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Dwie kobiety zginęły na pasach
LESZNOWOLA Policjan-

ci badają przyczyny 

śmiertelnego potrą-

cenia dwóch kobiet, 

do którego doszło w 

zeszły piątek po go-

dzinie 21 w Kolonii 

Warszawskiej na dro-

dze krajowej nr 7

Normalna 
niezwyczajność
POWIAT Półkolonie organizowane przez Stowa-

rzyszenie Dobra Wola mają już 15 lat. Zaczyna-

li skromnie. Dziś pomagają wielu rodzicom i nie-

pełnosprawnym dzieciom. Stawiają na dynamikę 

i ruch. Mają dobrą wolę, by działać
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Matiz jechał, promile prowadziły

Śmiertelny wypadek 

Zuchwała kradzież quada

18-latek podejrzany o handel marihuaną 

trafi ł do aresztu

 We wtorkowy wieczór doszło do kolizji na ul. Śniadeckich.. Daewoo 
matiz nie wyrobił się na zakręcie. Uderzył słup z taką siłę, że ten runął na 
ulicę. Jak się okazało, samochód prowadził obywatel Ukrainy, u które-
go badanie wykazało 3 promile alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany 
przez policję. 

 Do tragicznego wypadku doszło w Tarczynie u zbiegu krajowej 7 i 
ulicy Warszawskiej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że z ulicy Warszaw-
skiej od strony Tarczyna wyjeżdżał opel combo i zderzył się z jadącym w 
stronę Grójca fi atem pandą. Mimo reanimacji, 39-letniego kierowcy fi a-
ta nie udało się uratować.

 W niedzielę rano doszło do kradzieży quada z posesji przy ul. Polnej. 
Właściciel wrócił późno do domu, by uniknąć hałasu pozostawił pojazd 
na przyczepce. Niestety rano nie było już ani quada, ani przyczepki. Sy-
tuację wykorzystali złodzieje. Wyłamali słupek ogrodzeniowy z siatką, 
podczepili przyczepę do swojego auta i odjechali. Wszystko zarejestro-
wała kamera monitoringu. Sprawa została zgłoszona na policję.

 Policjanci z wydziału kryminalnego z Piaseczna zabezpieczyli 190 g 
suszu konopi indyjskich oraz zatrzymali dwóch młodych mężczyzn po-
siadających środki odurzające. Policjanci podejrzewają, że młodzi ludzie 
mogli marihuanę także rozprowadzać. Część suszu konopi indyjskich 
była ukryta w plastikowej beczce. Mundurowi znaleźli również młode 
sadzonki konopi.
 Sprawą nieletniego zajmie się teraz sąd rodzinny, natomiast 18-latek 
został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Sprawa ma charakter 
rozwojowy. Policjanci nie wykluczają dalszych zatrzymań. 

Redakcja: 05-500 Piaseczno, ul. Ludowa 2; tel./fax: (22) 737 23 48; e-mail: redakcja@kurierpoludniowy.pl

Redaktor naczelny: Kamil Staniszek

Redaguje zespół: Tomasz Wojciuk, Adam Braciszewski,
Grzegorz Tylec,

Dział reklamy: Piaseczno tel. (22) 756 79 39 e-mail: reklama@kurierpoludniowy.pl. 
Dyrektor: Anna Staniszek, Katarzyna Paradowska (z-ca dyrektora ds. reklamy i promocji), 
Marek Marciniuk, Michał Deryngowski, Przemek Matyjasiak

Wydawca: Kamil Staniszek Skład: Galia Reklama Poligrafia

Nakład: 60 tys. egz. (powiat piaseczyński i Ursynów)

ISSN: 1643 - 2843

www.kurierpoludniowy.pl
Re dak cja nie zwra ca ma te ria łów nie za mó wio nych i  za strze ga so bie pra wo do ich skra ca nia 

i  re da go wa nia. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych zarówno w formie elektronicznej, 

jak i papierowej bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione 

2 nr 28 (775)/2019/W1

KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

AKTUALNOŚCI

Dwie kobiety zginęły na pasach
LESZNOWOLA Policjanci badają przyczyny śmiertelnego potrącenia dwóch kobiet, do które-

go doszło w zeszły piątek po godzinie 21 w Kolonii Warszawskiej na drodze krajowej nr 7

 Dwie starsze kobiety, w wieku 82 i 
78 lat przechodziły przez przejście dla 
pieszych w Kolonii Warszawskiej. Od 
strony Warszawy peugeotem jechał 
21-letni mężczyzna, który je potrącił. 
Niestety zginęły na miejscu. Jak wyka-
zało badanie kierowca był trzeźwy. Ak-
tualnie policjanci ustalają między in-
nymi z jaką prędkością jechał peuge-
ot. Sprawa prowadzona jest pod nad-
zorem prokuratury w Piasecznie. 
 Wszystkie osoby mogące pomóc 
w ustaleniu szczegółowego przebiegu 
tego zdarzenia proszone są o kontakt z 
wydziałem dochodzeniowo-śledczym 
Komendy Powiatowej Policji w Pia-
secznie pod numerem tel. 22 60 45 211.
 W poniedziałek byliśmy przy przej-
ściu dla pieszych w Kolonii Warszaw-
skiej i przyznać trzeba, że tam strach 
nawet zdjęcia robić, a co dopiero prze-
prawiać się przez ulicę. Aby w ogóle 
dojść do zebry, należy iść poboczem. 
Pasy prowadzące przez szosę dla aut 
jadących od strony Warszawy, koń-
czą się w... przydrożnym rowie. By zejść 
z ulicy, znów trzeba korzystać w pobo-
cza, idąc plecami do przejeżdżających 
aut. A te nie zwalniają. Średnia prędkość 
to z pewnością grubo ponad 100 km/h. 
Przechodzącemu przez ulicę towarzyszy 
ryk silników i silne podmuchy powietrza. 
Próbowaliśmy przejść przez ulicę, ale 
bez powodzenia. Ruch jest zbyt duży, a 
auta przejeżdżają zbyt szybko. 
 – Już kilkanaście lat mówi 
się o tym przejściu dla pieszych i 
wciąż nic nie zrobiono – denerwu-
je się mieszkanka pobliskiej posesji. 
- Dziś od rana przewinął się tu tabun 
dziennikarzy! I co z tego? Nikt nic nie 
zrobi i będzie po staremu!
 Równie nerwowo reaguje sołtys 
Jabłonowa i Kolonii Warszawskiej, 
Maria Szeląg potwierdzając, że o 

poprawę stanu bezpieczeństwa na 
skrzyżowaniu zabiegano od lat, ale 
bez żadnego rezultatu. 
 – Znam to przejście i problemy 
z bezpieczeństwem w tym rejonie 
– mówi radny gminy Lesznowola, 
Piotr Osiński. -  Złożyłem wniosek 
do Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad o doświetlenie 
przejścia. Niestety do tej pory pozo-
stał on bez odpowiedzi. W najbliż-
szych dniach złożę ponowny, pod-
pierając się statystyką wypadków w 
tej okolicy – zapowiada radny. 
 – Przechodzę tam kilka razy 
dziennie od szesnastu lat. To jest ma-
sakra! Codziennie przechodzi tam 
mnóstwo ludzi starszych oraz dzie-
ci do autobusu szkolnego – opowia-
da jedna z mieszkanek. – Trzeba było 
czekać, aż stanie się taka tragedia? 

 Z zapytaniem o feralne przejście 
dla pieszych zwróciliśmy się do Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
iAutostrad. 
 – GDDKiA Oddział w Warszawie 
dokonał analizy organizacji ruchu na 
omawianym skrzyżowaniu – infor-
muje Małgorzata Tarnowska. - Ozna-
kowanie było widoczne, zgodne z za-
twierdzonym projektem organizacji 
ruchu. Niemniej jednak Oddział po-
czyni starania, by wprowadzić dodat-
kowo ograniczenie prędkości w rejo-
nie skrzyżowania do 70 km/h oraz 
wymieni tradycyjne znaki D-6 na zna-
ki na tle fluorescencyjnym – zapowia-
da GDDKiA. – Obecnie oczekujemy 
na informację z policji odnośnie przy-
czyn wypadku.

Adam Braciszewski

K O N D O L E N C J E

R E K L A M A

KONSTANCIN-JEZIORNA

Filmowy wieczór z Freddiem
 Już dziś w amfi teatrze w Parku Zdrojowym w Konstancinie obej-
rzeć będzie można fi lm „Bohemian Rhapsody” z 2018 roku. Początek o 
godzinie 21.15. Wstęp wolny.

Tyl.
KONSTANCIN-JEZIORNA

Powidoki Powstania

Warszawskiego
 W niedzielę w Konstanciń-
skim Domu Kultury o godz. 
17.00 rozpocznie się koncert z 
okazji rocznicy wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego. Projekt Ygora 
Przebindowskiego to muzyka do 
„nienakręconego fi lmu”, „pamięt-
nik” o Powstaniu Warszawskim, 
„wyrwane kartki z kalendarza”, któ-
re stały się inspiracją do napisania 
muzycznych tematów. Tytuły po-
szczególnych utworów to wybra-
ne i opowiedziane na nowo tra-
giczne dni walczącej stolicy. 

AB



PIASECZNO

Spotkanie w Domu 

„Zośki”
 W najbliższą niedzielę w Domu 
„Zośki” przy ul. Królowej Jadwigi 
11 odbędzie się spotkanie z okazji 
75. Rocznicy Powstania Warszaw-
skiego. W programie: „Czas Ciem-
nej Gwiazdy” - koncert Aleksandra 
Trąbczyńskiego do poezji Zbignie-
wa Herberta, gawęda historyczna 
oraz wspólne śpiewanie pieśni pa-
triotycznych. Początek o godzinie 
16. Wstęp wolny.

