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Dziecko urodziło się przed szpitalem
PIASECZNO Zazwyczaj usłyszeć moż-

na narzekania i skargi na służbę me-

dyczną w naszym kraju. Tym razem 

personel medyczny piaseczyńskiego 

szpitala zachował się wzorowo i bły-

skawicznie pomógł kobiecie rodzącej 

przed wejściem

Niezwykła opowieść 
o dobroci i uśmiechu losu
PIASECZNO W grudniu 2004 roku Aleksander Ma-
słowski, repatriant z Kazachstanu, przyjechał 
pierwszy raz do Polski. Było to możliwe dzięki 
wielkiemu sercu mieszkanki Pilawy Haliny Jan-
kowskiej, która podarowała rodzinie pana Alek-
sandra swój dom



KRONIKA POLICYJNA
PIASECZNO

PIASECZNO/LESZNOWOLA

GÓRA KALWARIA

KONSTANCIN-JEZIORNA

Zdradził go zapach marihuany

Kradną i demolują auta

Złodzieja roweru zatrzymali przechodnie

Zderzenie hulajnogi z rowerem

Służby ratunkowe ruszyły na pomoc

Zatrzymano podejrzanego o kradzież bmw

Za szybko i pod wpływem

 W środę o godzinie 12.30 na ulicy Puławskiej zatrzymano 26-letnie-
go Gruzina. Policjanci wyczuli dobywający się z auta zapach marihuany. 
Okazało się, że mężczyzna miał przy sobie 0,26 grama suszu. 

 W Nowej Woli doszło do kradzieży czarnego bmw m3 o wartości ponad 
320 tys. zł. Natomiast w Piasecznie, w nocy z 15 na 16 sierpnia na ul. Oleńki 
Billewiczówny nieznany sprawca uszkodził subaru. Wybił boczną szybę, po-
wgniatał karoserię i porysował lakier. Policja poszukuje świadków zdarzenia. 

 Obywatelskim zatrzymaniem zakończyła się próba kradzieży rowe-
ru dokonana przez 20-letniego mieszkańca Lesznowoli. Do zdarzenia do-
szło we wtorek, gdy na miejsce dotarł patrol staży miejskiej okazało się, że 
trzech przechodniów zareagowało na kradzież i zatrzymało mężczyznę. 

 Policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego wyjaśniają okolicz-
ności wypadku, do którego doszło na ścieżce rowerowej w Konstanci-
nie-Jeziornie. 68-letnia rowerzystka trafi ła do szpitala po zderzeniu z 
mężczyzna jadącym na elektrycznej hulajnodze. 

 W środę rano policja i staż pożarna zostały wezwane do jednego 
z mieszkań przy ul. Puławskiej. Przebywająca w domu starsza kobieta 
przewróciła się na podłogę i nie była w stanie samodzielnie otworzyć 
drzwi. Pomoc wezwała wnuczka, która nie miała kluczy do mieszkania 
i nie mogła się dostać do środka. Strażacy korzystając z drabiny weszli 
do mieszkania przez drzwi balkonowe. Kobieta została przekazana pod 
opiekę ratowników medycznych.

 Policjanci z wydziału kryminalnego z Piaseczna zatrzymali 35-lat-
ka podejrzewanego o kradzież bmw „podrasowanego” do tzw. driftów.  
Samochód skradziony z ul. Przesmyckiego został zarejestrowany przez 
jedną z kamer monitoringu w chwili przewożenia go na lawecie na te-
ren powiatu grójeckiego. Rozkręcone na części auto odnaleziono na 
posesji w małej miejscowości pod Grójcem. 

 W środę rano policjanci z wydziału ruchu drogowego z Piaseczna za-
trzymali prawo jazdy i skierowali do sądu wniosek o ukaranie 32-letnie-
go kierowcy citroena. Mężczyzna na terenie zabudowanym przekroczył 
prędkość o ponad 50 km/h, a do tego badanie wykazało, że kierowca 
spożywał alkohol (0,18 mg/l). 
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Naliczyli opłaty za odbiór śmieci
ze sprzedanej nieruchomości
PRAŻMÓW Zbigniew Bańdo sprzedał dom w Ustanowie i w lutym 2017 roku wyprowadził 

się do Warszawy. Po trzech latach został zaskoczony tytułem egzekucyjnym. - Okazało 

się, że zajęcia mojej emerytury dokonała gmina Prażmów – mówi 80-latek. - Po tym jak 

sprzedałem nieruchomość i wyprowadziłem się, wciąż naliczano mi opłaty za śmieci

 Mężczyzna po sprzedaniu domu 
wymeldował się, a nowy właściciel 
nieruchomości złożył deklarację na 
odbiór odpadów. Została więc za-
chowana ciągłość opłat i odbio-
ru śmieci z nieruchomości. - Pocztą 
elektroniczną zawiadomiłem Referat 
Ochrony Środowiska  i „wodociągi” 
o sprzedaży domu wypowiadając w 
ten sposób umowy – mówi Zbigniew 
Bańdo. - Z wodą żadnych problemów 
nie było, tymczasem opłaty za śmieci 
wciąż mi naliczano. - Mieszkaniec nie 
złożył deklaracji „zero” i dlatego nali-
czały mu się opłaty – uzasadnia wójt 
gminy Jan Adam Dąbek. - W lutym 
tego roku ją złożył i przestaliśmy na-
liczać. Obowiązkiem mieszkańca jest 
pilnowanie swojego interesu – uwa-
ża wójt. -  Jeśli nie mieszka już w da-
nej nieruchomości musi złożyć dekla-
racje zero, która jest sygnałem, że nie 
wytwarza już śmieci.

Naliczano za śmieci, których nie 

odbierano

 Opierając się na deklaracji śmie-
ciowej, od marca 2017 roku do mar-
ca 2020 po trzech latach naliczono 
koszty 2 012,56  zł za odbiór odpa-
dów, których de facto nie odbiera-
no, ponieważ w tym czasie były wła-
ściciel nieruchomosci mieszkał już w 
Warszawie. 
 - 1147,72 zł zajęto z mojej emery-
tury, resztę musiałem gminie dopła-
cić – mówi mężczyzna. - Pod wpły-
wem groźby naliczania dalszych 
opłat podpisałem tzw „deklarację 
zero”, ale uważam, że nie byłem do 
tego uprawniony. 
 Deklaracja zerowa daje możliwość 
właścicielowi nieruchomości niepo-
noszenia kosztów odbioru odpadów, 
jeśli zmienia miejsce zamieszkania i 
na jego nieruchomości nie są wytwa-
rzane odpady. - Sprawa w pełni przej-
rzysta i zrozumiała – uważa Zbigniew 
Bańdo. - Daje ona prawo właścicielowi 
do niepłacenia za odbiór po spełnieniu 
określonych warunków. Jednak zgod-
nie z prawem składającym deklarację 

zero jest właściciel nieruchomości, a ja 
przecież już nim nie jestem – podkre-
śla mężczyzna. - Wymaganie od byłe-
go właściciela złożenia deklaracji zero-
wej jest biurokratyczną nadinterpreta-
cją bez umocowania w ustawie.

W biurokratycznych kleszczach i z po-

gwałceniem prawa?

 Były mieszkaniec Ustanowa czu-
je się pokrzywdzony naliczoną opła-
tą i ma żal do urzędników, że upo-
mnienia wysyłali na adres nieru-
chomości, którą sprzedał. - Urząd 
przecież wiedział, że ja już tam nie 
mieszkam i doręczenia będą niesku-
teczne – podkreśla  Zbigniew Bań-
do. - Mam pismo wójta z 3 marca 
2017 z decyzją w sprawie podatku na 
2017 skierowane na mój nowy adres 
w Warszawie, co dowodzi, że gmi-
nie znany był mój nowy adres. Refe-
rat znał numer mojego telefonu zapi-
sany na deklaracji z 2013 i znał tak-
że mój warszawski adres, ponieważ 
wysłał mi na niego 16 lutego 2017 
deklarację odpadową do wypełnie-
nia. Nie ukrywałem się.
 Zbigniew Bańdo uważa, że za-
brakło dobrej woli, zrozumienia 
oraz złamano prawo. - Ustawa re-
guluje relacje między gminą, nieru-
chomością, a właścicielem – zwraca 
uwagę  Zbigniew Bańdo. - A ja prze-
cież po sprzedaniu domu nie byłem 
już jego właścicielem. Urzędnik sa-
morządowy oprócz praw ma również 
obowiązki w stosunku do mieszkań-
ców, dbanie o ich indywidualne in-
teresy. Świadome nieskuteczne do-
ręczenie upomnienia na niewłaści-
wy adres jest największym uchybie-
niem gminy w przedstawionej spra-
wie. Oczywistym jest, że otrzyma-
nie przeze mnie upomnienia do za-
płaty spowodowałoby natychmia-
stową płatność niezależnie od tego, 
czy uważam ją za słuszną czy też nie. 
Można było sprawę załatwić jeszcze 
w 2017 roku, a nie najpierw zwlekać 
z upomnieniami, a później wysyłać je 
na zły adres. Teraz mamy rozpętany 

biurokratyczny problem trwający po-
nad trzy lata bez rzeczywistego prze-
stępstwa – dodaje nasz rozmówca.

Czy sprawa musi trafić do sądu ?

 Jaki będzie epilog tej sprawy? 
- Mogę dochodzić swoich racji na 
drodze sądowej, ale ja już mam po-
nad 80 lat i nie mam ani zdrowia, ani 
ochoty chodzić przez najbliższe lata 
na rozprawy sądowe – mówi Zbi-
gniew Bańdo. - Oczekuję, że urzędni-
cy pokażą ludzką twarz i rozstrzygną 
problem na moją korzyść. Opłaty zo-
stały naliczone z biurokratycznych po-
budek, nie naraziłem przecież gminy 
na żadne koszty. - Analizowaliśmy tę 
sprawę i okazało się, że nie ma żadnych 
podstaw prawnych by umorzyć należ-
ność – rozkłada ręce wójt Jan Adam 
Dąbek. - W tej chwili nie możemy już 
temu panu w żaden sposób pomóc. 
 - To jest kuriozalna sprawa 
– uważa Michał Otręba ze Stowa-
rzyszenia Niepokonani 2012, które 
wspiera osoby poszkodowane przez 
urzędników. - Jeśli mieszkaniec wy-
meldował się z gminy i zawiadomił 
o sprzedaży domu, a nowy właści-
ciel nieruchomości podpisał deklara-
cję śmieciową to urząd nie miał pra-
wa naliczać opłat. Urząd powinien 
działać jak jeden spójny organizm, a 
tu wygląda na to jakby głowa nie wie-
działa co robi ręka. Nie rozumiem 
dlaczego konsekwencję tej urzędni-
czej niefrasobliwości ma teraz pono-
sić były mieszkaniec gminy?

