ogrodzenia, kostka bruko-
wa, tel. 602 244 677

Papa termozgrzewalna – tanio i solidnie, tel. 608 677 525

Instalacje elektryczne,   tel.  601 41 88 01

Układanie kostki brukowej,  tel. 509 069 235

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

Malarskie, tel. 696 120 208

Koszenie, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96 

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

Remonty łazienek, kompleksowo, tel. 880 880 690

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

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

Dachy, pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Dachy - krycie papą termozgrzewalną, tel. 502 473 605

Wylewki agregatem, styrobeton, tel. 668 327 588

Hydrauliczne, tel. 660 130 799

Glazurnicze, tel. 660 130 799

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Cyklinowanie, tel. 787 726 963

Malowanie, tapetowanie, drobne remonty, tel. 787 231 129

Naprawa, serwis okien i drzwi, problem z uszczelką czy 
klamką ? Zacięte okno? Zbita szyba ? Wieje ? 20 lat do-
świadczenia, tel. 22 307 27 91

Ogrody-Koszenie-Trawników-Zarośli, tel. 603 315 531

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

Naprawa AGD: pralki,zmywarki,lodówki,piekarniki,kuch-
nie gaz i ele,tel.511 204 952

Usługi dekarskie, dachy, rynny, papy, malowanie dachów, 
stolarka, tel. 579 120 413

 RÓŻNE 

Autoholowanie, tel. 503 471 422

Sprzedam firmę - Dom Opieki dobrze prosperujący, budy-
nek 780 m kw. pow. użytkowej, działka 2500 m kw. Serock, 
tel. 501 092 950

Chcesz ubiegać się o kredyt? Ocenimy Twoje szanse w kil-
kunastu bankach! Bez zapytań kredytowych! Bezpłatna 
analiza zdolności kredytowej w oparciu o BIK i bazy dłużni-
ków! Dzwoń śmiało, pomożemy Ci z kredytem. 
Tel. 788 706 572

NAUKA

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

Wsparcie psychologiczne, Piaseczno, tel. 571 373 118

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

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

W dniach 
13-17.08.2018 r. 
redakcja czynna 

godz. 9 - 17

W dniu 15.08.2018 
redakcja nieczynna

SPRZEDAWCA KASJER DO SKLEPU W MROKOWIE, 
TEL. 502 251 356

Drewno suche przyjmę/kupię okazyjnie, tel. 666 924 505

ZATRUDNIĘ HYDRAULIKÓW, TEL. 501 083 795

Przyjmę do pracy kobiety. Sprzątanie biur i salonu sa-
mochodowego ul.Puławska-Mysiadło. Zgłoszenie pod 
tel. 501 190 442

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

Atrakcyjna praca na produkcji – Piaseczno Możliwość 
rozwoju. Nr tel.:725 258 529

Zatrudnię kierowcę C+E, z doświadczeniem 
na kraj, tel. 601 91 23 53

Rehabilitanta do osoby po wylewie, do nauki chodzenia, 
ćwiczeń, Konstancin-Jeziorna, tel. 668 172 777

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

MELDUNEK, PESEL, UMOWA,Ok! Tel. 720 90 80 80

Dom do 250 tys. z działką, tel. 666 924 505

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

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

ANTENY, WIDEO – DOMOFONY, MONTAŻ, NAPRAWA, 
TEL. 603 375 875

Pranie i czyszczenie tapicerek, tel. 575 823 185

Mobilna myjnia parowa, czyszczenie 
pojazdów/ozonowanie, tel. 575 823 185

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

Usługi podnośnikiem koszowym do 22 metrów, 
tel. 514 175 3500

Automatyka do bram: przesuwnych, dwuskrzydło-
wych, garażowych –  sprzedaż, montaż, serwis, 
tel. 790 331 339

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 58

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

Zakładanie trawników, tel. 512 00 99 66

Klub i Świetlica Marzeń, spotkania, gry zabawy i wiele in-
nych. Obok szkoły podstawowej nr 5,  tel. 571 373 118