Tyl.
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Czy budowa basenu 
w porzeczkach ma sens?
PIASECZNO TVP 1 wyemitowała kolejny odcinek „Magazynu śledczego Anity Gargas”, 

w którym padło pytanie o sensowność budowy kompleksu sportowego na terenie 

przy ulicy Chyliczkowskiej, który został przejęty przez gminę od dawnej Agencji Nie-

ruchomości Rolnych

Jak ustalili dziennikarze z TVP 
1 kompleks basenów miałby po-
wstać zaledwie 8 km od planowa-
nego przez gminę Konstancin-Je-
ziorna centrum sportu, które pier-
wotnie było planowane na działce 
o powierzchni ponad 18 ha w rejo-
nie ul. Wilanowskiej i Witaminowej 
należącej obecnie do Szkoły Głów-
nej Gospodarstwa Wiejskiego. Kil-
ka dni temu piaseczyńska radna Re-
nata Mirosław (wypowiadała się w 
materiale TVP 1) złożyła na ręce 

burmistrza Piaseczna Daniela Put-
kiewicza interpelację, w której pyta 
czy przy projektowaniu basenów 
włodarze Piaseczna wzięli pod uwa-
gę plany budowy obiektu sportowe-
go przez władze Konstancina. Szko-
puł w tym, że po pierwsze: plany bu-
dowy centrum sportu w Konstanci-
nie storpedowała kilka tygodni temu 
rada miejska, która uchyliła uchwa-
łę upoważniającą burmistrza do za-
kupu działki od SGGW. W związku 
z tym jest mocno wątpliwe, czy cen-

trum sportu powstanie w planowa-
nej wcześniej lokalizacji. Po drugie, 
trudno dziś powiedzieć czy powsta-
nie w ogóle, bo nikt nie zapropono-
wał póki co alternatywnego miejsca. 
Po trzecie, nawet jeśli odpowiednia 
działka się w końcu znajdzie znaj-
dzie, nie wiadomo jaki będzie mia-
ło kształt, bo ma to być dopiero kon-
sultowane z mieszkańcami. A co o 
sugestiach, że obydwa obiekty spor-
towe znajdą się zbyt blisko siebie są-
dzi burmistrz Daniel Putkiewicz? 

– Mamy w Piasecznie jeden ba-
sen, który jest przepełniony – mówi. 
– Zrobiliśmy analizę rozmieszcze-
nia basenów w najbliższej okolicy i 
okazało się, że takich obiektów bra-

kuje. Dlatego uważamy, że budowa 
basenów z kompleksem saun, które 
zapewnią dodatkowy dochód, jest 
uzasadniona. 

Tomasz Wojciuk

R E K L A M A

R E K L A M A
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KURIER BUDOWLANY

Jak zabezpieczyć swój dom 
przed gwałtownymi burzami?
Klimat ulega zmianom i odczuwamy to także w Polsce. Burze są częstsze i gwałtowniejsze niż kiedyś, więk-

sza jest także prędkość wiatru w trakcie ich trwania. Klimatolodzy prognozują, że zjawiska dotychczas nie-

typowe, takie jak właśnie nagłe, niespodziewane burze oraz trąby powietrzne czy susze będą się nasilać. 

Warto więc tak stworzyć swój dom, by był odporny na gwałtowne zmiany pogody

 Rządowe Centrum Bezpieczeń-
stwa przed każdą zbliżającą się burzą 
radzi, by odłączyć sprzęty domowe 
od prądu, zabezpieczyć drzwi, okna 
oraz przedmioty znajdujące się na 
parapetach i balkonie. Jak wiadomo 
są to rozwiązania doraźne. Tymcza-
sem nowoczesne technologie zwią-
zane z Internetem Rzeczy pozwala-
ją zagwarantować skuteczną i trwałą 
ochronę domu. Zapewnianie bezpie-
czeństwa powinno być przecież pod-

stawową funkcją każdego odpowied-
nio skonstruowanego i wyposażone-
go budynku. Dostępne na rynku roz-
wiązania chronią mieszkańców i jed-
nocześnie gwarantują im komfort w 
codziennym życiu. 

Nadchodzi burza? 

Zamknij okno zdalnie

 W inteligentnym budownictwie 
można sterować urządzeniami i 
obiektami na odległość, i to nawet 

z drugiego końca świata. Tego typu 
rozwiązanie umożliwia wygodne i 
bezpieczne przewietrzanie mieszka-
nia, bardzo przydaje się też w trakcie 
burzy. Zarządzanie oknami umożli-
wiają umieszczone w nich siłowniki 
o zasilaniu 230 V prądu zmiennego. 
Te niewielkie urządzenia można za-
montować w każdym domu, indywi-
dualnie dopasowując je do poszcze-
gólnych okien. Do wyboru są siłow-
niki łańcuchowe, które występują w 
wersji nawierzchniowej lub ukrytej 
(zabudowanej w ramie okna) oraz 
siłowniki wrzecionowe dostępne 
wyłącznie w wersji nawierzchniowej. 
 Bardzo wygodną metodą jest 
także zastosowanie w oknach roz-
wierno-uchylnych specjalnych si-
łowników, takich jak Eltral K18 DK 
grupy GU. Naciśnięcie klawisza ak-
tywuje wtedy funkcję rozwarcia 
okna i umożliwia sterowanie. Bez-
pieczne i szczelne domknięcie za-
pewnia dodatkowo zabudowany na-
pęd ryglowy VAN DK. Rewolucyjny 
siłownik można stosować niezależ-
nie we wszystkich oknach z alumi-
nium, drewna czy tworzyw.

Centrala pogodowa pokieruje 

Twoim mieszkaniem tak, jak so-

bie życzysz

 Dzięki siłownikom okna można 
uchylać i zamykać nie tylko poprzez 
umieszczony obok nich klawisz, ale 
również przez sterowanie radio-
we czy za pomocą smartfona. Je-
śli okna doposażymy jeszcze w mo-
duł sterujący GU Controller IO oraz 
centralę zarządzającą (np. Tahoma 
Premium marki Somfy), która po-
łączy okno z telefonem, zyskujemy 
możliwość sprawdzania w aplikacji, 
czy okno jest aktualnie otwarte czy 
zamknięte. To jednak nie wszystko.
 – Jeśli tylko mamy dostęp do in-
ternetu, możemy sterować oknami, 
zamykając je i otwierając w dowol-
nym momencie, nawet jeśli znajduje-

my się setki kilometrów od domu. W 
razie burzy potrzebna będzie nam 
tylko chwila, by zabezpieczyć dom. 
Innym zaawansowanym rozwiąza-
niem jest centrala pogodowa, która 
dzięki połączeniu z umieszczoną na 
dachu lub elewacji czujką, automa-
tycznie zamyka wszystkie okna w ra-
zie silnego wiatru czy deszczu – wy-
jaśnia Dariusz Nowak z GU Polska, 
producenta innowacyjnych rozwią-
zań dla okien i drzwi. 
 Centralę pogodową można usta-
wić według własnych potrzeb, pro-
gramując ją tak, by zabezpieczała 
mieszkanie w razie konkretnego na-
tężenia opadów czy siły wiatru.

R E K L A M A

R E K L A M A
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Francis Tuan urzekł 
piaseczyńską publiczność
PIASECZNO W ramach drugiego wakacyjnego koncertu organizowa-

nego przez Centrum Kultury wystąpił Francis Tuan – artysta o polsko-

wietnamskich korzeniach

 Z powodu niepewnej pogody 
sobotni koncert na Skwerze Kisie-
la został wprawdzie przeniesiony 
do sali Domu Kultury, ale nie prze-
szkodziło to wielu miłośnikom do-
brej muzyki w dotarciu na impre-
zę. Sympatyczni, pełni pozytyw-
nej energii artyści bez problemu 
nawiązali z kolei świetny kontakt 
z publicznością, którą zaprosili do 
wspólnej zabawy. 
 Francis Tuan tworzy ciekawy 
miks tradycji z nowoczesnością, łą-
cząc klasyczne instrumenty z lo-
opami. Jego muzyka z jednej stro-
ny potrafi  być żywiołowa, ale bywa 
i refl eksyjna – choćby w warstwie 
lirycznej, bo śpiewa on przede 
wszystkim teksty poetyckie. W bu-
dowaniu oryginalnych dźwiękowych klimatów pomaga mu dwójka utalento-
wanych muzyków – „tańcząca” na basie Ajda Wyglądacz oraz Paweł Drygas, re-
żyser perkusji i sampli, którzy nie tylko grają, ale kiedy trzeba, również i śpiewa-
ją, tworząc ciekawe harmonie wokalne.
 Kolejny koncert z cyklu Muzyka na Skwerze odbędzie się już 3 sierpnia. Tym 
razem zagra Drużyna Wawrzyna – ojciec, trzech synów i dwie kuzynki. Miejmy 
nadzieję, że pogoda pozwoli w końcu na zorganizowanie imprezy w plenerze.

Grzegorz Tylec

Auta klasyczne i nie tylko
LESZNOWOLA W ostatnią niedzielę w Mysiadle przy ulicy Osiedlowej 

zainaugurowana została nowa impreza skupiająca właścicieli zabyt-

kowych aut

 Pierwsza edycja Nowa Iwiczna Classic Car okazała się sporym sukcesem. 
Od godziny 10 do 18 w Mysiadle pojawiło się około 200 pojazdów – zarówno 
aut, jak i motocykli. Przyjechały również samochody nieco bardziej współcze-
sne, ale również i one były jak najbardziej mile widziane. Przez większość cza-
su imprezie towarzyszyła płynąca ze sceny muzyka. Właściciela samochodów 
dostali swoje przysłowiowe pięć minut, by podzielić się z obecnymi na zlocie 
historią swojego pojazdu i motoryzacyjnej pasji oraz zdradzić szczegóły tech-
niczne modyfi kacji dokonanych w autach. 
 Jeden z pasjonatów motoryzacji przyjechał do Mysiadła citroenem i był wy-
stylizowany na... sycylijskiego mafi oso, a z kolei inny pokazywał z dumą jak ra-
dykalnym przeróbkom można poddać poczciwego fi ata 126p. 
 Ważną część zlotu stanowiły konkursy. Sporym powodzeniem cieszyła się 
rywalizacja najgłośniejszych wydechów. Triumfatorem został właściciel mo-
tocyklu yamaha virago, uzyskując wynik 126,6 dB. Oceniano również między 
innymi wartość estetyczną prezentowanych pojazdów. Największe wrażenie 
zrobił chevrolet corvette z 1968 roku, który został wybrany najładniejszym 
pojazdem pierwszej edycji Nowa Iwiczna Classic Car.
– To mój pierwszy tego typu zlot i nie spodziewałem się, że moje auto zo-
stanie w ten sposób wyróżnione – mówi Tadeusz Kujawski, który przyjechał 
na imprezę spod Grodziska Mazowieckiego. – Nie traktuję samochodów jako 
biznesu czy lokaty pieniędzy. Dla mnie to jest po prostu hobby. Przyjeżdża-
jąc tutaj mogę spotkać ludzi, którzy mają podobną pasję i dużo robią przy 
tych autach. Moim samochodem jeżdżę głównie rekreacyjnie z wnukami. Po-
przedni właściciel ścigał się nim i zrobił z niego troszeczkę takiego bolida. Jest 
na zabytkowych numerach, ponieważ wszystkie zmiany zostały w nim doko-
nane jeszcze w latach 70.
 Kolejny zlot zabytkowych pojazdów odbędzie się w przyszłym roku. 
– Jestem zadowolony z tego, że przyjeżdża tu coraz więcej ciekawych pojaz-
dów – mówi Patryk Nachyła, organizator imprezy. – Wielu ludzi z pasją jest 
chętnych do rozmowy o motoryzacji. Impreza była bardzo klimatyczna, a 
uczestnicy wyrażali się o niej pozytywnie.