Adam Braciszewski

- To nawet nie jest kwestia pie-
niędzy, ale łamania prawa 
przez urząd – uważa Zbigniew 
Bańdo. - Nie można tolerować 
takich nieprawidłowości 

K O N D O L E N C J E
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Dziecko urodziło się przed
wejściem do szpitala
PIASECZNO Zazwyczaj usłyszeć można narzekania i skargi na służbę medyczną w naszym 

kraju. Tym razem personel medyczny piaseczyńskiego szpitala zachował się wzorowo 

i błyskawicznie pomógł kobiecie rodzącej przed wejściem

 W sobotę około godziny 13 Beata 
Schindowska, salowa w Szpitalu św. 
Anny w Piasecznie, siedziała na re-
cepcji przy drzwiach i mierzyła tem-
peratury ludziom, którzy wchodzą 
do budynku. 
 - Nagle słyszę krzyk kobiety – re-
lacjonuje Beata Schindowska - Wy-
biegłam na zewnątrz i zobaczyłam 
jak przed białym namiotem (a tam 
jest kostka brukowa) kobieta z brzu-
chem trzyma już główkę dziecka i 
krzyczy „Ratujcie moje dziecko!”.
 Salowa natychmiast podbiegła 
i złapała noworodka, który – jak 
wspomina - „wyskoczył jak z procy”. 
Za nią biegł lekarz, któremu pani 
Beata przekazała dziecko, a sama 
zajęła się dostarczeniem na miejsce 
szpitalnego wózka. 
 - W międzyczasie powiedziałam 
koleżance, że potrzebna jest jakaś 
ścierka, bo właśnie dziecko „urodzi-
liśmy” - kontynuuje salowa. - Razem 
z sanitariuszem wsadziliśmy kobietę 
na wózek i zawieźliśmy ją na izbę po-
łożniczą. Tam zajął się nią już odpo-
wiednio personel neonatologiczny i 
położniczy.
 Pani Beata przyznaje, że po 
wszystkim dochodziła do siebie 
dwa dni – tym bardziej, że cała ak-
cja nie pozbawiona była ryzyka, bo 
nie miała wtedy na sobie rękawiczek. 

- Nawet nie było czasu o tym pomy-
śleć – podkreśla. - Ale jak ręce po-
szłam myć po tym wszystkim, to łzy 
same mi płynęły z oczu, że takie coś 
zrobiłam i że potrafiłam... Nie słysza-
łam w szpitalu w Piasecznie o podob-
nych przypadkach, a pracuje tu już 
dwa i pół roku. Sama mam czwórkę 
dzieci i każdy poród był inny.
 Pomimo wzorowej postawy, 
salowa pozostaje skromna i twier-
dzi, że – wspólnie z personelem 
– wykonywała jedynie swoje obo-

wiązki. Na każdym kroku zazna-
cza również, że to nie jej zasługa, 
a kilku osób, bez których na pew-
no byłoby dużo trudniej.
 Cała historia skończyła się 
szczęśliwie. Po dwóch dniach mama 
ze zdrowym dzieckiem została wy-
pisana do domu. 
 - Przyznam się, że nawet nie 
wiem ile ważył chłopiec – tyle było 
tego dnia emocji... - podsumowuje 
pani Beata.

Grzegorz Tylec

Za morderstwo 
odpowie jak dorosła!
PIASECZNO/KONSTANCIN-JEZIORNA 17-letnia Martyna S. będzie odpo-
wiadać, jak dorosła za brutalne zamordowanie 16-letniej Kornelii z 
Piaseczna. W najbliższym czasie nastolatkę przebadają biegli psychia-
trzy. Grozi jej 25 lat więzienia, a 25-letniemu Patrykowi B., który wraz 
z nią jest podejrzany o udział w zbrodni nawet dożywocie

 – W postępowaniu dotyczącym zabójstwa K.K. sąd nie uwzględnił złożo-
nego zażalenia, co oznacza, że Martyna S. odpowiadać będzie jak dorosła – 
powiedziała prok. Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej 
w Warszawie.
 Zgodnie z prawem, nieletni może odpowiadać jak dorosły po ukończeniu 
17. roku życia. W dniu zabójstwa Kornelii, Martyna S. miała jeszcze 16 lat. Sie-
demnaste urodziny miała dzień później. Pod pretekstem ich uczczenia zwabi-
ła koleżankę na spotkanie, które zakończyło się morderstwem. Śledczy zwró-
cili się do Sądu Rejonowego w Piasecznie o zgodę, aby Maryna S. odpowiada-
ła jak osoba dorosła. Sąd wyraził zgodę, ale obrona dziewczyny złożyła zaża-
lenie na tę decyzję. Teraz postanowienie jest już prawomocne.

AB
R E K L A M A



Błyszczące włosy latem
Dla tych pań, które mają problem z włosami zniszczonymi,  przesuszony-
mi, łamliwymi i zmęczonymi zabiegami chemiczni mamy świetny zabieg, 
który trwale podniesie jakość włosów 
Włosy nawilżone pełne blasku

Dla włosów przesuszonych, które utraciły 

blask, są zmęczone codziennym modelowa-

niem, prostowaniem, utrwalaniem  poleca-

my Magic Efect Botox firmy Tahe. Podsta-

wowym celem zabiegu jest wyrównanie go-

spodarki wodnej wewnątrz włosa. Składnika-

mi aktywnymi są naturalny kolagen, kwas hia-

luronowy, keratyna oraz olej arganowy.

Naturalny kolagen nawilża i odżywia włosy 

oraz przywraca je do stanu dawnej świetności. 

Kwas hialuronowy, który głęboko nawil-

ża, posiada zdolność do utrzymania wody 

w ilości odpowiadającej tysiąc razy większej 

niż jego masa własna. 

Keratyna to składnik budulcowy – napra-

wia strukturę i ochronna warstwę włókien 

uszkodzonych chemicznie oraz przez czyn-

niki fizyczne. 

Olej arganowy walczy z negatywnymi skutka-

mi upływu czasu, wzmacnia i nabłyszcza włosy.

Cudowne nawilżenie

Połączenie tych składników wyrównuje gospodarkę wodną we wnętrzu włosa. Za sprawą 

kolagenu i kwasu hialuronowego włos przez długi czas po zabiegu utrzymuje wilgoć, zupeł-

nie inaczej niż wcześniej. Ma to ogromny wpływ na wszelkie czynności, które wykonujemy na 

włosach. Wszystkie zabiegi takie jak codzienna stylizacja suszarką, domowa pielęgnacja, farbo-

wanie włosów czy zabiegi regeneracyjne będą przynosić dużo lepsze rezultaty niż wcześniej.

Salon Fryzjersko-kosmetyczny BB, 
ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej); Tel. 692 70 90 40, www.bbsalon.pl
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Patriotyczne święto w Piasecznie
PIASECZNO Obchody 100-lecia Bitwy Warszawskiej połączone z Dniem Wojska Polskiego 

obchodzone były w tym roku zarówno w sposób tradycyjny, jak i artystyczny. Niestety, 

zapewne z powodu upalnego długiego weekendu i wciąż trwającej pandemii koronawi-

rusa, nie wszystkie cieszyły się równie dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców

 Uroczystości rozpoczęły się w 
sobotę od części oficjalnej, na któ-
rą złożyły się msza święta w inten-
cji ojczyzny w kościele Św. Anny (od-
prawiona przez księdza proboszcza 
Andrzeja Krynickiego) oraz trady-
cyjne złożenie kwiatów przez przed-
stawicieli lokalnych władz i organiza-
cji przy Tablicy Marszałka Józefa Pił-
sudskiego. Głos w imieniu władz sa-
morządowych zabrała wiceburmistrz 
Hanna Kułakowska-Michalak.
 - Składając hołd wszystkim żoł-
nierzom, którzy na przestrzeni wie-
ków, w różnych okolicznościach i na 
różnych frontach oddawali życie za 
ojczyznę pamiętajmy o wartościach 
jakimi się kierowali - odwadze, woli 
walki, oraz poświęceniu – mówiła w 
swoim wystąpieniu wiceburmistrz. 
- Dziś też stawiamy czoła wrogowi. 
Wrogowi, którego nie widać ale któ-
ry wymaga od nas współpracy i mo-
bilizacji do odpowiedzialnych za-
chowań. Sytuacja w tym roku jest 
szczególna. Dla naszego wspólne-
go dobra rozmiar i program różnych 
wydarzeń musi być dostosowany do 
reżimu sanitarnego.
 Pomimo restrykcji wieczorny 
koncert na Skwerze Kisiela przy-
ciągnął wielu mieszkańców. Zespół 
Łysa Góra po raz kolejny zaprezen-
tował w Piasecznie - tym razem aku-
stycznie - swoje autorskie podejście 
do muzyki folkowej.

 Następnego dnia organizatorzy 
zmagali się z upałem, który praw-
dopodobnie zniechęcił wielu osób 
do przyjścia na Plac Piłsudskiego. 
Na miejscu odbył się piknik histo-
ryczny „Mazowsze w przededniu Bi-
twy Warszawskiej - Cud nad Wisłą 
1920”, który oferował stoiska ani-
macyjne z elementami scenogra-
fii oraz rekonstrukcje historyczne, 
takie jak, między innymi, śpiew-
nik weterana, atelier fotograficz-
ne, punkt medyczny i inne. Po jego 
zakończeniu bardzo dobry kon-
cert na Skwerze Kisiela dała orkie-
stra dęta OSP Nadarzyn (uważana 

za jedną z najlepszych orkiestr dę-
tych w Polsce i w Europie). Zaczę-
ła od wiązanek pieśni żołnierskich i 
patriotycznych, ale później nie za-
brakło muzyki filmowej, rozrywko-
wej, a nawet jazzowej. W między-
czasie publiczność mogła wygrać 
płyty zespołu w konkursie, pośpie-
wać piosenki, a nawet – przy jed-
nym z utworów – obejrzeć mały po-
kaz scenicznej pirotechniki. Pomi-
mo upału na nieosłoniętym skwerze 
muzycy dali z siebie wszystko, za co 
zostali nagrodzeni burzą oklasków.

Grzegorz Tylec

Obchody zwieńczył efektowny koncert orkiestry dętej 
OSP Nadarzyn

Na Brzezińskiej lepiej,
ale jeszcze nie idealnie
PIASECZNO Mieszkańcy ulicy Brzezińskiej od wielu lat narzekają na fa-
talny stan drogi, przy której notorycznie tworzyły się olbrzymie kału-
że. Niedawno spychacz wyrównał tam teren, co poprawiło nieco sytu-
ację, ale mieszkańcy wciąż czekają na utwardzenie i odwodnienie drogi

 Pani Katarzyna mieszka w domu przy ulicy Brzezińskiej już ponad pięć 
lat i przyznaje, że w zasadzie od samego początku miała tutaj problemy 
związane z zalewaniem posesji. Od niedawna jest w końcu lepiej – nie ma już 
tak wielkich dołów jak wcześniej i łatwiej jest nią przejechać. - Cieszę się, że 
teren został trochę wyrównany, ale przy nowych budynkach wciąż jest spo-
ry uskok – mówi kobieta. - Chcielibyśmy jednak żeby ta droga została w koń-
cu utwardzona i zostało wykonane odprowadzenie wody deszczowej. Samo 
utwardzenie stworzy tu bowiem jeszcze większy naturalny spływ wody, wo-
bec czego może być jeszcze gorzej.
 Do sytuacji odniósł się wiceburmistrz Piaseczna Robert Widz. - Rozwią-
zaniem tego problemu jest zaprojektowanie drogi wraz z odwodnieniem i jej 
budowa – podkreśla wiceburmistrz. - Taki projekt gmina rozpoczęła w 2019 
roku, ale ze względu na brak formalnej możliwości wydzielenia działek pod 
drogę, nie mógł być on zakończony. Gmina podjęła więc działania w celu 
pozyskania fragmentów działek pod drogę. Do czasu ich pozyskania nie ma 
jednak możliwości wykonania kompleksowej przebudowy.