Zatrudnię Pana do sprzątania osiedla w Piasecznie, 
tel. 502 381 422



 Inicjatorem spotkania była Federacja Mazowia, która w ostatnich miesiącach 
odwiedza większość powiatów na Mazowszu. Organizatorzy podkreślili na wstę-
pie, że frekwencja w Piasecznie była zdecydowanie największa spośród wszyst-
kich miejsc, które w tym roku, jak do tej pory, odwiedzili. Jako pierwszy głos za-
brał wiceburmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz. – Cieszę się, że Federacja Mazo-
wia realizuje na naszym terenie projekty i że pomimo wakacji jest tu nas dziś tak 
dużo – stwierdził. – Drzwi urzędu gminy zawsze były i będą otwarte dla organiza-
cji pozarządowych. Mam nadzieję, że wypracujecie tutaj konkretne wnioski.
 Następnie rozpoczęła się runda zapoznawcza, podczas której każdy z 
uczestników odpowiedział krótko na pięć pytań dotyczących reprezentowa-
nej przez niego organizacji. Trudno było wówczas nie dostrzec, że na spotkaniu 
wyróżniały się szczególnie liczbą obecnych NGO’sów dwie miejscowości – Zalesie 
Górne i Zalesie Dolne. Kolejnym etapem była praca w trzech podgrupach, z któ-
rych każda zastanawiała się nad innym zagadnieniem. Spisano trudności w dzia-
łaniu lokalnych organizacji, źródła fi nansowania i... tych, których na tym spotka-
niu zabrakło. W trakcie końcowej dyskusji padło natomiast sporo gorzkich słów, 
z których wynikało, że prowadzenie NGO’sów w Polsce nie jest sprawą prostą. 
Wymieniono m.in. problemy admini-
stracyjne, kwestie związane z brakiem 
odpowiedniej infrastruktury czy zbyt 
małe zainteresowanie ze strony lokal-
nych samorządów. – Osobiście jestem 
zadowolona z wypracowania wstęp-
nych ustaleń dotyczących usprawnie-
nia czy też nawiązania ścisłej współpra-
cy między organizacjami – mówi Wio-
letta Urban z klubu UKS Piątka Piasecz-
no. – Cieszy mnie możliwość udzielenia 
wsparcia i wprowadzenie działań edu-
kacyjnych dla organizacji w zakresie 
konsultacji oraz nabywania umiejętno-
ści pozyskiwania zewnętrznych fundu-
szy na realizację zadań  przez NGO’sy. 
 Kolejne spotkanie dotyczące 
spraw organizacji pozarządowych 
ma się odbyć we wrześniu.

Grzegorz Tylec

24 nr 29 (729)/2018/W1AKTUALNOŚCI
KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Taka piękna ścieżka. 
Szkoda, że jednokierunkowa
KONSTANCIN-JEZIORNA/ GÓRA KALWARIA Projektując i budując trasę rowerową z Baniochy do Kon-
stancina, rok temu urzędnicy powiatowi zagapili się i nie wczytali dokładnie w przepisy
 W poprzednie wakacje miło-
śnicy jazdy na jednośladach za-
częli korzystać z asfaltowej dro-
gi rowerowej, oddzielonej od wy-
remontowanej jezdni grubą linią 
ciągłą. Pierwszej tak długiej, gład-
kiej i szerokiej w powiecie. Wów-
czas na jej nawierzchni, co około 
10 metrów, drogowcy namalowa-
li białe rowery. Jakie było nasze 
zaskoczenie, kiedy na przełomie 
czerwca i lipca tego roku okaza-
ło się, że od Szymanowa do Kon-
stancina w miejsce rowerków po-
łożonych bl iżej szosy namalo-
wano czarne kwadraty. Prze-
szło miesiąc temu  Ksawery 
Gut z zarządu powiatu oznaj-
mi ł, że znak i są pokry wane 
warstwą farby, ponieważ staro-
stwo zleci wynajętej formie na-
malowanie grubowarstwowych, 
bardziej trwałych znaków. Do 
tej pory jednak trwalszych zna-
ków nie ma. 
 O znikających z asfaltu rower-
kach przypomniał nam kilka dni 
temu Adam Hysz z Baniochy. – Po-
wstał drogowy absurd, ponieważ 
szeroka na dwa metry ścieżka ze 
względu na brakujące oznakowa-
nie jest jednokierunkowa – wska-
zuje. – Korzystać z niej mogą tylko 

rowerzyści jadący w stronę Banio-
chy – dodaje. Pan Adam już kilku-
krotnie spotkał cyklistów, którzy 
w stronę Konstancina – ku irytacji 
kierowców – jechali jezdnią, aby 
„nie łamać przepisów ruchu dro-
gowego”.
 Ksawery Gut przyznaje, że rze-
czywiście prowadząca przez las tra-
sa rowerowa od Szymanowa do 
Konstancina-Jeziorny jest jednokie-