Grzegorz Tylec

Poradnia leczenia ran przewlekłych 
w Piaseczyńskim szpitalu już otwarta!
Rozmawialiśmy z panem Antonim Leja, lekarzem z Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpita-

la św. Anny w Piasecznie, EMC Piaseczno 

Jakie rany Państwo leczycie?

 W naszej poradni można zna-
leźć pomoc w przypadku ran zwią-
zanych z żylakami, ran związanych 
z miażdżycą, ran spowodowanych 
stopą cukrzycową, ran pooperacyj-
nych, oraz ran powstałych na skutek 
odleżyn. To pięć głównych obsza-
rów, którymi się zajmujemy. 

Z jakiego rodzaju przewlekłymi rana-

mi ma Pan najczęściej do czynienia?

 W naszej poradni najczęściej po-
magamy Pacjentom chorym na cu-
krzycę, u których rozwinął się ze-
spół stopy cukrzycowej z objawami 
zakażenia tkanek. Nie jest to staty-
stycznie najczęstsza przyczyna rany 
przewlekłej, niemniej jednak jedna z  
trudniejszych w procesie leczenia.

Dlaczego stopa cukrzycowa jest 

taka trudna do leczenia?

 Stopa cukrzycowa wymaga po-
stępowania wielodyscyplinarnego. 
Trzeba zaangażować cały zespół 
leczniczy, żeby chorego wyprowa-
dzić na prostą. Często niestety wy-
magana jest interwencja chirurgicz-
na z amputacją np. palców, oczysz-
czenie ran, założenie odpowiednich 
opatrunków, podania dożylnie an-
tybiotyku. Zdarzają się ciężkie przy-
padki z poważnymi powikłaniami, 
wśród których dochodzi do zakaże-
nia krwi czyli tak zwanej sepsy. 
O chorego z zakażeniem w zespo-

le stopy cukrzycowej trzeba zadbać 
wielowymiarowo: zmodyfikować le-
czenie cukrzycy, opanować zaka-
żenie w obrębie stopy, podać zgod-
ne z posiewem antybiotyki. Czasa-
mi prosimy o pomoc chirurga na-
czyniowego. Trzeba udzielić porady 
dietetycznej, zaangażować fizjotera-
peutę, podologa. 
 Warto jednak uświadamiać, że 
takie ciężkie przypadki są wynikiem 
zaniedbania. Współczesne badania 
wykazują, że praktycznie każdy ze-
spół stopy cukrzycowej w retrospek-
cji był do uniknięcia. Dlatego tak 
ważna jest profilaktyka.

Czyli osoba chora na cukrzycę 

może uniknąć takich powikłań?

 Jak najbardziej, ale wymaga to 
zaangażowania oraz wiedzy o pro-
filaktyce, nie tylko od samego cho-
rego, ale także osób z jego otocze-
nia, zespołu leczącego. Niezbęd-

ne jest monitorowanie i dobre pro-
wadzenie cukrzycy, częste kontro-
le. Łatwiej jest zapobiegać, niż po-
tem leczyć. Cukrzyca to podstępna 
choroba uszkadzająca m.in. naczy-
nia, nerwy w organizmie, włącznie 
z drobnymi naczyniami w kończy-
nach dolnych, co jest składową przy-
czyn powodujących owrzodzenia w 
zespole stopy cukrzycowej.    

Wygląda na to, że leczenie ran prze-

wlekłych jest bardzo drogie?

 Leczenie zespołu stopy cukrzy-
cowej jest dużo droższe od profilak-
tyki. Nie każdy może pozwolić sobie 
na prywatne specjalistyczne leczenie 
przez bardzo długi czas. Nasza po-
radnia leczenia ran przewlekłych pro-
ponuje opiekę na zasadach komercyj-

nych, ale staramy się przeprowadzać 
maksymalnie skuteczne interwencje 
jak najszybciej, tak żeby Pacjent mógł 
być dalej leczony w poradniach chi-
rurgicznych, w których leczenie jest 
refundowane przez NFZ. Dobiera-
my odpowiednie postępowanie do 
rodzaju rany, staramy się przywrócić 
chorego na właściwy tor.
 

W jaki sposób takie rany się leczy?

 Ranę trzeba prawidłowo ocenić, 
dlatego nasi specjaliści poświęca-
ją Pacjentowi dużo czasu na pierw-
szej wizycie. Potem trzeba zazwy-
czaj oczyścić ranę, usunąć tkanki 
martwicze. 
 Stosujemy też nowoczesne meto-
dy. Zakładamy specjalne opatrun-
ki podciśnieniowe, czyli tak zwane 
urządzenia NPWT (Negative Pres-
sure Wound Therapy). To są nie-
wielkie elektryczne urządzenia, 
które chory może wypożyczyć do 
domu. Jest ono połączone z raną za 

pośrednictwem specjalnego kabla, 
który wysysa wszystkie płyny, gro-
madzące się w ranie. To powoduje, 
że rana bardzo szybko się zasklepia 
i zarasta prawidłową tkanką. Obser-
wujemy, że terapia NPWT skraca 
czas leczenia mniej więcej o połowę. 
Drugim bardzo ważnym aspektem 
jest odpowiedni dobór opatrunków 
specjalistycznych. Współpracujemy 
ze wszystkimi firmami produkują-
cymi opatrunki, operujemy wszyst-
kimi ich rodzajami. Opatrunek spe-
cjalistyczny to nowa generacja mate-
riału opatrunkowego, który jest ak-
tywny wobec rany i spełnia określo-
ną rolę na każdym etapie gojenia. 
Często można go zmieniać rzadziej 
niż codziennie, co daje dodatkowy 
komfort choremu. Właściwy dobór 
opatrunku, a jest ich na rynku mnó-
stwo jest zadaniem lekarza specjali-
zującego się w gojeniu się ran.

Czy stopa cukrzycowa to częsta przy-

padłość osób ciepiących na cukrzy-

cę? Jaka jest skala tej dolegliwości?

 Zespół stopy cukrzycowej do-
tyczy ok. 6 do 10 %. osób chorują-
cych na cukrzycę. Jeśli taki pacjent 
nie zostanie dobrze poprowadzony 
przez grupę specjalistów ma małą 
szansę uniknąć amputacji. W szpi-
talnym oddziale chirurgii mamy do 
czynienia z końcową częścią pro-
blemu. Widzimy chorych z mar-
twicą, z zakażeniem, nawet z sep-
są. Dużo ludzi chodzi z tlącym się, 
przewlekłym problemem, a zgła-
sza się do lekarza, kiedy jest już za 
późno. Warto regularnie oglądać 
swoje stopy, jeżeli mamy cukrzycę.  

Warto więc uświadamiać ludziom 

by odpowiednio wcześnie podjęli 

leczenie...

 Oczywiście. Jeśli cokolwiek dzie-
je się na stopie, nie można tego lek-
ceważyć. Nawet jeśli jest to odcisk 
czy wrastający, krzywo obcięty pa-
znokieć, pojawia się kropelka ropy 
czy rana, które się nie goi w ciągu 
dwóch czy trzech tygodni, to bez-
względnie należy się natychmiast 
zgłaszać do chirurga, a najlepiej do 
specjalisty leczenia ran, których w 
Polsce niestety jest bardzo mało. 

Jak zatem zapisać się na konsulta-

cję do poradni leczenia ran?

 Należy zarejestrować się telefo-
nicznie lub osobiście w recepcji po-
radni w szpitalu. Zapraszamy!

Poradnia leczenia ran:
tel. 22 73 54 100 

ul. Mickiewicza 39 

05-500 Piaseczno 

P R O M O C J A
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Integrowali się na wake’u
KONSTANCIN-JEZIORNA W sobotę odbyła się już czwarta edycja Avalon 

Extreme Sitwake Challenge – wyjątkowych zawodów integrujących 

sportowców z niepełnosprawnościami oraz tych pełnosprawnych. Do 

parku wodnego Wawa Wake w Bielawie zjechali zarówno kibice wake-

’a, jak i miłośnicy aktywnego wypoczynku nad wodą

 W samo południe ruszyły eliminacje w dwóch grupach: osób sprawnych i z 
niepełnosprawnościami. Zawodnicy z najlepszymi wynikami z obydwu grup 
zostali połączeni w pary i znów przystąpili do rywalizacji. Każdy z nich walczył 
też o miejsce w klasyfi kacji indywidualnej. - Zależy nam przede wszystkim na 
tym, aby pokazać, że sport łączy ludzi, dlatego nasze imprezy mają charakter 
integracyjny. Oprócz rywalizacji i walki o punkty, chcemy uzmysłowić wszyst-
kim kibicom, jak ciekawym i atrakcyjnym sportem jest sitwake – podkreśla To-
masz Biduś, jeden z organizatorów imprezy. 
 W zawodach wzięli udział wysokiej klasy wakeboardziści i wakeboardzist-
ki, ale także najbardziej utytułowani sportowcy uprawiający sitwake’a, m.in. 
Igor Sikorski i Szymon Klimza oraz Jérôme Elbrycht, obecny wicemistrz świata 
i Europy oraz mistrz Francji. 
 Zawody były niezwykle widowiskowe, gdyż za wszystkie ewolucje na wo-
dzie zawodnicy otrzymywali punkty. Ich ocena zależała od liczby wykona-
nych trików i stopnia ich skomplikowania.
 Rywalizacja była niezwykle zacięta, ale dla nas, zawodników, ważne jest 
również to, że panowała wyjątkowa atmosfera i wszyscy świetnie się bawili 
– mówi Igor Sikorski, zwycięzca zawodów w kategorii siedzącej.