Grzegorz Tylec
R E K L A M A



 Dom opieki dla osób star-
szych to miejsce szczególne, na 
którym spoczywa ogromna od-
powiedzialność. W czasie epide-
mii, przy ograniczonym kontak-
cie z najbliższymi, personel do-
mów opieki staje się bowiem dla 
mieszkańców domu opieki dru-
gą rodziną, a terapeuci i anima-
torzy odgrywają w procesie opieki 
rolę wyjątkową. Aktywizacja pod-
opiecznych i odpowiednie zapla-
nowanie każdego dnia ma na celu 
zmniejszenie stresu spowodowa-
nego tęsknotą za bliskimi. Każdy 
rezydent, zaangażowany w jakieś 
czynności, odrywa myśli od trosk 
i zmartwień. Dlatego należy za-
chęcać mieszkańców do czynne-
go udziału we wszelkiego rodzaju 
warsztatach artystycznych, wyda-
rzeniach towarzyskich czy kultu-
ralnych oraz zajęciach ruchowych 
organizowanych w domu opieki.

Terapia zajęciowa, a motywacja
 Terapia zajęciowa jest po-
wszechnie stosowaną metodą 
usprawniania osób z różnymi dys-
funkcjami, niepełnosprawnościa-
mi, w tym – oczywiście – osób star-
szych. Jej głównym założeniem jest 
zapewnienie poczucia satysfak-
cji, spełnienia, dobrostanu poprzez 
uczestnictwo w różnego rodzaju za-
jęciach. Tymi „zajęciami” mogą być 
zwykłe czynności dnia codziennego: 
dbanie o higienę osobistą, samo-
dzielne ubranie się, dbanie o porzą-
dek w pokoju. Ważne jest, aby ak-
tywizacja podopiecznych odbywa-
ła się systematycznie, bez dłuższej 
przerwy, gdyż choroby neurodege-
neracyjne są chorobami postępują-
cymi. Jeśli rodzina opiekuje się bli-
ską osobą w domu, powinna także 
starać się aktywizować seniora. 

Dlaczego aktywizacja osoby 
starszej jest tak ważna?
 Z mojego doświadczenia wy-
nika, że mieszkańcy domów opie-
ki, oprócz potrzeb czysto fizycz-
nych, takich jak zabiegi medycz-
ne i higieniczne, fizjoterapia oraz 
prawidłowa dieta, powinni mieć 
zapewnioną także daleko idą-
cą opiekę mentalną. Mowa tu 
o opiece psychologicznej, terapii 
zajęciowej oraz animacjach. 

Jak wybrać rodzaj zajęć 
aktywizujących?
 Praca z podopiecznym po-
winna być zawsze dopasowana do 
jego potrzeb, a co za tym idzie ści-
śle powiązana z możliwościami 
wynikającymi z wieku, dolegliwo-
ści, stanu świadomości oraz moż-
liwości intelektualnych. Ważny 
jest zatem indywidualny dobór za-
jęć, ale także łączenie w określone 
grupy seniorów o podobnych moż-
liwościach i zainteresowaniach, 
a przez to integracja mikro spo-
łeczności danego domu opieki.

Jakie są efekty dobrze 
dobranej terapii zajęciowej?
 Seniorzy to bardzo zróżni-
cowana grupa pod względem in-
telektualnym i sprawności fizycz-
nej. Należy pamiętać, że część 

osób starszych mogło mieć wcze-
śniej różne zainteresowania, a nie-
które mogły nie mieć żadne-
go hobby. Zadaniem terapeu-
ty i animatora jest wzbudzenie 
w podopiecznych nowych pasji 
lub pomoc w rozwijaniu dotych-
czasowych. Bardzo często senio-
rzy czują się wykluczeni ze spo-
łeczeństwa, gdyż nie nadążają za 
rozwojem techniki, nie są samo-
dzielni, przez swoją niepełno-
sprawność nie mają dostępu do 
kultury i sztuki, nie mają kon-
taktów towarzyskich. To wszyst-
ko prowadzi do izolacji, demen-
cji i otępienia. Właściwie prowa-
dzona terapia zajęciowa może 
pomóc odzyskać wiarę we własne 
możliwości i sprawić, że senior 
odkryje w sobie talent malarski 
czy aktorski.
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Aktywizacja i usprawnianie mieszkańców domu opieki

www.instagram.com/RezydencjaAntonina

Szukasz domu opieki, gdzie Twój bliski będzie się czuł bezpiecznie i komfortowo? 
Skontaktuj się z nami!

• 22 888 59 20

• antonina@orpea.pl

• formularz na stronie: www.rezydencja-antonina.pl

www.facebook.com/RezydencjaAntonina

O pracy z mieszkańcami domu opieki rozmawiamy 
z Dorotą Primke, animatorką w Domu opieki ANTONINA 

Grupy ORPEA w Piasecznie

R E K L A M A
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Kobieca strona Powstania
Warszawskiego
PIASECZNO Na początku sierpnia ukazała się kolejna książka Agnieszki Cubały „Kobiety 

'44”, tym razem poświęcona roli kobiet w Powstaniu Warszawskim. Cieszy się ona ol-

brzymim powodzeniem, czego najlepszym dowodem jest to, że znalazła się na pierw-

szym miejscu bestsellerów kategorii historia (Empik i Świat Książki) oraz zajmuje wyso-

ką pozycję w zestawieniach 100 książek najczęściej kupowanych przez internet

 Autorka publikacji, która je-
st mieszkanką Piaseczna, przyzna-
je, że pomysł na książkę o kobietach 
– uczestniczkach Powstania War-
szawskiego, narodził się już dość 
dawno. Przy okazji przygotowywa-
nia innych publikacji zbierała mate-
riały dotyczące tego tematu, ale bra-
kowało jej wówczas wspólnego mia-
nownika, który połączyłby różnorod-
ne wątki. Okazało się nim w końcu 
dostrzeżenie różnicy pomiędzy tym, 
w jaki sposób o wojnie, a zwłaszcza o 
wydarzeniach z 1944 roku, opowia-
dają mężczyźni i kobiety. - Ci pierw-
si koncentrują się na faktach, konkre-
tach, liczbach – mówi Agnieszka Cu-
bała. - Omawiają aspekty militarne, 
polityczne czy też międzynarodowe. 
Wspominają swoich dowódców, po-
ległych towarzyszy broni. Podkreśla-
ją rolę, jaką sami odegrali w poszcze-
gólnych akcjach. Kobieta patrzy na 
świat przez pryzmat uczuć i emocji. 
Dostrzega mnóstwo szczegółów i de-
tali dla mężczyzn zupełnie nieistot-
nych, więc i niezauważalnych. Jej 
opis pełen jest kolorów, konkretnych 
kształtów, dźwięków i zapachów.

Nieznane kobiece spojrzenie 

 Zdaniem pisarki taki obraz po-
wstania, ze względu na emocjonal-
ność przekazu, pozwala czytelniko-
wi niejako „wejść” w tamtą rzeczy-
wistość - zrozumieć, czego doświad-
czali powstańcy. To zapewne dlate-
go wojna widziana oczami kobiet 
jest straszniejsza, a ich opis nie po-
zwala nam na zachowanie dystansu. 
Dotyka za to niespodziewanie moc-
no i boleśnie. Niestety kobiety, któ-
re już podczas powstania uważały, 
że odgrywały znacznie mniej istot-
ne role niż mężczyźni, przez wie-
le lat schodziły na drugi plan. Nie 
opowiadały o sobie – o własnych 
doświadczeniach czy odczuciach, a 
nawet jeśli zdecydowały się na po-
dzielenie swoimi wspomnieniami, to 
najczęściej przejmowały męski spo-
sób patrzenia na tamtą rzeczywi-
stość, wyrażony poprzez męską nar-
rację.  
 - Uświadomiłam to sobie słu-
chając kiedyś wspomnień znanej 
mi dobrze sanitariuszki – wspomi-
na Agnieszka Cubała. - Opowiada-
ła tak jak jej koledzy - o walce, po-
ległych kolegach, dowódcach. Do-
piero pod koniec wywiadu powie-
działa kilka zdań o tym, co wówczas 
przeżywała, czego się bała, z jakimi 
przeżyciami nie potrafiła sobie po-
radzić. Wówczas uświadomiłam so-
bie, że taki sposób opowiadania jest 
bardzo charakterystyczny dla więk-
szości  pań. Dlatego wyraźnego gło-
su kobiecego bardzo brakuje w hi-
storiografii tematu.

Trauma wojny skrywana

milczeniem

 Agnieszka Cubała podkreśla, że 
kobiety najczęściej nie lubiły wracać 
myślą do tamtych, trudnych wspo-
mnień. Wiele z nich przeżyło praw-
dziwy dramat – było świadkiem 
śmierci swoich najbliższych, widzia-
ły koszmarne sceny, których nie dało 
się wymazać z pamięci przez dzie-

sięciolecia czy też zosta-
ły zgwałcone przez ro-
nowców lub żołnierzy 
z brygady Dirlewange-
ra.  Nie dzieliły się swo-
imi przeżyciami, ponie-
waż nie były pewne czy 
poradzą sobie ze swoimi 
emocjami. Nie chcia-
ły dotykać niezabliź-
nionych ran, ale przede 
wszystkim wstydziły się, 
obawiały się ostracyzmu 
społecznego, śmiechu, a 
przede wszystkim nie-
zrozumienia. Podkre-
ślały, że pojąć o czym 
mówią, może tylko 
ten, kto sam przeszedł 
przez podobne piekło. 
W książce „Kobiety’44” 
o swoich trudnych, cza-
sami wręcz traumatycz-
nych przeżyciach, opo-
wiedziały między inny-
mi: Irena Kwiatkowska, 
Alina Janowska, Danuta Szaflar-
ska, Małgorzata Damięcka-Loren-
towicz, Krystyna Zachwatowicz-
Wajda,  Anna Świrszczyńska, Maria 
Kownacka czy Irena Jurgielewiczo-
wa. - Nie inspirowałam się literaturą 
obozową – dodaje pisarka. - Ten te-
mat jest mi na razie dość mało zna-
ny, jednak zamierzam się mu przyj-
rzeć bliżej przy okazji pisania kolej-
nej książki. 