runkowa, ponieważ według prze-
pisów dwukierunkowa ścieżka po-
winna być wyniesiona ponad po-
ziom asfaltu (i wydzielona krawęż-
nikiem). – Naszym zdaniem jed-
nak nic się nie stanie, jeśli rowerzy-
ści będą korzystali z tej drogi rowe-
rowej jadąc w obu kierunkach. Tak 
jest zdecydowanie bezpiecznej – do-
daje.

Piotr Chmielewski

Dopiero teraz władze powiatu przyznały, 
że znaki zamalowano, aby nie naruszać przepisów 

R E K L A M A

Rozmawiali o problemach 
organizacji pozarządowych
POWIAT W Piasecznie odbyło się otwarte spotkanie organizacji poza-
rządowych z terenu powiatu piaseczyńskiego. Była to znakomita oka-
zja do lepszego poznania się przedstawicieli stowarzyszeń

Pomimo wakacji spotkanie w urzędzie gminy 
cieszyło się sporym zainteresowaniem

Znany dziennikarz Piotr N. skazany.
Zdaniem prokuratury kara jest za niska
KONSTANCIN-JEZIORNA Zgodnie w wyrokiem piaseczyńskiego sądu celebryta musi zapła-
cić 6 tys. zł grzywny, 10 tys. zł nawiązki dla poszkodowanej oraz pokryć prawie 6 tys. zł 
kosztów sądowych. Śledczy w środę zaskarżyli to orzeczenie
 Wyrok skazujący, który sąd wy-
dał 25 lipca w trybie nakazowym  
(stosuje się go, gdy okoliczności 
zdarzenia i wina oskarżonego nie 
budzą wątpliwości) – bez udziału 
stron – to rezultat wypadku, do któ-
rego doszło 5 października ubiegłe-
go roku na skrzyżowaniu ulic Pił-
sudskiego i Piasta w Konstanci-
nie-Jeziornie. Jadący chevroletem 
Piotr N. potrącił na pasach starszą 
kobietę. Odwieziona do szpitala pie-
sza doznała urazu żeber - „obrażeń 
skutkujących rozstrojem zdrowia na 
okres powyżej 7 dni” (to cytat z aktu 
oskarżenia). Kierowca był trzeźwy i 
do czasu przyjazdu karetki otoczył 
poszkodowaną opieką. Jednak pod-
czas kontroli okazało się, że nie miał 

uprawnień do kierowania pojazda-
mi, ponieważ stracił prawo jazdy 8 
lat wcześniej za przekroczenie limi-
tu punktów karnych. Poza tym w 
momencie wypadku jego samochód 
nie miał ważnych badań technicznych 
oraz ubezpieczenia OC, czym sprawca 
dodatkowo złamał kodeks wykroczeń. 
W trakcie śledztwa prokuratura w sto-
sunku do Piotra N. zastosowała śro-
dek zapobiegawczy – nałożyła na nie-
go obowiązek powstrzymania się od 
prowadzenia pojazdów. 
 Sąd Rejonowy uznał, że oskar-
żony dopuścił się nieumyślnego spo-
wodowania wypadku, w którym 
inna osoba odniosła obrażenia cia-
ła (za co maksymalna kara to 3 lata 
więzienia). Wyrok nie jest prawo-

mocny, dziennikarzowi przysługuje 
prawo złożenia od niego sprzeciwu.
 W środę śledczy poinformowali, 
że to Prokuratura Rejonowa w Pia-
secznie, 7 sierpnia wniosła sprze-
ciw od wyroku nakazowego dla Pio-
tra N. – W ocenie prokuratury, w re-
aliach przedmiotowej sprawy, orze-
czona kara grzywny jest rażąco nie-
współmierna i jako taka nie spełnia 
celów zapobiegawczych i wychowaw-
czych, które kara ma osiągnąć w sto-
sunku do skazanego, a także potrzeby 
w zakresie kształtowania świadomo-
ści prawnej społeczeństwa – tłumaczy 
Izabela Dołgań-Szymańska z Proku-
ratury Okręgowej w Warszawie.

PC
Sprawa znanego dziennikarza wróci na wokandę