TW

Praca radnych będzie
kosztować więcej
PRAŻMÓW Uchwała o podwyżce diet radnym gminy Prażmów wywołała kontrowersje. 

Radny Tomasz Raczek apelował, by nie podnosić diet, a radny Włodzimierz Ptaszyński 

oskarżał go o populizm. Większość jednak zadecydowała, że diety będą wyższe. Dotych-

czas gminę miesięcznie radni kosztowali 7200 zł, teraz wydatki wzrosną do 12 350 zł

 Uchwała o podniesieniu diet rad-
nym wzbudziła dużo emocji. Z ape-
lem do rady zwrócił się radny To-
masz Raczek, podkreślając, że temat 
podwyżki dla radnych nie jest sprawą 
pierwszej potrzeby. Uznał, że kwestię 
tę można przenieść na następny rok 
ze względu na pilniejsze wydatki.
 – Jeśli będziemy mieli konkretne 
wyniki za naszą pracę, wówczas bę-
dzie można mówić o podwyżkach – ar-
gumentował radny Raczek. Podkreślał 
wyraźnie, że obecna sytuacja wygląda 
tak, że radni oceniają sami siebie i de-
cydują, czy należy im się podwyżka.
 – Od oceny naszej pracy są 
mieszkańcy. Nie my mamy oceniać 
jak pracujemy, tylko wyborcy – do-
dał. – Wstrzymajmy się. Miejmy roz-
sądek, to nie czas na podwyżki. – 
Działalność radnego to nie tylko se-
sje, to także aktywność w lokalnej 
społeczności, rozmowy, spotkania 
– zauważył radny Sylwester Zwę-
gliński. – To generuje dużo czasu. 
Jestem za tym, byśmy jakieś pienią-
dze dostawali, na miarę możliwości 
i wciąż bardzo skromne w stosunku 
go gmin ościennych. Radny Włodzi-
mierz Ptaszyński, był wyraźnie po-
irytowany. Zarzucił radnemu Racz-
kowi, że wykorzystuje temat do ce-
lów promocyjnych.
 – To jest praca w terenie, to jest 
kupę roboty i musi to być jakoś zre-
kompensowane – argumentował 
podniesionym głosem. Padł również 
odwieczny argument, że gmina Praż-
mów jest „biedną gminą”. Czy w ta-
kim razie „biedną gminę” stać na 
podwyżki, z których środki mogłyby, 
zdaniem radnego Raczka, być prze-
znaczone chociażby na budowę no-

wej stacji uzdatniania wody w Łosiu?
– Teraz supermedialną rzecz podno-
sisz, bo mówisz, że dajmy te pienią-
dze na stację uzdatniania – zdener-
wował się radny Ptaszyński. – To jest 
zajebiście... – zagalopował się. – To 
jest bardzo ładnie podłapywane. Bar-
dzo medialne – poprawił się radny.
 Obecnie miesięczne wydatki 
gminy na diety radnych wzrosną o 
5150 zł, co daje ok. 345 zł podwyż-
ki dla każdego radnego. Dieta prze-

wodniczącego rady gminy będzie 
wynosić 1500 zł, wiceprzewodni-
czącego 950 zł, radnego, biorącego 
udział w pracach dwóch i więcej ko-
misji – 800 zł, radnego pracującego 
tylko w jednej komisji 550 zł, a rad-
nego nie biorącego udział w pracach 
komisji 450 zł.
 Przeciw uchwale było czterech 
radnych, za głosowało ośmioro, je-
den wstrzymał się od głosu.

NAB

PIASECZNO

„Focus” w Kinie Plenerowym
 Już dziś na skwerze Kisiela o godzinie 21 rozpocznie się piąty z zapla-
nowanych w tym roku seansów fi lmowych w ramach cyklu Piaseczyń-
skie Kino Plenerowe 2019. Tym razem obejrzeć będzie można argentyń-
sko-amerykańską komedię kryminalną z 2005 roku „Focus”.

Tyl.

PIASECZNO

Bajkowy Zakątek
 W środę 7 sierpnia w Zakątku Kultury przy ul. Kościuszki (skwer pomię-
dzy Urzędem Miasta i Gminy a Przystankiem Kultura) wystąpi Teatr ZZEFIR 
ze swoim spektaklem „Kolorino”. To przedstawienie, w którym scenogra-
fi ę tworzą kolorowe materiały, przy czym żaden kolor nie pojawia się bez 
przyczyny. Wywołują go skojarzone z nim sytuacje, zjawiska przyrody lub 
przedmioty. Powoli pojawiają się barwy podstawowe, aby stopniowo wy-
mieszać się i stworzyć barwy pochodne. Dzieci zapraszane są do aktywne-
go uczestnictwa w bajce. Początek o godzinie 19. Wstęp wolny.

Tyl.

R E K L A M A
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Józef Wilkoń odznaczony 
przez Króla Hiszpanii
PIASECZNO Jego Królewska Mość Król Hiszpanii Filip VI przyznał Józe-

fowi Wilkoniowi, światowej sławy artyście mieszkającemu w Zalesiu 

Dolnym, Krzyż Komandorski Orderu Izabeli Katolickiej

 List o przyznaniu odznaczenia został przekazany Józefowi Wilkoniowi 
przez Ambasadora Królestwa Hiszpanii Francisco Javier Sanabria Valderrama.
– Wyróżnienie to jest wyrazem uznania dla licznych i niewątpliwych Pana za-
sług, cennego wkładu w rozkwit kultury hiszpańskiej w Polsce i, w konsekwen-
cji, w ulepszaniu relacji między naszymi dwoma krajami – czytamy w liście.
 Nad ilustracjami do „Don Kichota” (słynnej powieści Miguela de Cervan-
tesa) artysta zaczął pracować już w połowie lat 50. ubiegłego stulecia. Pięk-
na, dwutomowa edycja książki ukazała się w 2017 roku. Józef Wilkoń ilustro-
wał również i inne dzieła mistrzów hiszpańskiej literatury.
– Dla artysty było to nie tylko zaskoczenie, ale i wielka radość z tego, że jego 
praca została dostrzeżona – mówi Blanka Wyszyńska-Walczak z Fundacji 
„Arka” im. Józefa Wilkonia. – To wielkie wyróżnienie dla ilustratora. 
 Ofi cjalne wręczenie orderu będzie miało miejsce najprawdopodobniej na 
przełomie września i października.

Grzegorz Tylec

Nowe inicjatywy 
młodzieżowych radnych
PIASECZNO Po zorganizowaniu letniego turnieju piłkarskiego Młodzie-

żowa Rada Gminy Piaseczno przygotowuje kolejne atrakcje dla miesz-

kańców. Już wkrótce mają się odbyć otwarte zajęcia fi tness i wspólne 

malowanie graffi  ti

 W trakcie spotkania roboczego w urzędzie gminy młodzieżowi radni zdra-
dzili szczegóły swoich najbliższych akcji. W sobotę 10 sierpnia na Skwerze Ki-
siela odbędą się otwarte zajęcia fi tness, które potrwają od godziny 10 do 13.
– Przeprowadziliśmy w szkołach ankiety, dzięki której poznaliśmy oczekiwa-
nia młodzieży – mówi Marysia Krzyżanowska, młodzieżowa radna. - Więk-
szość głosów chciała zorganizowania zajęć fi tness w wakacje, więc wychodzi-
my temu naprzeciw.
 Zajęcia dla osób o różnym wieku, poziomie zaawansowania i sprawno-
ści fi zycznej poprowadzą instruktorzy Zdrofi t (sieci klubów fi tness). Każdy z 
treningów potrwa około 40-45 minut. Organizatorzy zapewniają opiekę me-
dyczną i oprawę muzyczną.
 W dalszej kolejności młodzieżowi radni planują zorganizować wspól-
ne malowanie graffi  ti w piaseczyńskim parku. – Planujemy malowanie na 
ogromnych płótnach. Będziemy używać farb oraz czarnej folii, po której bę-
dzie można malować sprayami – zdradza szczegóły akcji Martyna Nałęcz, 
młodzieżowa radna. – Ważne są kwestie bezpieczeństwa. Malowanie spray-
ami, zwłaszcza przez małe dzieci, musi się odbywać pod stałym nadzorem. 
Do akcji chcemy włączyć Centrum Kultury w Piasecznie.
 Impreza pierwotnie planowana była na 24 sierpnia, ale – ze względu na 
kwestie formalne – być może zostanie przesunięta na połowę września.

Grzegorz Tylec

Normalna niezwyczajność
POWIAT Półkolonie organizowane przez Stowarzyszenie Dobra Wola mają już 15 lat. Za-

czynali skromnie. Dziś pomagają wielu rodzicom i niepełnosprawnym dzieciom. Sta-

wiają na dynamikę i ruch. Mają dobrą wolę, by działać

 – Mamy makaron? – Do jedze-
nia? – Nie! Na naszyjniki! – woła 
Paula i wyciąga pęk różnobarwnych 
korali i bransoletek, które wspól-
nie zakładamy na szyję i nadgarst-
ki. Półkoloniom Dobrej Woli dale-
ko do znanych nam wszystkim spo-
tkań, gdzie królują wyłącznie zajęcia 
plastyczne i muzykoterapia. Dzie-
ciaki regularnie spacerują, pływa-
ją kajakami, latają balonem, żeglu-
ją, opiekują się farmą, pełnią funkcję 
strażaków. Są ci, którzy tańczą bre-
akdance’a i ćwiczą na siłowni oraz 
ci, którzy śpiewają i robią biżute-
rię. Sporo osób im pomaga, ale i one 
pomagają innym. Dzięki nim wielu 
strażaków i ratowników pierwszej 
pomocy mogło nauczyć się, jak ra-
tować osoby niepełnosprawne, któ-
re w sytuacjach zagrożenia wyma-
gają zupełnie innego podejścia. To 
oni w końcu co roku zmieniają losy 
Bitwy pod Grunwaldem, siadając z 
Ulrichem von Jungingenem i Jagieł-
ło przy jednym ognisku.