Historie piasecznianek 

z czasów powstania

 W książce „Kobiety’44” pojawia-
ją się również wątki piaseczyńskie. 
- W ubiegłym roku, dzięki współ-
pracy z Urzędem Miasta i Gminy 
Piaseczno, ukazała się moja szósta 
książka - „Piaseczno’44. Miasto i lu-
dzie” - mówi Agnieszka Cubała. - Pi-
sząc ją miałam okazję poznać histo-
rię wielu wspaniałych kobiet. Posta-
nowiłam je przypomnieć, zwłaszcza 
że tak wiele osób kojarzy temat Po-
wstania Warszawskiego jedynie ze 
stolicą, zapominając o tym, co działo 
się w VII Obwodzie „Obroża”. 
 W najnowszym dziele pisarki 
można przeczytać, między innymi, 
o losach Aliny Woźniak-Hofman, 
ps. Halka. Była łączniczką i sanita-
riuszką 1704 plutonu, zwanego „pia-
seczyńskim”, należącego do 5 Re-
jonu „Gątyń”, przekształconego w 
sierpniu 1944 w batalion „Krawiec”. 
Jej historia jest niezwykle ciekawa, 
ponieważ dotyczy nie tylko wyda-
rzeń dziejących się w samym Pia-
secznie, ale również funkcjonowa-
nia Rzeczpospolitej Chojnowskiej, 
marszu z pomocą powstańczej War-
szawie oraz indywidualnych prób 
przebijania się do walczącej stolicy. 
W publikacji pojawia się też niezwy-
kle dramatyczna, ale i wzruszają-
ca historia Marianny Szymańskiej-
Mrówczyńskiej, ps. Emilia oraz 
Maryśki Dużej – sanitariuszki IV 
Obwodu „Grzymała” z plutonu nr 
438 Osłony Sztabu Komendy Obwo-
du, dowodzonego przez Iwo Rygla, 
ps. Bogusław – kolejnego oddziału 
zwanego piaseczyńskim. Jej losy, ze 
względu na wydarzenia dziejące się 

podczas Powstania Warszawskiego, 
na zawsze związane zostały z trage-
dią, która rozegrała się pod Pęcica-
mi. W dniu 2 sierpnia 1944 zginę-
ło tam kilkunastu chłopców z Pia-
seczna. Sama Marianna Szymań-
ska-Mrówczyńska została wówczas 
ciężko ranna – ocalała dzięki po-
mocy przyjaciółki – Aliny Deręgow-
skiej, ps. Alka. 

Bohaterki związane z Piasecznem

 W książce „Kobiety’44” poja-
wiają się również jeszcze dwie ko-
lejne postaci związane z Piasecz-
nem. Pierwsza z nich to mieszkają-
ca w Warszawie i Chyliczkach Anna 
Bursche-Lindnerowa – łączniczka 
Pułku „Baszta” – po wojnie słyn-
na łyżwiarka figurowa (jej losy au-
torka opisała we wcześniejszej książ-
ce - „Igrzyska życia i śmierci. Spor-
towcy w Powstaniu Warszawskim”). 
Druga osoba to  mieszkająca w Goł-
kowie Krystyna Nowicka-Wieczor-
kiewicz, ps. Hawajka – podczas Po-
wstania sanitariuszka VII Obwodu 
„Obroża” 6 Rejonu „Helenów”, wal-
cząca najpierw w oddziale mjra Wła-
dysława Wrotniaka, ps. Dotrzeba, a 
następnie pełniąca służbę w szpitalu 
powstańczym w Ursusie oraz szpi-
talu założonym na terenie obozu 
przejściowego dla ludności cywilnej 
w Pruszkowie  (Dulag 121). Jej nie-
zwykle ciekawe, ale i bardzo drama-
tyczne losy Agnieszka Cubała przy-
bliży w swojej kolejnej książce.
 - A już niebawem ukaże się moja 
kolejna publikacja dotycząca Pia-
seczna – zapowiada pisarka. - Cie-
szę się, że dzięki współpracy z Urzę-
dem Miasta i Gminy Piaseczno będę 
mogła przyczynić się ponownie do 
popularyzacji wiedzy o rzadko opi-
sywanym fragmencie historii miasta 
i jego mieszkańców. Pracuję rów-
nież nad kolejną książką, która już 
niedługo ukaże się w wydawnictwie 
Prószyński i S-ka. Myślę, że na ja-
kiś czas odpocznę od tematów po-
wstańczych, choć nie zarzekam się, 
że do nich już nie wrócę. Pozostanę 
jednak nadal w kręgu zagadnień do-
tyczących II wojny światowej.

Grzegorz Tylec

Bezpłatny punkt wsparcia 
dla młodzieży
PIASECZNO Z inicjatywy pedagog Jolanty Siwiec i jej znajomych na-
uczycieli powstała koncepcja założenia w Piasecznie spokojnej przy-
stani dla młodzieży. Pomysłodawczyni prosi o wsparcie wszystkie 
chętne osoby

 Jolanta Siwiec, która od ponad 14 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą, pod-
kreśla, że w Piasecznie jest wprawdzie sporo placówek, które pomagają od-
płatnie dzieciom i młodzieży w przezwyciężeniu trudności, ale jednak nie 
wszystkich rodziców stać, aby zapewnić takie wsparcie swoim pociechom.  
- Dlatego postanowiłam, wraz z grupą znajomych nauczycieli, otworzyć w Pia-
secznie taką spokojną przystań, w której nieodpłatnie dzieci i młodzież z róż-
nych przedmiotów będą mogły przygotować się do sprawdzianów, egzaminów 
czy też rozwinąć swoje talenty bądź nadrobić zaległości – mówi pedagog. 
 Uruchomiona została internetowa zbiórka (https://pomagam.pl/
dn9bpdnf) w celu zakupu niedużego lokalu i odpowiedniego wyposażenia 
go – tak by każdy, niezależnie od zasobu portfela, mógł  skorzystać z ofero-
wanej pomocy.

Tyl.

Zmarła najstarsza mieszkanka 
powiatu piaseczyńskiego
GÓRA KALWARIA W wieku 106 lat zmarła Marianna Zapaśnik, najstar-
sza mieszkanka naszego powiatu. Urodziła się w dniu wybuchu I woj-
ny światowej. Jej życie nie było usłane różami, ale nigdy nie traciła 
optymizmu. Pytana o recepturę na dożycie sędziwego wieku, wskazy-
wała na ciężka pracę i wsparcie rodziny

 Marianna Zapaśnik, z domu Wrochna, niemal całe życie spędziła w gminie 
Góra Kalwaria. Urodziła się  28 lipca 1914 roku w Gassach pod Konstancinem. 
W Górze Kalwarii mieszkała od 1939 roku, wcześniej żyła z rodziną w Dębów-
ce, gdzie mieli niewielkie gospodarstwo. Miała czworo rodzeństwa, jej  naj-
młodszy brat urodził się dwa miesiące po pogrzebie ojca. Matka wychowy-
wała dzieci w biedzie, mocno podupadła na zdrowiu. 
 Trudne doświadczenia silnie spoiły rodzinę, a Pani Marianna nigdy nie tra-
ciła optymizmu i nie pozostawiała najbliższych bez wsparcia. – Aby żyć długo 
nie ma się co za dużo martwić, złościć i gniewać, bo to nic nie da – radziła kil-
ka lat temu zapytana o receptę na długie życie.
 Na cztery lata przed wybuchem II wojny światowej wyszła za mąż za Bolesła-
wa Zapaśnika z tej samej wsi. Przeżyli razem 61 lat. We wrześniu 1939 roku wyna-
jęli mieszkanie w Górze Kalwarii i kupili działkę na osiedlu Parcela planując bu-
dowę domu. Podczas wojny to nie było łatwe gdyż brakowało materiałów. Prace 
ruszyły, gdy młodzi małżonkowie zdobyli drewno pochodzące z rozbiórki stare-
go kościoła w Sobikowie. Pod koniec wojny zamieszkali w nowym domu.
 Całe życie Pani Marianna przepracowała na roli. Zapaśnikowie po zamieszka-
niu w Górze Kalwarii, kupili morgę (niespełna 0,6 hektara) ziemi uprawnej w Czer-
sku. Później nabyli większy areał w Mikówcu. Plonem zebranym z pola karmili kro-
wę i świnie, które hodowali przy domu na osiedlu Parcela aż do początku lat 90.
 Choć rodzeństwo Marianny Zapaśnik też było długowieczne, ona żyła naj-
dłużej.  28 lipca obchodziła swoje 106 urodziny, zmarła we wtorek w nocy. 
Najstarszym mieszkańcem w historii powiatu piaseczyńskiego był Stanisław 
Krawiec. Zmarł w 2012 roku, do 107 urodzin zabrakło mu trzech miesięcy. 

AB
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OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE 

DROBNE DROBNE 
PRZEZ PRZEZ 

INTERNET!!!INTERNET!!!
Na naszej stronie 

internetowej w prawym 
górnym 

rogu kliknij ikonkę 
„Ogłoszenia”

Wpisz treść, wybierz 
rubrykę i rodzaj czcionki

To bardzo proste!

www.kurierpoludniowy.plwww.kurierpoludniowy.pl

R E K L A M A

Półrocze (nowych) wyzwań
POWIAT To było trudne pół roku dla wszystkich, również dla samorządów. Tzw. „lockdown” przyniósł wiele nowych wyzwań dla powiatu oraz spadek 

dochodów. Mimo to udaje się opanowywać powstały kryzys, a także rozpoczynać zaplanowane inwestycje.

 Powiat ukończył wiele inwesty-
cji rozpoczętych w zeszłym roku: sie-
dzibę Punktu Zamiejscowego Po-
radni Psychologiczno-Pedagogicz-
nej oraz Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej w Górze Kalwarii, Punkt In-
terwencji Kryzysowej (PIK) w Pia-
secznie, Środowiskowy Dom Samo-
pomocy w Łbiskach.  Już w okresie 
ograniczeń wynikających z epidemii 
oddany został nowoczesny  inter-
nat przy Chyliczkowskiej, ulica Mil-
lenium w Bogatkach, nowe skrzydło 
Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Pla-
ter w Piasecznie. Na ukończeniu jest 
także hala sportowa przy ul. Szpital-
nej w Piasecznie. Z kolei Fundacja 
Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumie-
nie Bez Barier” dokonała przepięk-
nej metamorfozy pierwszego miesz-
kania chronionego w Górze Kalwa-
rii, z którego będzie korzystać  trzech 
wychowanków Domów Dzieci.
 - Rok temu uznałbym, że za-
mknięcie urzędu na 10 tygodni i wy-
słanie urzędników na zdalną pracę 
nie jest w samorządzie możliwe. Ale 
to się wydarzyło i udało  – mówi sta-
rosta Ksawery Gut. 

Urząd był zamknięty, ale cały czas 

pracował

 Zgodnie ze zmieniającymi się 
rozporządzeniami ministra zdro-
wia należało na bieżąco reagować 
na sytuację i zmieniające się z ty-
godnia na tydzień zalecenia rządo-
we. Przez pewien czas urząd był nie-
dostępny dla mieszkańców, ale cały 
czas pracował. Praca odbywała się 
w trybie zdalnym, a także w formie 
dyżurów, wszystkie sprawy można 
było załatwić drogą elektroniczną, 
a w pilnych przypadkach po wcze-
śniejszym umówieniu osobiście.
 Niektóre wydziały stały się w cza-
sie epidemii  „strategicznymi”: wy-
dział edukacji, zarządzanie kryzy-
sowe, wydział zdrowia i spraw spo-
łecznych oraz takie jednostki jak Po-
wiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
(PCPR), Powiatowy Ośrodek Inter-
wencji Kryzysowej (POIK), oraz Po-
wiatowy Urząd Pracy (PUP).
 Powiat rozdysponował tysiące li-
trów płynu dezynfekcyjnego oraz ty-

siące maseczek i innych środków, 
które zakupił i częściowo otrzymał 
od wojewody. Środki te trafiły do 
podległych placówek (DPSów, Do-
mów Dzieci, szkół m.in. w czasie 
matur) oraz obwodowych komisji 
wyborczych. Pomoc otrzymał rów-
nież prywatny dom pomocy spo-
łecznej, w którym zdarzyło się za-
chorowanie na Covid-19. 
 - Odpowiadamy m.in. za cztery 
Domy Pomocy Społecznej i Domy 
Dzieci. Do tej pory nie mamy żadne-
go przypadku zakażenia w tych pla-
cówkach, co postrzegamy jako suk-
ces i efekt wzmożonej pracy placó-
wek i naszej, ale zagrożenie nie mi-
nęło – mówi członek zarządu Ewa 
Lubianiec. - Dla naszych podopiecz-
nych bardzo trudna jest jednak izo-
lacja.  Osoby pozostające w placów-
kach zamkniętych na kontakt z oso-
bami z zewnątrz, odczuwają ją bar-
dzo dotkliwie.
 Powiat i szkoły jemu podlegające 
musiały poradzić sobie z nauczaniem 
online i przeprowadzeniem matur.
 To były najtrudniejsze matu-
ry od lat. Przeprowadzone w zupeł-
nie innych okolicznościach i termi-
nach niż zaplanowane w kalendarzu 
szkolnym, w reżimie sanitarnym, 
przebiegły jednak bez większych za-
kłóceń  – mówi Ewa Lubianiec.
 Powiat stale realizuje progra-
my społeczne jak Asystent Osobi-
sty Osoby Niepełnosprawnej czy 
Opieka Wytchnieniowa. Działa też 

nieprzerwanie Baza Wolontaria-
tu, a Akademia Czujnego Rodzica 
- wykłady dla rodziców i pedagogów 
podczas epidemii, organizowane są 
online, wciąż ciesząc się ogromną 
popularnością.