Anioły Dobrej Woli

 Dzieciaki tworzą zgraną i spo-
łecznie zaangażowaną grupę. Wie-
dzą, kiedy sobie pomóc, zareagować 
na nietypowe zachowanie, wspo-
móc kolegów przy prostych czyn-
nościach. Większość zna się od lat. 
Są otwarci na świat, pragną rozmo-
wy i bliskości. Ich świat jest światem 
wrażeń, a nie faktów. Rzeczywistość 
widzą, smakują, dotykają, wącha-
ją. Anioły Dobrej Woli to grupa oko-
ło pięćdziesięciorga dzieci z różnym 
stopniem upośledzenia i narodowo-
ścią. Wymagają różnorodnego po-
dejścia zarówno emocjonalnego, jak 
i poznawczego. Ich stan zdrowia nie 
zawsze pozwala na regularne uczest-
nictwo w kolonii. Nikt ich tu nie do-
stosowuje do świata tzw. „normalno-
ści”. Potrafią sami zorganizować so-

bie czas między spacerem a wspólny-
mi zabawami na sali gimnastycznej. 
 – Ruch to ich żywioł. Sami 
spontanicznie planują sobie czas 
– uśmiecha się jeden z wychowaw-
ców, Norbert, który zainicjował po-
ranne rozgrzewki. Razem z nim 
działają również rodzice, dobrowol-
ni uczestnicy, jak i dzieci, które za-
miast wakacji wybrały wolontariat. 
Zapotrzebowanie jest jednak więk-
sze. – Wciąż brakuje osób, które mo-
głyby nam pomóc. Nie wszystkie 
dzieci są sprawne ruchowo. Mamy 
troje podopiecznych na wózku – do-
daje. Takich zaangażowanych grup 
nie ma jednak wiele.

Miłość receptą na niepełnosprawność

 Dziecko niepełnosprawne to nie 
schemat, nie PESEL, a tym bardziej 
nie kwestia statystyki. Dziecko nie-
pełnosprawne nie rozumie swojej 
niepełnosprawności. Dziecko nie-
pełnosprawne w końcu nie potrze-
buje uleczenia. Nie po raz pierwszy 
i zapewne nie ostatni Jacek Zalew-
ski, prezes stowarzyszenia, powta-
rza jak mantrę, że skoro nie można 
dziecka wyleczyć, należy sprawić, by 
było szczęśliwe. 
 – Receptą na niepełnosprawność 
jest miłość. Dzieci nie wyleczymy. 
Dzieci możemy jedynie uszczęśli-
wić. To nasze zadanie – podkreśla. 
– Z pomocą musimy przede wszyst-
kim dotrzeć do siebie samych. Trze-
ba wzmocnić rodzinę. Należy zapo-
mnieć o chorobie dziecka, skupić się 
na tym, jak my możemy z tym żyć. 
Półkolonie powstały właśnie z myślą 
o rodzicach. Szkoły nie prowadziły 
żadnych cyklów zajęciowych po za-
kończeniu roku szkolnego. Na pół-
koloniach zyskują wszyscy.
 – Dzieciaki nie chcą wracać do 
szkoły we wrześniu – śmieje się Ja-
cek Zalewski. Sam jest ojcem niepeł-

nosprawnego Kuby. – Zajmowałem 
wysokie stanowisko w dużej korpo-
racji. Miałem wszystko. Z dnia na 
dzień musiałem ułożyć sobie życie 
na nowo – opowiada. – Niejedno-
krotnie zadawałem sobie pytanie: 
dlaczego ja? Po jakimś czasie zro-
zumiałem, że Kuba jest moim zada-
niem, wobec którego muszę się wy-
wiązać. Jeśli mi się nie uda, będę z 
tego kiedyś rozliczony. 

Antyrehabilitacja

 Mimo rosnącej społecznej świa-
domości niepełnosprawność wciąż 
jest zjawiskiem niezrozumianym, 
choć można mówić o postępach. 
 – Lokalne ośrodki pomocy spo-
łecznej nie spełniają swojej funk-
cji. Rodzice sami sobie przekazu-
ją informacje. Wsparcie jest małe 
– wyjaśnia Grzegorz, tata niepełno-
sprawnych bliźniaków. Wiele dzieci 
niepełnosprawnych może wyłącznie 
liczyć na udział w turnusach reha-
bilitacyjnych. O tym, że nie są one 
żadnym rozwiązaniem, stanowczo 
mówi prezes Dobrej Woli. – Ja upra-
wiam antyrehabilitację – twierdzi 
Jacek Zalewski. – Daję dzieciakom 
żyć tak, jak czują. Nikogo nie napra-
wiam. Te dzieci to takie małe anio-
ły, które nas sprawdzają. Dla mnie 
to normalność. Nazwa stowarzy-
szenia nie jest przypadkowa. Dobra 
wola to przecież warunek, by czło-
wiek był godny szczęścia.
 Półkolonie Stowarzyszenia Do-
bra Wola trwają około 4 tygodni. 
Dzieciaki spotykają się od ponie-
działku do piątku w szkole w Mro-
kowie w godz. 8 - 16. W planach bli-
skie i dalekie wycieczki krajoznaw-
cze i zajęcia ruchowe. Wycieczka do 
Sejmu, Dzień Kolonisty, żagle, kaja-
ki na Górkach Szymona to tylko nie-
które atrakcje. 

Natalia Brzozowska

R E K L A M A
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Konstancin i Piaseczno 
nie dały rady
PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA Podsumowanie rozgrywek sezonu 2018/2019 drugiej grupy 

warszawskiej ligi okręgowej
LAURA CHYLICE (5. miejsce, 54 
punkty) Wydawać by się mogło, że 
drużyna z Chylic, po wywalczeniu 
awansu z A klasy, nie będzie mia-
ła łatwej przeprawy w okręgówce. 
Drużyna prowadzona przez trene-
ra Tomasza Grzywnę była jednak 
dość mocna personalnie – na tyle, 
żeby zająć miejsce w ścisłej czo-
łówce ligi. O ile ekipy z Józefowa i 
Żyrardowa były raczej poza zasię-
giem reszty stawki, to Laurze nie-
wiele zabrakło do zajęcia ostatnie-
go miejsca na podium. Jak się oka-
zało, zabrakło do tego zaledwie 
dwóch punktów, a zdecydował o 
tym m.in. remis u siebie 2:2 z LKS 
Osuchów – zespołem, który zajął 
przedostatnie miejsce w rozgryw-
kach. Na piątą lokatę nikt jednak 
w Chylicach nie narzeka, bo ogól-
nie był to dla klubu udany sezon.

MKS II PIASECZNO (14. miejsce, 32 
punkty) Podstawowym celem ze-
społu, prowadzonego przez Bar-
tosza Kobzę, było utrzymanie się 
w lidze. Niestety, choć piłkarze z 
Piaseczna walczyli do ostatniej 
kolejki, to bardzo kiepska końców-
ka sezonu przesądziła o ich spad-
ku. Po pokonaniu Ursusa II War-

szawa 1:0 wydawało się, że utrzy-
manie jest już na wyciągnięcie 
ręki – do tego wyniki innych dru-
żyn układały się nadzwyczaj ko-
rzystnie. Porażki w dwóch ostat-
nich kolejkach, ze zdegradowanym 
już Konstancinem (3:2) i Gromem 
Warszawa (0:1), sprawiły jednak, 
że drugi zespół MKS znów zagra 
w przyszłym sezonie w A klasie.

KS KONSTANCIN (16. miejsce, 15 
punktów) Bardzo szybko okazało 
się, że Konstancin, który jeszcze 
nie tak dawno był najmocniejszą 

ekipą w powiecie piaseczyńskim, 
będzie głównym kandydatem do 
spadku z ligi. Na pierwsze ligowe 
punkty drużyna musiała bowiem 
czekać aż do 11 kolejki (1:0 z Przy-
szłością Włochy), ponosząc wcze-
śniej 10 kolejnych porażek. Szcze-
gólnie dotkliwa była wiosenna klę-
ska (aż 0:20) z Gromem Warszawa, 
a na osłodę pozostało zwycięstwo 
w derby z Piasecznem i zaskakujący 
wyjazdowy triumf z trzecim w tabe-
li Teresinem (1:2). 

Grzegorz Tylec

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej
1.  Józefovia Józefów  30 75 25 0 5 98-36
2.  AP Żyrardów  30 70 22 4 4 98-40
3.  KS Teresin  30 55 17 4 9 74-51
4.  Ursus II Warszawa  30 55 18 1 11 94-54
5.  Laura Chylice  30 54 17 3 10 78-56
6.  Grom Warszawa  30 46 14 4 12 80-62
7.  Milan Milanówek  30 45 14 3 13 46-51
8.  Przyszłość Włochy  30 43 13 4 13 52-55
9.  SEMP Ursynów  30 42 12 6 12 72-60
10.  LKS Chlebnia  30 41 12 5 13 64-60
11.  Piast Piastów  30 37 11 4 15 61-60
12.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 30 34 10 4 16 49-80
13.  Naprzód Stare Babice 3 0 33 10 3 17 60-78
14.  MKS II Piaseczno  30 32 9 5 16 41-55
15.  LKS Osuchów  30 16 4 4 22 26-103
16.  KS Konstancin  30 15 5 0 25 34-126

W sezonie 2019/2020 drugiej 
grupy warszawskiej ligi okrę-
gowej zagrają: SEMP Ursynów, 
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki, 
Okęcie Warszawa, Przyszłość 
Włochy (Warszawa), GLKS 
Nadarzyn, Perła Złotokłos, 

Sparta Jazgarzew, Grom 
Warszawa, Ryś Laski, Laura 

Chylice, Błonianka II Błonie, 
Milan Milanówek, LKS Chleb-
nia, Piast Piastów, Ursus II War-
szawa i KS Teresin

Pół tysiąca uczestników 
na Grand Prix Piaseczna
TENIS STOŁOWY W fi nałowym turnieju  TOP-12 Grand Prix Piaseczna w 

tenisie stołowym wystąpili zawodnicy, którzy od września, w rozgry-

wanym raz w miesiącu turnieju, zebrali największą liczbę punktów

 Poziom sportowy roz-
grywek był bardzo wyso-
ki, a w zawodach wysta-
pili zawodnicy z Piasecz-
na, Warszawy, Grodzi-
ska Mazowieckiego i Wią-
zowny. W kategorii dzie-
ci zwyciężył Kacper Mo-
łas, który w fi nale pokonał 
Julię Balcerzak – triumfa-
torkę wszystkich dziewię-
ciu poprzednich turnie-
jów. Wśród dzieci posia-
dających licencję zwycię-
żył Adam Smoter z UKS 
Lupus Kabaty pokonując 
Konrada Burakowskiego z 
Returnu Piaseczno. Do za-
wodników miejscowego 
klubu należało z kolei całe podium w kategoriach juniorskich, gdzie najlepszy okazał 
się Borys Massalski, zwyciężając nad klubowym kolegą Grzegorzem Ogrodnikiem. 
Brąz powędrował natomiast do Mateusza Burakowskiego. W kategorii open najlep-
szy okazał się Jacek Szachnowski, zawodnik który kilkanaście lat temu występował 
w Ekstraklasie, a drugie miejsce zajął Rafał Suszycki, który do srebrnego medalu doło-
żył triumf w kategorii amatorów. 
 Tradycyjnie w Piasecznie nie zabrakło również dodatkowych atrakcji w po-
staci losowania nagród (sprzętu sportowego od fi rmy Decathlon oraz vouche-
rów do restauracji „Szara Eminencja”). Uczestnicy, którzy wzięli udział we wszyst-
kich zawodach tej edycji, otrzymali unikatowe turniejowe koszulki. 
 W ostatniej edycji Grand Prix wystąpiła rekordowa liczba ponad 500 
uczestników, a więc o ponad 100 więcej niż w zeszłym sezonie. Oprócz przed-
stawicieli województwa mazowieckiego Piaseczno gościło również zawod-
ników z województw lubelskiego i łódzkiego, a na dwóch imprezach także i 
młodzieżową reprezentację Litwy. 
 – Może to być dowodem, że organizacja zawodów stoi na wysokim pozio-
mie, dzięki temu formuła turnieju przyciąga coraz lepszych zawodników – mówi 
Maciej Chojnicki, organizator imprezy z UKS Return Piaseczno. – Ważne jest to, 
że w zawodach może wziąć udział każdy, niezależnie od wieku czy poziomu za-
awansowania. Szczególnie cieszy duże zainteresowanie dzieci, których wystapi-
ło prawie 200 – w większości są to dzieci ćwiczące tenis stołowy rekreacyjnie, któ-
re znalazły przestrzeń do rywalizacji właśnie na piaseczyńskich zawodach. 
 Gran Prix to też znakomici, utytułowani goście – nie tylko ze świata teni-
sa stołowego. W tym sezonie gościliśmy w Piasecznie między innymi Piotra 
Grudnia – multimedalistę Igrzysk Paraolimpijskich, medalistów Mistrzostw 
Polski Seniorów (Paulinę Krzysiek i Pawła Chmiela) oraz znanego ze sztuczek 
piłkarskich Youtubera – Lotara.

Grzegorz Tylec

MigDom triumfuje
w Górze Kalwarii
PIŁKA NOŻNA W lipcu na dwóch różnych boiskach w Górze Kalwarii i w Ba-

niosze odbyła się piąta Edycja Turnieju Piłki Nożnej Góra Kalwaria Cup 2019
 W tegorocznej im-
prezie wzięła udział re-
kordowa liczba 32 dru-
żyn z całego woje-
wództwa mazowiec-
kiego. Nie zabrakło, 
między innymi ekip z 
Kozienic, Radomia, a je-
den z zespołów przyje-
chał do powiatu piase-
czyńskiego prosto z Ka-
towic. Rywalizacja to-
czyła się w ośmiu gru-
pach po cztery zespo-
ły, z których do ćwierć-
fi nałów wychodziły po 
dwie najlepsze druży-
ny. W meczu o trzecie 
miejsce zmierzyły się drużyny Młode Wilki oraz Biała Dama. Mocniejsi, po bardzo 
wyrównanym meczu, okazali się gospodarze, czyli ekipa Młodych Wilków, wy-
grywając 1:0. W wielkim fi nale zagrały z kolei drużyna z okolic Konstancina – THC 
Opacz oraz MigDom z Sobień - Jezior. Także i w tym przypadku mecz był niezwy-
kle zacięty, a jeszcze na parę minut przed końcem był remis 2:2. Ostatecznie w samej 
końcówce lepsza okazała się jednak drużyna z Sobień - Jezior, wygrywając 3:2 . 
 Tradycyjnie na zakończenie imprezy przyznano wyróżnienia indywidual-
ne. Najlepszym bramkarzem został Dawid Wasążnik (MigDom), najlepszym 
zawodnikiem Marcin Rawski (THC Opacz), a królem strzelców Paul Borowski 
(MigDom). Patronem medialnym imprezy był Kurier Południowy.

Grzegorz Tylec/fot. Copa Football

Wróciła z czterema medalami!
PŁYWANIE Znakomicie zaprezentowała się w trakcie lipcowych Mistrzostw Polski 16-lat-

ków w Lublinie zawodniczka MKS Piaseczno Martyna Jabłońska

 Utalentowana pływaczka wy-
walczyła łącznie aż cztery meda-
le. W pierwszym dniu mistrzostw 
Martyna zdobyła srebro na 50 me-
trów stylem dowolnym i brąz na 100 
metrów stylem motylkowym. Na-
stępnego dnia było jeszcze lepiej, bo 
udało jej się zdobyć złoto na 50 me-
trów stylem motylkowym. Nasza za-
wodniczka w pięknym stylu popły-
nęła finał sprinterski 16-latek, po-
prawiając swój rekord życiowy pra-
wie o pół sekundy (27.59 s.). Na za-
kończenie dorzuciła jeszcze jedno 
srebro – tym razem na dystansie 100 
metrów stylem dowolnym.
 – Myślę, że dałam z siebie wszyst-
ko – mówi Martyna Jabłońska. 
– Wprawdzie nie obroniłam swoje-
go corocznego tytułu Mistrzyni Pol-
ski 16-letnich juniorek na dystan-
sie 50 m stylem dowolnym, to i tak 
uważam, że poszło mi całkiem nie-
źle. Moja „porażka” na każdy kolej-
ny start okazała się motywacją. Wie-
działam, że nie mogę się poddać już 
po pierwszej konkurencji. Uważam, 
że nie były to moje najlepsze roczni-
kowe mistrzostwa i mam oczywiście 
niedosyt, jeśli chodzi o mój koron-
ny dystans. Udało mi się jednak uzy-

skać cztery medale na cztery konku-
rencje, w których startowałam i jest 
to dla mnie ogromny sukces. Dzię-
kuję mojej klubowej rodzinie pły-
wackiej MKS Piaseczno za doping i 

wsparcie oraz trenerowi Gabrielowi 
Turczyńskiemu za sukces, jaki udało 
mi się odnieść – dodaje młoda me-
dalistka. 

Tyl.



 Chętnie podejmowany w ostat-
nim czasie temat nierówności płci na 
rynku pracy nie jest, jak wynika z ra-
portów niezależnych instytutów, ni-
czym nieuzasadnionym poglądem. 
Dane statystyczne, gromadzone na 
coraz większych grupach osób, wy-
raźnie wskazują na wciąż spore roz-
warstwienie między kobietami a 
mężczyznami na wielu płaszczy-
znach rynku pracy. Wystarczy się-
gnąć do raportu z 2018 roku Głów-
nego Urzędu Statystycznego, któ-
ry podaje, że wskaźnik zatrudnienia 
jest o wiele korzystniejszy dla męż-
czyzn. Tych czynnych na rynku pra-
cy w Polsce jest ok. 65 proc., kobiet 
natomiast 48 proc., mimo że struk-
tura osób bezrobotnych poprawi-
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Kobiety na rynku pracy
Jak wygląda sytuacja kobiet na rynku pracy? Zajrzeliśmy do raportu Głównego Urzędu 

Statystycznego - „Kobiety i mężczyźni na rynku pracy” oraz do raportu Instytutu Ba-

dań Strukturalnych „Nierówności płacowe kobiet i mężczyzn”

Dokończenie na str. 10
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ła się nieznacznie na korzyść kobiet, 
choć to one wciąż stanowią większą 
grupę zarejestrowanych w urzędach 
pracy.
 Kobiety często wykonują uciążli-
wą pracę w opiece zdrowotnej, edu-
kacji, gastronomii, administracji. W 
tych zawodach często bywa trud-
no o awans zawodowy. Gdy mowa 
o wyższych szczeblach, kobiety rza-
dziej zajmują kierownicze stanowi-
ska, co w fachowej terminologii na-
zywa się tzw. „szklanym sufitem”. 
Grupa zawodowa z najwyższą róż-

nicą w wynagrodzeniu to przedsta-
wiciele władz publicznych, wyżsi 
urzędnicy i kierownicy – wynagro-
dzenie kobiet w tym sektorze jest o 
26 proc. niższe niż mężczyzn. Ni-
skie wynagrodzenie wśród pań prze-
waża również w kategoriach „śred-
ni personel”, „robotnicy przemysło-
wi i rzemieślnicy”, „pracownicy przy 
prostych pracach”. Za przyczynę In-
stytut Badań Strukturalnych poda-
je mniejszą naturalną skłonność do 
podejmowania ryzykownych decy-
zji oraz niskie wymagania płacowe, 
co w raporcie tłumaczy się „utrwa-
loną normą społeczną” niż genem 
nieumiejętności proszenia o więcej. 