Bezrobocie rośnie – dochód spada

 Do 1 lipca br. wpłynęły 16.692 
wnioski do PUP w związku z Tarczą 
Antykryzysową. Łącznie wypłacono 
67.936.951,20 zł. Mimo to bezrobo-
cie wzrosło. W 2019 roku wynosiło 
3,1%, w czerwcu 2020 już 3,9%.
 W wakacje przy ul. Czajewicza 
w Piasecznie oddano do użytko-
wania budynek dla PUP. Budynek 
kosztował ponad 14 mln zł i spełnia 
wszystkie standardy nowoczesnego 

centrum aktywizacji zawodowej.
 Zarobki mieszkańców spadły, 
w związku z tym spadły też docho-
dy samorządów .Dochód samorzą-
du powiatowego to w 10 procentach 
PITy mieszkańców, w związku z tym 
jest dużo niższy niż zakładano w ze-
szłym roku, a trzeba pamiętać, że po-
wiat piaseczyński o miesiąc płaci 4,5 
mln zł „Janosikowego”. Aby wykonać 
zaplanowane inwestycje Rada Powia-
tu zadecydowała o wypuszczeniu ob-
ligacji o wartości 10 mln zł na ten rok 
oraz 10 mln zł na rok przyszły .

Ruszyła budowa dróg

 Powiat ogłosił ostatnio kilka-
naście przetargów na budowę dróg 
i skrzyżowań m.in. na budowę uli-
cy Szkolnej w Lesznowoli od istnie-
jącej do projektowanej drogi woje-
wódzkiej nr 721 wraz z oświetle-
niem, które finansować będzie gmi-
na Lesznowola; rondo na skrzyżo-
waniu ulicy Mazowieckiej i Żwi-
rowej w Bobrowcu i Wilczej Gó-
rze; ulicę Masztową wraz z budo-
wą chodników i ciągów pieszo-ro-
werowych oraz ronda na skrzyżo-
waniu ulicy Gościniec i Wojska Pol-
skiego w Kuleszówce; rondo w Kru-
piej Wólce; chodnik oraz ciąg pie-
szo-rowerowy na ulicy Pionierów 
w Zalesiu Górnym na odcinku od 
ul. Koralowych Dębów do ul. Mło-
dych Wilcząt; chodnik na ulicy 
Leśnej w Łoziskach; chodnik na 

ul. Postępu w Woli Mrokowskiej; 
ulicę Akacjową w Marylce oraz re-
mont drogi w Świętochowie w gmi-
nie Tarczyn. Powiat rozpoczyna 
również rozbudowę ulicy Dworskiej 
w Chylicach i Chyliczkach, która 
będzie obejmować rozbiórkę mostu 
i budowę nowego. Ta inwestycja za-
kończyć się ma we wrześniu przy-
szłego roku.
 Trwa już rozbudowa drogi mię-
dzy Kawęczynkiem a Słomczy-
nem. Powstaje tu chodnik, nowa 
nawierzchnia jezdni, którą finan-
suje gmina Konstancin-Jezior-
na, a także nowe oświetlenie dro-
gi. Z kolei linia energetyczna zo-
stanie skablowana (zastąpienie ka-
bli napowietrznych podziemnymi) 
przez PGE Dystrybucja. W wakacje 
rozpoczęła się budowa chodnika 
w Kotorydzu w gminie Tarczyn 
oraz remont drogi w Krępie w gmi-
nie Prażmów. Powiat zakończył bu-
dowę ul. Przyszłości w Łazach. 
 - Nasze organizacje pozarzą-
dowe nie zaprzestały działalności. 
Przed epidemią rozstrzygnęliśmy 
konkurs dla organizacji. Z opóź-
nieniem spowodowanym epidemią, 
rozpoczęliśmy już realizowanie 
projektów dla mieszkańców, m.in. 
wycieczki zabytkowym Autosanem 
po miejscach istotnych dla powia-
tu organizowane przez Piaseczyń-
sko-Grójecką Kolej Wąskotorową 
i Festiwal Kick Boxingu – mówi wi-
cestarosta Zdzisław Lis. – Urucho-
miliśmy Budżet Obywatelski na 
2021 rok, 2 września rozpoczyna 
się głosowanie. Rozpoczęliśmy też 
realizację projektów z poprzedniej 
edycji, np. Rejsy po Urzeczu wiśla-
ną szkutą.
 Podobnie jak mieszkańcy, po-
wiat musiał szybko odnaleźć się 
w nowej sytuacji, wynikającej z epi-
demii, która jeszcze pół roku temu 
wydawała się zupełnie nierealna. 
Mimo spadku dochodu udało się 
zakończyć trwające projekty, roz-
począć te wcześniej  zaplanowane, 
dostosowując je do nowej rzeczy-
wistości, a także zapewnić bezpie-
czeństwo podopiecznych powiato-
wych placówek.
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Złamane serce
Utrata najbliższych zawsze pozostawia nasze serca złamane.

Pan Michał był mężczyzną zbliżającym się do pięćdziesiątki. Z zawodu był inżynierem pracującym w fabryce, miał czwo-
ro nieletnich dzieci i kochającą żonę Magdę. Był jedynym żywicielem rodziny, zapewniając jej byt materialny. Cieszył się 

przeciętnym zdrowiem, typowym dla mężczyzny w jego wieku, nie cierpiał jednak na żadne choroby wrodzone. 

 Pewnego dnia w roku 2003 po-
czuł się źle. Za namową żony udał się 
do szpitala, ponieważ to była sobo-
ta i przychodnie były zamknięte. Było 
dużo osób i długo czekał, a nie czuł się 
najlepiej. Gdy już wszedł przeprowa-
dzono wszystkie podstawowe bada-
nia. Wyniki EKG zaniepokoiły leka-
rza, który dał mu skierowanie do kar-
diologa. Pan Michał w związku z tym, 
że był już w szpitalu i czuł się źle, do-
magał się wręcz by to w tym szpitalu 
zbadał go kardiolog, jednak lekarz na 
izbie przyjęć nie chciał się na to zgo-
dzić. Wdali się w ostrą dyskusję, jed-
nak to lekarz postawił na swoim i dał 
mu tylko skierowanie do specjalisty. 
Pan Michał był mocno poddenerwo-
wany, pokłócił się z lekarzem, słysze-
li tą kłótnię nawet pozostali pacjenci 
czekający w izbie przyjęć. Wzburzony 
wyszedł z głównego budynku szpitala 
na plac przed szpitalem (nadal będący 
na obszarze szpitala). Tam poczuł się 
gorzej. Z trudem doczołgał się do po-
bliskiej ławki. Niestety Panu Michało-
wi serce odmówiło posłuszeństwa. Po 
kilkunastu minutach ktoś zaintereso-
wał się nim, ale na pomoc było już za 
późno i pomimo godzinnej reanimacji 
zmarł.
 Gdy tylko żona Magda dowiedzia-
ła się o tym, co zaszło, poczuła, że 
w jednej chwili niemal cały jej świat 
runął. Została sama z dziećmi, bez 

wsparcia i środków do życia. Wszczęto 
najpierw postępowanie w sprawie zba-
dania okoliczności zdarzenia, a na-
stępnie wobec lekarza przyjmującego 
pacjenta na izbie przyjęć. Sąd uznał, 
że lekarz był winny śmierci, ponieważ, 
przy takim wyniku EKG powinien był 
wezwać natychmiast kardiologa lub 
chociaż zapewnić transport karetką 
pogotowia do innego specjalistycz-
nego szpitala, w którym opieka kar-
diologiczna byłaby zapewniona. Sąd 
w 2004 r. skazał lekarza na pozbawie-
nie wolności w zawieszeniu za udziele-
nie niekompletnej pomocy medycznej, 
ponieważ EKG wskazywał na zmia-
nę ogniskową w mięśniu sercowym 
a taki stan wymaga natychmiastowej 
interwencji specjalisty. Pani Magda po 
zdarzeniu pozwała szpital za niedopa-
trzenie i w 2005 r.  zapadł wyrok, na 
podstawie którego firma ubezpiecza-
jąca szpital wypłaciła Pani Magdzie 
oraz jej dzieciom odszkodowanie za 
pogorszoną sytuację materialną w wy-
sokości 160 tys. zł. 
 Kwota wypłacona przez ubez-
pieczyciela może się wydawać wy-
soka, jednak życia Panu Michało-
wi nie przywróciła. Należy zauwa-
żyć, że Pani Magda w jednej chwili 
wraz z czwórką dzieci została pozba-
wiona środków do życia. Przez wie-
le lat z trudem wiązała koniec z koń-
cem, a dzieci musiały wychowywać się 

bez ojca. Po jakimś czasie udało im się 
powoli wyjść na prostą, lecz ból  po 
stracie męża i ojca pozostał. W 2016 r. 
w ręce jej pełnoletniej już córki wpa-
dła reklama kancelarii, która specjali-
zuje się w pomocy w dochodzeniu od-
szkodowań m.in. za śmierć osoby naj-
bliższej. Dzięki niej dowiedziała się, 
że mimo iż uzyskali już świadczenia 
odszkodowawcze, możliwe jest dalsze 
staranie się o nie. Nie wierzyła w to, 
dała ulotkę mamie a ta skontaktowa-
ła się z Powszechnym Zakładem Od-
szkodowań. Tam dowiedziała się, że 
prawnicy w kancelarii znaleźli przepi-
sy prawa, umożliwiające osobom, któ-
re otrzymały odszkodowanie nawet na 
drodze sądowej do roku 2008, na po-
nowne dochodzenie ich w sądzie.
 Pracownicy kancelarii po uważ-
nym zapoznaniu się z aktami zgodzili 
się przyjąć jej sprawę i bezpłatnie po-
prowadzić przed Sądem by walczyć 
dla niej oraz dzieci (już dorosłych) 
o zadośćuczynienie. Zgłosili począt-
kowo sprawę do ubezpieczyciela szpi-
tala, lecz ten odmówił wypłaty jakiej-
kolwiek sumy, więc niemal od razu 
kancelaria skierowała sprawę na drogę 
postępowania cywilnego W roku 2018 
r. zapadł wyrok Sądu, który nakazał 
wypłacić zadośćuczynienie dla każde-
go z dzieci oraz wdowy na łączną kwo-
tę ponad 780 tys. zł.

Powszechny Zakład Odszkodowań, 

ul. Energetyczna 11 lok. 505-500 Piaseczno

ul. Okopowa 47 lok. 57 01-059 Warszawa

tel. 22 308-65-00

Po dobie poszukiwań odnaleziono
81-latka. Skala działań była ogromna
GÓRA KALWARIA Poszukiwania prowadzone przez ponad 24 godziny doprowadziły do od-

nalezienia zaginionego 81-latka z Baniochy. Działania prowadzone przez policjantów z 

Piaseczna, Góry Kalwarii i Warszawy wspierali strażacy, WOPR oraz straże gminne i miej-

skie. Teren z powietrza sprawdzany był przez załogę policyjnego śmigłowca i drony

 81-letni mężczyzna około godzi-
ny 11.00 wyszedł w poniedziałek z 
domu w Baniosze. Zaniepokojona 
rodzina jeszcze w nocy poinformo-
wała policjantów w Górze Kalwarii 
o zaginięciu cierpiącego na zaniki 
pamięci mężczyzny.
 W poszukiwania zaangażowali 
się policjanci z komisariatu w Górze 
Kalwarii, Piaseczna, a także innych 
jednostek podległych Komendzie 
Powiatowej Policji w Piasecznie oraz 
z Warszawy. Z uwagi na obszar pro-
wadzonych działań, pomoc i wspar-
cie udzielone zostało przez Państwo-
wą Straż Pożarną oraz Ochotnicze 
Straże Pożarne. Do pomocy włączo-
no również Wodne Ochotnicze Po-
gotowie Ratunkowe.
 Użyto policyjnych psów tropią-
cych, quadów i dronów. Poszuki-
wania z powietrza prowadzone były 
również przy użyciu policyjnego 
śmigłowca.
 Równocześnie policjanci z wy-
działu kryminalnego prowadzili 
działania operacyjne, dzięki którym 
na zapisie z kamery monitoringu w 
Piasecznie dostrzeżono postać za-
ginionego na przystanku autobuso-
wym. Miejsce to wskazało, że mógł 
udać się do stolicy. Informacja o 
81-latku trafiła do wszystkich służb 
na terenie Warszawy. Około godzi-

ny 1 w nocy funkcjonariusze Straży 
Miejskiej zwrócili uwagę na mężczy-
znę, z którym utrudniony był kon-
takt. Z uwagi na jego stan zdrowia 
została wezwana załoga pogotowia 
ratunkowego, która zabrała go do 
jednego ze stołecznych szpitali.
 – Wezwani do szpitala policjan-
ci z warszawskiej Ochoty ustalili, że 

jest to poszukiwany przez nas 81- la-
tek – informuje nadkom. Jarosław 
Sawicki z Komendy Powiatowej Po-
licji w Piasecznie. – Bardzo dzięku-
jemy wszystkim policjantom i służ-
bom zaangażowanym w prowadzo-
ne poszukiwania.

AB

Po raz dwunasty 
Zalesie otworzy ogrody
PIASECZNO W ostatni weekend sierpnia odbędzie się XII edycja festi-
walu Otwarte Ogrody Zalesie Dolne 2020. Wszystkie spotkania będą 
się odbywać w plenerze z zachowaniem środków ostrożności. Organi-
zatorzy imprezy proszą by wszyscy uczestnicy mieli maseczki i prze-
strzegali dystansu między sobą

 Impreza rozpocznie się w sobotę 29 sierpnia o godzinie 11 w Kolonii Ar-
tystycznej (ul. Dębowa 3). Do 18.30 będą tam czynne Otwarte Ogrody Arty-
styczne. O 11 rozpocznie się spotkanie z Pawłem Górskim o enkaustyce - jed-
nej z najstarszych technik malarskich, od godz. 12 do 16.30 potrwa fi nisaż wy-
stawy ilustracji i obrazów Gabrieli Cichowskiej (w programie spotkanie z ar-
tystką - promocja książek z jej ilustracjami), a o 17.30 obejrzeć będzie można 
Spektakl Teatralny w plenerze „Zrzędność i Przekora” Aleksandra Fredry - ko-
medię w jednym akcie w opracowaniu i wykonaniu „Nieformalnej Grupy Te-
atralnej” z Podkowy Leśnej. Z kolei od 12 do 14 przy ul. Czeremchowej 8 po-
dziwiać będzie można rzeźby w ogrodzie prof. Adama Myjaka.
 Niedzielną cześć festiwalu otworzy o godz. 11 wycieczka rowerowa z se-
niorami po Zalesiu Dolnym (w programie Zalesie Miasto-Ogród, start przy 
Szkole Podstawowej al. Kasztanów 17). W Bibliotece w Zalesiu Dolnym (Szko-
ła Podstawowa al. Kasztanów 17) od 11 do 12.30 odbędzie się wystawa o Józe-
fi e Wilkoniu i wystawa Katarzyny Jezierskiej-Tratkiewicz „Błyski i kreski - okoli-
ce w grafi ce”. Na skwerku przed biblioteką o godz. 11 posłuchać będzie można 
koncertu Oleny Zhurovej-Tsolki na wiolonczeli (poezja B. Leśmiana). Od 12 do 
15 goście będą mogli także zwiedzić  ogród lalki artystycznej Renaty Gołaszew-
skiej-Adamczyk (ul. Jeziorki), a o 16 w „Domu Zośki” przy ul. Królowej Jadwigi 11 
odbędzie się spotkanie z historią organizowane przez Centrum Kultury w Pia-
secznie i Fundację „Dom Zośki”. W programie: gawęda historyczna, koncert pie-
śni patriotycznej oraz wspólne śpiewanie z harcerzami Hufca Piaseczno.

Tyl.
R E K L A M A

KONSTANCIN-JEZIORNA

Finisaż „Mapy pamięci”
 Do 23 sierpnia w Konstancińskim Domu Kultury (ul. Mostowa 15) 
można oglądać wyjątkową wystawę malarstwa Aleksandra Ryszki 
„Mapa pamięci”. Wystawa czynna od wtorku do niedzieli, w godz. 11-
17. W piątek, 21 sierpnia o godz. 19 odbędzie się fi nisaż. Podczas spo-
tkania artysta opowie o swoich pracach. Zarówno na wystawę, jak i na 
spotkanie z Aleksandrem Ryszką wstęp jest wolny. 

 TW
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Z Kazachstanu do Pilawy, czyli niezwykła 
opowieść o dobroci i uśmiechu losu
PIASECZNO W grudniu 2004 roku Aleksander Masłowski, repatriant z Kazachstanu, przy-

jechał pierwszy raz do Polski. Było to możliwe dzięki wielkiemu sercu mieszkanki Pila-

wy Haliny Jankowskiej, która podarowała rodzinie pana Aleksandra swój dom

 Przed drugą wojną światową 
rodzina Aleksandra Masłowskie-
go mieszkała na Wołyniu. W latach 
1936-1938, czyli w okresie wielkiego 
terroru, decyzją Józefa Stalina wie-
lu Polaków zamieszkujących na te-
renie Związku Sowieckiego zosta-
ło zamordowanych lub przesiedlo-
nych. Spotkało to także rodzinę 
pana Aleksandra, którą zesłano do 
północnego Kazachstanu.

Mieszkali w ziemiance

 - Mama opowiadała, że wysa-
dzili ich w szczerym polu, pośrod-
ku niczego – mówi nasz bohater. - W 
pierwszym roku moja rodzina wy-
budowała ziemiankę, w której uda-
ło jej się przeczekać zimę.
 Klimat w tej części Kazachstanu 
jest bardzo surowy. Zima zaczyna 
się już we wrześniu i trwa do maja. 
Potem przychodzi upalne lato, któ-
re kończy się w połowie sierpnia. W 
pierwszym roku zesłania wielu Po-
laków zmarło. Ci, którzy przeżyli 
zimę, zaczęli budować domy. Wzno-
sili je z „cegieł” wyrabianych z su-
szonej gliny zmieszanej z trawą. Po-
tem w jednym takim domu mieszka-
ły dwie rodziny. 
 - Moja mama wyszła za mąż w 
roku 1950 za Polaka przesiedlonego 
z Wołynia, a w 1964  urodziłem się 
ja – opowiada Aleksander Masłow-
ski. - Pracowaliśmy wszyscy w koł-
chozie. Tam gdzie żyliśmy uprawia-
no dużo pszenicy, owsa i jęczmienia. 
Hodowaliśmy też zwierzęta.

Zaczęli wracać do Polski

 Na początku lat 90., już po upad-
ku Związku Radzieckiego, repa-
trianci z Kazachstanu zaczęli  wra-
cać do Polski. Najpierw na studia 
przyjeżdżała tu zdolna młodzież, 
którą kwalifikowano na podstawie 
egzaminów. - Na przyjazd do Pol-
ski załapali się mój bratanek i sio-
strzeniec, którzy skończyli tutaj stu-
dia – mówi pan Aleksander. - Po-
tem udało im się ściągnąć tu mojego 
brata Włodzimierza, który zamiesz-
kał w Szamotułach pod Poznaniem. 
To było w 2000 roku. 
 W 2003 roku Włodzimierz Ma-
słowski postanowił wybrać się do 
Kazachstanu, aby odwiedzić rodzi-
nę, w tym pana Aleksandra, i gro-
by bliskich. W pociągu poznał Ha-
linę Jankowską, która jechała tam z 
pielgrzymką. Chciała też odwiedzić 
miejsca, do których byli zesłani Po-
lacy. Włodzimierz Masłowski i Hali-
na Jankowska szybko znaleźli wspól-

ny język. Razem pojechali do Czka-
łowa (4700 km od Piaseczna), gdzie 
mieszkał pan Aleksander. - Pamię-
tam, jak pierwszy raz niosłem jej wa-
lizkę, była strasznie ciężka – opowia-
da nasz bohater. - Potem okazało się, 
że pani Halinka ma w niej kilkana-
ście butelek Muszynianki. Bała się, że 
w Kazachstanie nie ma dobrej wody, 
ale my mieliśmy własne źródełko i 
woda była niezwykle czysta. Pani 
Halina była nią zachwycona.

Zaproponowała zesłańcom 

własny dom

 - Spędziliśmy razem kilka dni. W 
końcu, gdy ona i brat mieli już wra-
cać, pani Halina zaproponowała, 
że zabierze nas do Polski, da dom i 
działkę. Byłem zdumiony, myślałem 
że się przesłyszałem – dodaje Alek-
sander Masłowski. 
 Mieszkanka Pilawy mówiła jed-
nak poważnie. Jesienią 2003 roku 
gmina Piaseczno wysłała do Ka-
zachstanu oficjalne zaproszenie. 
Jednak rodzina Masłowskich zja-
wiła się w Polsce dopiero w grudniu 
2004 roku, bo kilka miesięcy wcze-
śniej żona pana Aleksandra urodzi-
ła dwóch chłopców (dziś chodzą do 
technikum „na wiadukcie ”). Repa-
triant wspomina, że lokalna społecz-
ność bardzo im pomogła. Duże było 
zwłaszcza zaangażowanie gminy, w 
tym sekretarza urzędu Arkadiusza 
Czapskiego i byłego burmistrza Jó-
zefa Zalewskiego. - Gmina pomogła 

nam też wyremontować dom w Pila-
wie, w którym mieszkamy do dziś – 
mówi pan Aleksander. - W jednym z 
pokoi do śmierci pomieszkiwała tak-
że pani Halina, która non stop kurso-
wała między Piasecznem, a Warsza-
wą, gdzie miała mieszkanie.