Ten problem wciąż istnieje, mimo że 
kobiety są w większości przypadków 
lepiej wykształcone niż mężczyźni.
 Sytuacja w powiecie piaseczyń-
skim nie różni się znacznie od ogól-
nopolskich statystyk. Tendencje na 
rynku pracy są podobne. Jak poda-
je PUP w Piasecznie, najwięcej ko-
biet bezrobotnych jest w tzw. trzecim 
profilu, a więc grupie osób z najniż-
szymi kwalifikacjami i niewielkimi 
umiejętnościami. Cieszy jednak, że 
obecność pań na decyzyjnych stano-
wiskach czy pełniących funkcje opi-
niotwórcze, jest coraz bardziej za-
uważalna. 

NAB
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Szukasz 

pracownika?

To miejce czeka na 

twoje ogłoszenie 

rekrutacyjne!

Zadzwoń:

 22 756 79 39



DAM PRACĘ

Pracownik na plac w składzie budowlanym, z obsługą 
wózka widłowego, Chyliczki, tel. 600 284 250

Pracownika ochrony w szkole w okolicach  Piaseczna, 
praca w godz. 7.30-16.00 tel. 725 725 633,  603 454 131

Przyjmę do pracy w delikatesach w Nowej Iwicznej, 
mile widziane doświadczenie, tel. 501 105 411

Kierowca kat. C na skład drewna w Lesznowoli 
tel. 604-867-489,  biuro@tartakdrwal.pl

Zatrudnię osobę do pracy w sklepie spożywczym w 
Piasecznie - atrakcyjne wynagrodzenie, miła atmosfe-
ra, wolne wszystkie niedziele.,tel. 604 072 877

KIEROWCA KAT.C+E, PRZEWÓZ KRAJOWY, 
tel.  601 097 505

Opiekunka do osoby starszej, 1/2 etatu, Piaseczno, 
tel. 601 38 34 60

Fryzjerkę i manicurzystkę  w Konstancinie, od zaraz, 
wysokie zarobki, tel. 606 817 356

Zatrudnię sprzedawczynię do sklepu spożywczego 
w Gołkowie, tel. 519 831 770

Kierowca na firankę C+E, kraj, tel. 601 163 701

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego. 
Jeziórko, przy stacji „PKP Ustanówek”, tel. 602 512 677

Montażystę, płyta warstwowa, obróbki blacharskie,
tel. 601 259 714

Zatrudnię pracowników ogólnobudowlanych, tel. 504 100 418

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

Dekarza i pomocnika, stawka od 17-25 zł/h, tel. 692 194 998

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

Nauczyciel lub opiekun do grupy żłobkowej w przedszko-
lu k/Piaseczna, tel. 501 423 413

Krawcową do pracowni krawieckiej w Konstancinie, 
tel. 605 081 740

Zatrudnimy panią do sprzątania w szkole. Tel: 787 315 656

Salon MADAM Piaseczno zatrudni fryzjerów/ki z doświad-
czeniem. Tel. 729 031 875 

Prywatna Szkoła  Podstawowa nr 72 przy ul. Okrężnej 25a 
w Zalesiu Dolnym-Jazgarzewszczyźnie poszukuje sprzą-
taczki. Pełne ubezpieczenie ZUS, godziny pracy 
13:30- 20:30. tel. 22 750 07 87

Kasjer/ka  na Stacji Paliw w Tarczynie, tel. 536 193 442

Agenta ochrony Konstancin, Piaseczno, tel. 506 158 658

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

Zatrudnię cieśli, blacharzy, dekarzy. Praca stała, możli-
wość zakwaterowania na miejscu, tel. 22 756 84 89

Zatrudnię do przyuczenia w zawodzie blacharz, dekarz. 
Praca stała, możliwość zakwaterowania tel. 22 756 84 89 

Montera do przyuczenia, Konstancin, tel. 22 754 46 70

Ślusarz, spawacz, pomoc przy produkcji, tel. 602 424 170

Pomoc kuchni – doświadczona w zawodzie w Mrokowie, 
wynagrodzenie 4000 zł, tel. 663 994 447

Do sprzątania biura, Piaseczno, tel. 512 084 728, 
dzwonić po 14:00

Agenta ochrony Konstancin, Piaseczno, tel. 506 158 658

Zatrudnię pracownika fizycznego, budowlanka, pomoc przy 
montażu drzwi. Z okolic Tarczyn,Raszyn Tel.603 090 012  

SZUKAM PRACY 

Opieka – do starszej osoby, tel. 577 14 88 77

KUPIĘ

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

Firmę – Każda opcja, tel. 605 904 277

RZD w Żabieńcu zakupi zboże do karmienia ryb (pszenżyto, 
jęczmień, pszenica). Kontakt:rzdzabieniec@rzdzabieniec.pl, 
22 756 20 87

SPRZEDAM

Miód z własnej pasieki, tel. 501 51 66 52

Przyczepę holenderską, 10,5m /3,10m, tel. 606 652 098
 
Drewno kominkowe, opałowe, każda ilość, tanio, 
tel. 502 544 959

Drewno kominkowe tel. 514 038 384

Kopaczkę tel. 515 486 338

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

VW Polo 2000 r. 1,4 benzyna, 5-drzwiowy, tel. 694 236 965

CYMERMAN Przyczepy i Akcesoria : nowe, remonty, 
przeróbki www.przyczepy.waw.pl  tel. 601 449 898

Audi A2, 2003 r. 1,4 benzyna, 233 tys. km, bezwypadko-
wy, niebieski, tel. 508 421 225

AUTO - MOTO  KUPIĘ

SKUP AUT, OSOBOWE, DOSTAWCZE, TEL. 510 357 529

Skup aut, tel. 515 018 430

Skup aut, tel. 793 304 091

Auto Skup. Wszystkie marki. Całe, uszkodzone lub po wy-
padku. Nie na chodzie. Skorodowane. W stanie obojęt-
nym. Krajowe, sprowadzone, angliki. Płatne gotówką. Od-
biór własną lawetą, tel. 515 472 081

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Sprzedam działki budowlane z mediami w Ustano-
wie i Pęchery Łbiska, bezpośrednio, tel. 22 756 54 19, 
665 415 714

Bliźniak 162 m kw. Piaseczno – centrum, super lokali-
zacja, tel. 501 482 997

Trzypokojowe z garażem, parter, Piaseczno, tel. 505 82 82 14

Pawilon 16 m kw. ul J. Pawła II w Piasecznie, cena 18 tys., 
tel. 693 912 089

Budowlana z brzozami, 1200 m kw., Baszkówka, media w 
ulicy, tel. 791 310 777

Budowlaną, 2880 m kw., Ustanów, tel. 509 308 026

Konstancin mieszkanie 28 m kw. Tel. 508 914 406

Działkę 1800 m kw., Łęg k. Konstancina, tel. 782 090 900

Bezpośrednio sprzedam działkę 1.1 ha m. Rososz k/G.
Kalwarii  przy asfaltowej drodze-super dojazd 
Tel.501 265 235.

Działki budowlane Prażmów, tel. 602 770 361

Działki budowlane w Woli Chynowskiej tel. 667 120 665

Sprzedam siedlisko tel.  606 506 106

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

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

Lokal po salonie fryzjerskim 72 m kw., na dużym osiedlu 
w Konstancinie, tel. 509 085 540

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

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

Pawilon nr 5, „Pod Kopułą”, Piaseczno, ul. Szkolna 13c, 25 
m kw., tel. 604 55 15 01

Kawalerka, balkon 12 m kw centrum Piaseczna, umowa no-
tarialna, tel. 605 896 425, 

Pokój z aneksem, Zalesie Dolne, tel. 512 769 034

Prosperujące delikatesy w Józefosławiu, tel. 660 950 975

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Kupię dwupokojowe w Piasecznie prócz Jedności i Multi-
hekk, tel. 605 896 425

Kupię 3 – pokojowe mieszkanie w Piasecznie od 55 m kw., 
do 60 m kw., ul. Żeromskiego, Niecała, 1 maja lub Al. Ka-
lin, tel. 510 017 133

USŁUGI

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

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

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

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

Automatyczne systemy nawadniania ogrodów, 
www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Hydraulik, www.dobryhydraulik.com.pl,  tel. 608 030 808 

Wymieniłeś piec CO i nie wiesz co zrobić ze starym. 
Zadzwoń, przyjedziemy, zabierzemy, tel. 502 898 418

Hydraulik tel. 886 576 148

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

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

Glazura, gres, remonty, tel. 601 219 482

Elektryk, tel. 666 890 886

Moskitiery priorytetowo i rolety, tel. 601 520 310

Produkcja mebli na wymiar, szafy, garderoby, kuchnie, 
tel. 608 624 938

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

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96

Złom. Wakacyjne porządki? Remont? Uprzątniemy, 
wywieziemy, tel. 502 898 418

Tynki gipsowe, elewacje, pianka PUR Tel.502 788 561

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

Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860

Hydroizolacje i remonty, balkony, tarasy, tel. 880 880 690

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU 
TEL. 501 129 679

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

USUWANIE OWADÓW LATAJĄCYCH, Tel. 503 471 422

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

Elektryk, instalacje, naprawy, tel. 603 304 250

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Mycie i malowanie elewacji,  tel. 505 591 721

Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

Malarskie, tel. 696 120 208

Ogrodnicze, tel. 536 043 434

Tynki tradycyjne i gipsowe, tel. 604 415 352
  
Malowanie, panele, remonty, tel. 664 632 405

Koszenie terenów, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

Przeprowadzki, tel. 505 591 721,

Skracanie i wycinka drzew tel. 510 694 550

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

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

Hydrauliczne inst. wod-kan c.o. Kotłownie, tel. 782 948 952

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

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

Tynki, wylewki, piana pur, tel. 668 327 588

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Moskitiery, rolety, plisy, tel. 888 168 057