Niczego nie żałują

 Halina Jankowska zmarła 28 
maja 2006 roku w domu, który po-
darowała repatriantom ze wschodu. 
Miała 86 lat. 
 - To była osoba o wielkim sercu 
– podkreśla Aleksander Masłowski. 
- Bóg nam ją zesłał. Jak pojawiła się 
szansa wyjazdu, ani przez moment 
się nie wahałem. Kazachstan to nie 
jest dobre miejsce do życia. Tam w la-
tach 90. było bardzo niebezpiecznie, 
po zmroku było strach wyjść na ulicę. 
Mnóstwo ludzi piło, było też strasz-
nie dużo kradzieży. W Piasecznie jest 
inaczej. Cisza, spokój, tu nikt nikogo 
nie zaczepia, każdy pilnuje własnych 
spraw. Dzieci mogą chodzić do szko-
ły, a dorośli normalnie pracować.
 Państwo Masłowscy mają 
czwórkę dzieci, dwoje jest już doro-
słych. Do dziś pamiętają o Halinie 
Jankowskiej, często odwiedzając ją 
na wilanowskim cmentarzu, gdzie 
została pochowana.

Tomasz Wojciuk

Rodzina Aleksandra Masłowskiego mieszka w Pilawie 
od 2004 roku

 - Kazachstan to bardzo 

biedne państwo, wrażenie 

robi tylko stolica – uważa 

Aleksander Masłowski

Rowerzyści czekają 
na ścieżkę
PIASECZNO Obok ulicy Jana Pawła II, na odcinku od Jarząbka do Powstań-
ców Warszawy, przy okazji niedawno realizowanej inwestycji, powstała 
ścieżka rowerowa. Niestety, od samego początku jest ona w dwóch miej-
scach przerwana, wobec czego z tego odcinka nie można korzystać

 Kiedy wspominania dróżka rowerowa będzie w końcu przejezdna? - Przy 
przebudowie skrzyżowania ulicy Jana Pawla II z ulicą Powstańców Warszawy 
gmina postanowiła zmienić projekt skrzyżowania (dołożyć lewoskręt z Jana 
Pawła II) – informuje wiceburmistrz Piaseczna Robert Widz. - Ta zmiana miała 
również wpływ na przebieg ścieżki i granice pasa drogi. Ścieżka zostanie do-
kończona po uzyskaniu decyzji zamiennej ZRID.
 Wiceburmistrz dodaje również, że podjęto próbę polubownego porozu-
mienia z właścicielami nieruchomości, ale nie zgodzili się oni na wcześniejsze 
przekazanie gminie fragmentów swoich nieruchomości.

Tyl.

Ścieżka rowerowa przy Jana Pawła II wciąż czeka 
na ukończenie

R E K L A M A

R E K L A M A

R E K L A M A
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Elżbieta Adamiak gwiazdą 
Festiwalu Piosenki Dołującej 
PIASECZNO Zdecydowano, że tegoroczna, ósma już edycja Festiwalu Pio-
senki Dołującej odbędzie się na Zimnych Dołach koło Zalesia Górnego. Im-
preza będzie jednak wyglądać inaczej niż zwykle

 - Ze względu na pandemiczne ograniczenia nie będzie w tym roku kon-
kursu – zapowiadają organizatorzy imprezy. Festiwal rozpocznie się 5 wrze-
śnia o godzinie 19 występem Hawajskich Pierników z gośćmi. Głównym wy-
darzeniem Festiwalu będzie natomiast recital Elżbiety Adamiak z zespołem.
 Elżbieta Adamiak, prywatnie żona Andrzeja Poniedzielskiego, na scenie 
zadebiutowała w 1974 w łódzkim środowisku studenckim. Współpracowała 
ze znanymi postaciami i grupami ballady poetyckiej oraz piosenki turystycz-
nej (Nasza Basia Kochana, Wolna Grupa Bukowina). Piosenkarka jest laureatką 
wielu festiwali, często występowała poza granicami Polski i wielokrotnie bra-
ła udział w programach telewizyjnych, których tytuły zazwyczaj nawiązywa-
ły do tekstów z jej piosenek: „Znają mnie z jesiennej strony” (1975), „Irena San-
tor zaprasza” (1977), „Jesienna zaduma” (1977), „Szare piosenki Elżbiety Ada-
miak” (1980), „Niepoprawna” (1985), „Prośba o nadzieję” (1989).

Tyl.

fot.facebook.com/elaadamiak

Międzynarodowy projekt 
mieszkanki Piaseczna
PIASECZNO W ostatnią niedzielę ukazało się wydawnictwo australijsko-polskiego projek-

tu muzycznego Rycerze Dzieciom. Singiel zatytułowany „Kosciuszko Jedi” w niekon-

wencjonalny artystycznie sposób przybliża postać Tadeusza Kościuszki, skupiając się 

na jego humanitaryźmie i tym jakie znaczenie mają jego idee we współczesnym świecie

 Rycerze Dzieciom to ponadna-
rodowy projekt muzyczny założo-
ny przez australijskiego producen-
ta, kompozytora i wykonawcę uro-
dzonego w Polsce - Martina Koszol-
ko. Inicjatywa w sposób liryczny po-
rusza różne tematy społeczne. Jed-
ną z trzech kompozycji na wydanym 
właśnie przez Rycerzy singlu jest 
„Uśmiech Tadeusza” - efekt współ-
pracy Koszolko z Danielem Świą-
drem (muzykoterapeutą, kompozy-
torem i basistą) oraz Elżbietą Ka-
linowską (mieszkającą w Piasecznie 
wokalistką i kompozytorką). 
 - Pomysł powstał w 2017 roku na 
Rok Kościuszkowski, a piosenki zo-
stały napisane specjalnie na australij-
ski konkurs International Kosciuszko 
Bicentenary Competition zorganizo-
wany przez Kościuszko Heritage Inc 
- mówi Elżbieta Kalinowska. 
 Oba przesłane wówczas utwo-

ry zostały finalistami i zdobyły na-
grody konkursowe, a wkrótce po za-
kończeniu konkursu wersja demo 
„Uśmiechu Tadeusza” ukazała się 
na polskim wydawnictwie multime-
dialnym pt. „Wszyscy Jesteśmy Ko-
ściuszkami” opublikowanym przez 
Bibliotekę Polskiej Piosenki. 
 Pierwotne nagrania były zapi-
sem muzycznej współpracy na od-
ległość, kiedy to Świąder i Kalinow-
ska nagrywali swe partie w Polsce 
(czasem będąc w drodze), a Ko-
szolko aranżował je i edytował w 
tym samym czasie w Melbourne w 
Australii. Słowa utworu napisane 
przez artystów mają charakter edu-
kacyjno-terapeutyczny, a ich adre-
satem są różne grupy wiekowe. Sin-
giel, zawierający w sumie trzy kom-
pozycje, jest dostępny we wszyst-
kich głównych serwisach streamin-
gowych. Piosenki autorstwa Elżbiety 

Kalinowskiej można posłuchać, mię-
dzy innymi, na Youtube.

Grzegorz Tylec

Elżbieta Kalinowska na co 
dzień występuje w piase-
czyńskim duecie AniEla

PIASECZNO

Powiatowy konkurs 
fotografi czny
 „Wakacje z książką” to powia-
towy konkurs fotografi czny, któ-
rego uczestnikiem może być każ-
dy mieszkaniec powiatu piaseczyń-
skiego, bez ograniczeń wiekowych. 
Należy wysłać od jednej do pięciu 
fotografi i na konkurs: konkurs@bi-
blioteka-piaseczno.pl. Zdjęcia mogą 
przedstawiać książki, osoby, zwie-
rzęta, wnętrza, architekturę, trady-
cje i zwyczaje. Na każdym zdjęciu 
powinna być książka lub coś zwią-
zanego z czytelnictwem. Nagroda 
główna to bon do Empiku o warto-
ści 200 zł oraz nagrody rzeczowe, 
wydruk zdjęcia na pocztówce pro-
mującej powiat. W konkursie prze-
widziane są wyróżnienia i nagro-
dy, po jednej, dla uczestnika-zwy-
cięzcy z każdej z gmin powiatu. 
Wszystkie nagrodzone zdjęcia zo-
staną zaprezentowane na wysta-
wie online i wystawie tradycyjnej 
w Bibliotece Publicznej w Piasecz-
nie. Zgłoszenie wraz ze zdjęcia-
mi należy wysłać w terminie do 23 
sierpnia na adres: konkurs@biblio-
teka-piaseczno.pl do Działu Pro-
mocji Biblioteki Publicznej w Pia-
secznie.  Osobą odpowiedzialną za 
kolekcjonowanie prac jest Urszula 
Bąkowska, specjalista ds. promo-
cji w BP w Piasecznie. Więcej infor-
macji pod numerem telefonu: (22) 
484 21 52 lub e-mail: u.bakowska@
biblioteka-piaseczno.pl.

Tyl

KONSTANCIN-JEZIORNA

Powidoki północy w Hugonówce
 W niedzielę 23 sierpnia o godz. 17 w altanie przy Hugonówce od-
będzie się koncert „Powidoki północy” w wykonaniu kwartetu w skła-
dzie: Ygor Przebindowski – fortepian, Sebastian Feliciak – saksofony, 
klarnet basowy, Kuba Szydło – perkusja, Paweł Puszczało – kontrabas. 
To muzyka prosto z północy, prosto z głębi duszy i serca. Surowe i zim-
ne dźwięki przywołują klimaty Skandynawii. Tematy fi lmowo-jazzowe, 
inspirowane norweską muzyką ludową, zabiorą widzów gdzieś dale-
ko, gdzie pełno samotności i pustki, nad którą rozmyśla człowiek. Mu-
zyka daje wytchnienie od pędu cywilizacji. Skłania do odpoczynku, 
kontemplacji, opowiada, daje czas do namysłu i refl eksji. Wstęp wolny, 
obowiązuje reżim sanitarny.

 TW

KONSTANCIN-JEZIORNA

Zbuduj domek marzeń
 Rusza nowy cykl plenerowych zajęć plastycznych, na których naj-
młodsi nauczą się modelarstwa miniaturowego, tworząc małe mebelki. 
Nauczane techniki obejmują pracę z drewnem, klejenie modeli, tech-
niki malowania farbą kredową, utrwalania modeli poprzez lakierowa-
nie lub woskowanie, a także pracy z tkaniną. Mnóstwo pracy i zabawy, 
a co najważniejsze nauka nowych, przydatnych umiejętności. Zajęcia 
dla dzieci w wieku 7-10 lat będą odbywały się w poniedziałki w godz. 
10.30 – 12 w altanie przed Hugonówką. Karnet 130 zł/os. za miesiąc. Za-
pisy: tel. 512-042-349.