Budowa domów, elewacje, 694 401 711

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

Dachy, podbitki, naprawy, tel. 798 836 860

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

Dach – papa termozgrzewalna, obróbki, tel. 881 487 063

 RÓŻNE 

Przyjaźń, ts@gmail.com tel. 602 636 798

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

Złom odbierzemy (ale również uszkodzone: narzędzia, 
wiertła itp.; silniki, armaturę, baterie łazienkowe, stare piece 
na paliwa stałe, piece i podgrzewacze gazowe, bojlery, ka-
loryfery, akumulatory), tel. 502 898 418

NAUKA 

Pomoc w lekcjach, nauka na bieżąco, opieka, Piaseczno i 
okolice, 30zł/h, tel. 571 373 118

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

ZDROWIE I URODA 

Akupunktura, medycyna chińska, biorezonans – GRATIS, 
tel. 662 777 411

ZWIERZĘTA

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

MATRYMONIALNE

Wdowa, 70+, zapozna pana w podobnym wieku, bez
nałogów, tel. 731 933 848

Zatrudnię pielęgniarkę w Baniosze, tel. 501 182 362

Zatrudnię pracownika do montażu bram, 
tel. 601 211 870, 603 862 227

Kierowca kat. B (samochód dostawczy do 3,5t) do hur-
towni spożywczej, wiek do 45 l, mile widziana książecz-
ka Sanepidu, Góra Kalwaria, tel. 510 197 142

Zatrudnię hydraulików, tel. 501 083 795

Florystę do kwiaciarni, okolice Piaseczna, 
tel. 793 234 543

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

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

Automatyczne systemy nawadniające, 
www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839

Usługi koparko-ładowarką, tel. 604 189 011

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

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

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

Remonty budowlane, ogrodzenia, tel. 513 137 581 

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

Elewacje, tel. 604 938 861

Angielski indywidualnie, Piaseczno i okolice, 30zł/h  
tel. 571 373 118

Centrum wsparcia, rozwoju twórczego i osobowości 
w Piasecznie, tel. 571 373 118

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

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

DACHY, PAPA TERMOZGRZEWALNA, BALKONY, 
TARASY, IZOLACJE, TEL. 535 490 417

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Budowlana, 1940 m kw., Robercin, tel. 501 083 795

Przedszkole publiczne w Konstancinie- Jeziornej 
zatrudni pomoc kuchenną w pełnym wymiarze czasu 
pracy Kontakt tel. 22 754 16 43

Piekarnia zatrudni piecowego, kierowców i osoby 
do krojenia i pakowania pieczywa, tel. 22 756 90 01, 
663 044 036

Kierowca/magazynier w Masarni.Piaseczno
tel. 22 756 79 82
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Bramę wjazdową samonośną  4,0 x 1,45 cm, 
tel. 601 211 870, 603 862 227

LIKWIDACJA ZAKŁADU WYPRZEDAŻ MASZYN 
TOKARKI, FREZARKI, SPAWARKA ITP. PIASECZNO 
LAMINA TEL. 601 221 050

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

największy nakład 
największa skuteczność 

w każdy piątek
cena od 3 zł za słowo

Zamów 
ogłoszenie drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2

tel. 22 756 79 39 pon-pt 8:30-18
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Wyrok w sprawie Kwiryty wciąż
nieprawomocny!
LESZNOWOLA Na początku stycznia 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił, że  Sto-

warzyszenie Pełnoprawni Obywatele Kwiryta naruszyło dobra osobiste gminy Leszno-

wola. – Jesteśmy rozczarowani orzeczeniem sądu, będziemy się od niego odwoływać 

– zapewnił Jacek Barcikowski, prezes stowarzyszenia. Mimo że minęło już półtora roku 

apelacja Kwiryty nadal nie została rozpatrzona

 Ostatnie wydarzenia w Leszno-
woli spowodowały, że wiele osób 
wróciło pamięcią  do głośnego pro-
cesu, w którym gmina zarzuciła kry-
tykującemu jej politykę finansową 
stowarzyszeniu naruszenie dóbr oso-
bistych. Gmina pozwała Kwirytę za 
rozpowszechnianie krytycznych pu-
blikacji, dotyczących kondycji finan-
sowej samorządu, które miały zawie-
rać nieprawdziwe informacje. Kon-
kretnie chodziło o opublikowany na 
stronie stowarzyszenia raport, doty-
czący gminnych finansów w latach 
2011-2015. Twórcy raportu dowodzi-
li m.in., że w 2012 roku gmina stanę-
ła na skraju bankructwa, a jej zadłu-
żenie pod koniec 2015 roku wyniosło 
aż 195 mln zł! Gmina uznała publi-
kację za niezgodną z prawdą i skiero-
wała sprawę do sądu.

Sąd pierwszej instancji przyznał 

rację gminie

 Na początku stycznia 2018 roku 
zapadł wyrok w tej sprawie. Sę-
dzia Ewa Jończyk nakazała stowa-
rzyszeniu opublikowanie na stro-
nie internetowej przeprosin za na-
ruszenie dóbr osobistych gminy. 
Ponadto zasądziła od pozwanego 
stowarzyszenia kwotę 10 tys. zł na 
rzecz Polskiego Czerwonego Krzy-
ża oraz dodatkowo 3637 zł tytu-
łem zwrotu kosztów procesu. – Za-
rzucenie gminie, że prowadzi dzia-
łalność sprzeczną z zasadami i po-
wierzonymi jej zadaniami, narusza 
jej dobra osobiste – oceniła w uza-
sadnieniu sędzia. – Nie można pew-
nych, bardzo mocnych słów używać 

pod adresem innych podmiotów 
prawa. To nie jest tak, że prawo do 
krytyki może być nieograniczone.
  – Jestem zaskoczony decyzją 
sądu – mówił po wyjściu z sali są-
dowej Jacek Barcikowski, prezes sto-
warzyszenia Kwiryta. – Będziemy 
się od tego wyroku odwoływać. Cie-
kaw jestem, jak sąd uzasadni bez-
prawność zawartych w raporcie opi-

nii, że wójt gminy Lesznowola pod-
jęła decyzję o budowie Centrum 
Edukacji i Sportu w Mysiadle za ok. 
95 mln złotych bez zagwarantowa-
nych środków na ten cel oraz o nie-
uzasadnionym umarzaniu podat-
ków firmom z Wólki Kosowskiej.

Apelacja w toku

 Dziś od zakończenia sprawy 
w Sądzie Okręgowym minęło po-
nad półtora roku. – Apelację, tak 
jak obiecaliśmy, złożyliśmy zaraz 
po otrzymaniu pisemnego uzasad-
nienia wyroku jeszcze w styczniu 
2018 roku – mówi Jacek Barcikow-
ski. – Sąd długo zwlekał z przekaza-
niem jej do Sądu Apelacyjnego. Zro-
bił to dopiero sześć miesięcy póź-
niej. Sąd Apelacyjny do tej pory nie 
wyznaczył terminu rozprawy. Z mo-

ich informacji wynika, że odbędzie 
się ona prawdopodobnie dopiero w 
połowie przyszłego roku. 
 Prezes stowarzyszenia Kwiry-
ta wciąż jest przekonany o swoich 
racjach i nie poczuwa się do winy. 
Twierdzi, że uzasadnienie wyroku 
sądu pierwszej instancji opierało się 
wyłącznie na zeznaniach wójt Lesz-
nowoli. – Tymczasem wójt mijała się 
z prawdą – uważa Jacek Barcikow-
ski. – Nie rozumiem dlaczego sędzia 
nie dopuściła biegłych do udziału w 
postępowaniu.

Tomasz Wojciuk

Mimo że wyrok sądu 

pierwszej instancji zapadł 

półtora roku temu do tej 

pory nie wyznaczono 

terminu rozprawy 

apelacyjnej Jacek Barcikowski, prezes 

stowarzyszenia Kwiryta 

jest przekonany o swoich 

racjach i twierdzi, że 

w sądzie wójt Lesznowoli 

mijała się z prawdą

Przy CEM powstanie
nowy skwer!
PIASECZNO Miasto robi się coraz bardziej zielone. Wkrótce nowy mini-

park pojawi się także przy Centrum Edukacyjno-Multimedialnym, od 

strony ulicy Jana Pawła II. Urządzenie terenu będzie kosztowało praw-

dopodobnie ponad milion zł

 W CEM trwają ostatnie prace adaptacyjne. Przed budynkiem, w central-
nej części kompleksu od strony ul. Jana Pawła II, na działce o powierzch-
ni prawie 2200 m kw., ma powstać park. Na pustym dziś terenie oprócz no-
wych nasadzeń zostaną wykonane utwardzone alejki, pojawią się elementy 
małej architektury (m.in. kosze na śmieci oraz ławki) oraz oświetlenie. Kilka 
dni temu odbyło się otwarcie ofert fi rm zainteresowanym realizacją inwe-
stycji. Chęć wykonania zadania, które zostało podzielone na trzy etapy, za-
deklarowały cztery podmioty. 
 Etap pierwszy ma polegać na zagospodarowaniu skweru, drugi – wyko-
naniu oświetlenia, a trzeci – zrobieniu przyłącza wodociągowego i systemu 
automatycznego nawadniania. Wszystkie kwoty zaproponowane w przetar-
gu przekraczają milion złotych. – Oferty są obecnie analizowane – poinfor-
mował nas w poniedziałek burmistrz Daniel Putkiewicz. – Nie ukrywam, że 
zaproponowane ceny są wysokie. Rozważamy więc różne warianty, włącznie 
z etapowaniem tego zadania. 

Tomasz Wojciuk

Nowy skwer ma powstać przed CEM do końca października

R E K L A M A

PIASECZNO

Rajd Rowerowy „Wdzięczni Ojcom”
 W sobotę 3 sierpnia, w ramach uroczystości upamiętniających 75. 
rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, odbędzie się Rajd Rowe-
rowy „Wdzięczni Ojcom”. Zbiórka przy kościele św. Anny w Piasecznie. 
Początek o godzinie 10.

Tyl.
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