 TW

R E K L A M A
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DAM PRACĘ

Pizzeria w Piasecznie poszukuje pizzermana
/pizzerwoman z doświadczeniem. Praca od zaraz, 
tel. 666 855 536

Fryzjera/kę z doświadczeniem zatrudni na pełny 
etat salon fryzjerski w Piasecznie, tel. 692 488 278

Zatrudnimy osobę bez doświadczenia do pakowania 
wyrobów w Baniosze. Praca zmianowa. Tel. 605 555  853

Firma Hal w Baniosze zatrudni osoby do pakowania 
produktów i operatorów maszyn. Praca zmianowa.
Tel. 22 736 68 23a

Zatrudnimy: brukarzy, pomocników, ekipę brukarzy 
tel. 602 114 307

Krawcowa do poprawek, Chyliczki, tel. 605 081 740

Zatrudnię ślusarza, mechanika Prażmów, tel. 693 653 165

Krawcowe zatrudnię - proste szycie, dobre warunki, 
tel. 504 551 330

Zatrudnię pracowników ogólnobudowlanych, 
elewacje, deska tarasowa, tel. 504 100 418

Masarnia zatrudni: sprzedawce w sklepie, pracownika 
produkcyjnego oraz rozbiorowego z doświadczeniem.
tel. 22 756 79 82 Piaseczno 

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

Praca na umowę na magazynie zewnętrznym.5 dni 
w tygodniu w  godz. 8-18 Zalesie Górne tel.608055085

Kasjer/sprzedawca do sklepu spożywczego 
w Złotokłosie, tel. 662 032 032

Zatrudnię lektorów języków angielskiego lub/i nie-
mieckiego w Szkole Językowej w Górze Kalwarii.
Tel.609 568 008 English-club@english-club.edu.pl

PILNIE ZATRUDNIMY SPRZEDAWCĘ DO DELIKATESÓW 
KAMIONKA TEL. 503 016 789

EKO-LED PIASECZNO - JÓZEFOSŁAW POSZUKU-
JE PRACOWNIKÓW NA STANOWISKO MONTER - PRA-
COWNIK PRODUKCJI PRACA SIEDZĄCA, OD ZARAZ 
TEL: 508 561 379

Szukamy drukarza do drukarki FLEXO, Wólka Załęska, 
tel. 501 735 130

Młodego do posadzek, chętnie z prawem jazdy, 
tel. 504 241 950

Opiekunkę w stacjonarnym ośrodku opiekuńczym, 
Zalesie Dolne, tel. 607 081 930

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

Mechanik samochodowy, wulkanizator, Konstancin, 
tel. 607 493 327

Zatrudnię pracownika do prac remontowych zabudowy 
gk gładź malowanie tel.606 975 447 

Zatrudnię aktywne osoby do przyuczenia przy pracach 
z zielenią tel.600423005

Dam pracę na budowie tel.600 423 005

Poszukujemy osób do sprzątania Szkoły Uwieliny, 
pon-piątek godz.16-21, tel. 512 202 601

Firma poszukuje osoby do sprzątania biura i pomieszczeń 
socjalnych. Wynagrodzenie 2400,00 zł na rękę, pełny etat, 
umowa o pracę. Praca w Solcu k. Szymanowa. Zadzwoń 
na nr 501 631 374

Przedszkole Bajka poszukuje pomocy nauczyciela oraz 
kucharki, tel. 608 601 981

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Mysia-
dle (ul. Kwiatowa 28) zatrudni nauczyciela edukacji wcze-
snoszkolnej oraz sekretarza szkoły do spraw kadr (pe-
łen etat). Telefon kontaktowy - (22) 462-85-20. CV pro-
szę przesyłać na adres e-mail: sekretariat@spwmy.edu.pl

Osobę do sprzątania na cały  lub pół etatu, Józefosław, ul. 
Bażancia, tel. 787 315 656 

Praca dla mechanika maszyn budowlanych, tel.660 570 001

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie , prasowanie, tel. 570 488 593

Sprzątanie, mycie okien, pielęgnacja ogrodów, 
tel. 733 546 026

Sprzątanie i pomoc domowa, tel. 729 245 710

KUPIĘ

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

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

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

SPRZEDAM

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

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Akordeon, tel. 696 645 842

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Mercedes kaczka 92 r., tel. 500 021 450

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup pojazdów, złomowanie, transport gotówka 
tel. 604 868 998

Skup aut, tel. 515 018 430

Kasacja aut, tel. 508 206 738

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Mieszkanie 43 m kw, Piaseczno, ul. Strusia, tel. 606 45 62 96

Działka rolna 2 000 m kw. Pilawa Orzeszyn, cena 
do uzgodnienia, tel. 515 311 573

Mieszkanie Warszawa/ Bródno 53,5 m kw., zamienię 
na 2 oddzielne w Piasecznie, tel. 505 270 352

Działkę budowlaną 6000 m kw, Dąbrówka, 650 zł/mkw., 
w całości, podzielę lub wydzierżawię, tel. 667 797 094

Rolno-budowlaną 4700 m kw . (2000 m kw. Budowlana), 
Ostrówik k/Czerska, tel. 502 313 776

Działki budowlane Prażmów, tel.791 394 791

Sprzedam ul.Broniewskiego, Piaseczno. Działka 980 m kw. 
dom do remontu 100 m kw. Garaż, przybudówka. Media: 
woda, gaz, prąd, światłowód, kanalizacja. Tel. 691 597 254

Sprzedam nieruchomość Góra Kalwaria ul.Kościuszki 7A 
dom z budynkiem warsztatowym. Łącznie z umeblowa-
niem mieszkania i sprzętem do pielęgnacji ogrodu 1630 
m placu.tel. 601 213 756

Działki mieszkaniowo-usługowe Uwieliny gm. Prażmów 
tel. 603 862 559

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Poszukuje działki okolice Konstancina , Chylic , Czarnowa
 tel. 602 340 549

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

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

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

Pokój, Chylice, tel. 516 228 558

Kwatery pracownicze okolice Piaseczna, tel. 698 139 895

Kwatery, 280,00 zł, Dąbrówka, tel. 667 797 094

Kwatery, tel. 728 899 673

Wynajmę kawalerkę, 30 m kw,parter.Piaseczno, 
ul.Warszawska.1400 zł+prąd, od 1.09.2020, tel 694 896 521

Pokój z aneksem i łazienką Gołków tel. 530 095 682

Do wynajęcia pod rożnego rodzaju działalność gospodar-
czą nieruchomość w centrum Piaseczna. Dwa budynki:1. 
ok 420 m kw. ok. 606 m kw., garaże podziemne, winda, par-
kingi. tel. kontaktowy 509 703 083

Wynajmę pokój, Konstancin, tel. 503 690 260

USŁUGI

NIEZALEŻNY DORADCA POKRYĆ DACHOWYCH
LOKALNY CZŁONEK POLSKIEGO STOWARZYSZENIA 
DEKARZY, TEL.507 595 394

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

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. tel. 504 008 309

AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIAJĄCE, ZAKŁADA-
NIE TRAWNIKÓW, www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839

Remonty mieszkań, malowanie, glazurnictwo, 
tel. 669 945 460

Hydraulik tel. 886 576 148

Złota rączka + ogrodnik, tel. 669 686 350

Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych i spalino-
wych, tel. 503 471 422

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych i spalino-
wych, tel. 503 471 422

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

Złom. Porządkujesz? Remontujesz? Uprzątniemy 
i wywieziemy złom, tel. 502 898 418

Posadzki epoksydowe (żywiczne), tel. 504 241 950

Elektryk, tel. 666 890 886

Przeprowadzki,  tel. 505 591 721

Malowanie wnetrz, renowacje schodow i  inne prace 
w drewnie. Tel. 501 201 194, schodypodlogi.com.pl

Tynki gipsowe, tel. 502 788 561

Tynki tradycyjne i gipsowe, tel 604 415 352

Tynki gipsowe, elewacje, wylewki. Tel.502 788 561

Pomoc dla seniorów: zakupy, drobne sprawunki, dotrzy-
mywanie towarzystwa, Piaseczno, tel. 571 373 118

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Dachy, rynny, tel. 798 836 860

KOSIMY DZIAŁKI ZAROŚNIĘTE WYSOKĄ TRAWĄ, CHWA-
STAMI, ZAROŚLA, SAMOSIEJE, tel. 500 51 66 77

GLAZURA, GRES, REMONTY, TEL. 601 21 94 82

USUWANIE OWADÓW LATAJĄCYCH, Tel. 503 471 422

NAPRAWY AGD PRALKI LODÓWKI ZMYWARKI PIEKARNI-
KI PŁYTY TEL.511 204 952

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

Malarskie, tel. 696 120 208

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Układanie kostki brukowej,  tel. 604 174 152

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Kominy,rynny, naprawy, tel. 798 836 860

Dachy, podbitki, naprawy, tel. 798 836 860

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

Instalacje elektryczne,   tel.  601 41 88 01

Szamba, transport, montaż, tel. 605 916 307

Hydraulik, tel. 535 872 455

Przycinanie żywopłotów, tel. 500 51 66 77

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

Ogrodnictwo tel. 536 043 434

Glazura, terakota, samodzielnie, tel. 694 126 583

Ocieplanie budynków, tel. 609 828 998

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

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Docieplanie Budynków, tel. 795 96 96 96

Koszenie, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

Mycie i malowanie elewacji,  tel. 505 591 721

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

Pranie-czyszczenie dywanów, tapicerki meblowej i samo-
chodowej,tel. 505 65 20 30

Złota Rączka, tarasy ogrodzenia,malowanie ogrody,
tel. 505 265 005

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

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

Malowanie, tel. 505 586 728

Cyklinowanie, tel. 510 128 912

Szpachlowanie, malowanie, tel. 510 128 912

Schody, tel. 510 128 912

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Stolarz - kuchnie, zabudowy, meble, schody, tel. 605 683 364

 RÓŻNE 

Oddam ziemię na podniesienie terenu z transportem 
Pruszków Warszawa i okolice. Tel. 514 505 590

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), tel. 502 898 418

NAUKA 

STUDIO ROZWOJU TWÓRCZEGO I OSOBOWOŚCI dla 
dzieci i dorosłych. Spotkania twórcze. Spotkania z rozwo-
ju osobowości. Grupa wsparcia. Pomoc w lekcjach. Opie-
ka nad dziećmi. Zadania kreatywne. Okulary VR. Piasecz-
no, z dojazdem, tel. 571 373 118 

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

ZDROWIE I URODA 

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

Pani pozna Pana, odpowiedzialnego w.45-55 l. 
Tel. 517 031 285 ( po godz.17)

Pan po 50 pozna Panią, tel. 579 936 150
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Telepizza w Piasecznie zatrudni dostawców z wła-
snym samochodem oraz osoby do pracy w lokalu. 
Praca stała lub dodatkowa, tel. 500 219 754

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

DACHY, PAPA TERMOZGRZEWALNA, IZOLACJE, 
OBSŁUGA SPÓŁDZIELNI, TEL. 535 490 417

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA,
tel. 606 141 944

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

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, GLAZU-
RA, TERAKOTA TEL. 792 456 182  

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

Doświadczoną pomoc na kuchnię, przedszkole 
Piaseczno, tel. 602 68 69 51

PRACA PRZY ELEWACJACH NA DOMKACH, 
tel. 785 199 183

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

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

Naprawy, krycie dachów, tel. 511 928 895

Hydraulik – instalacje, wod-kan, przyłącza, tel. 608 030 808

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581

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

MAGAZYN  LUB DZIAŁKĘ POD MAGAZYN KUPIĘ 
PIASECZNO OKOLICE, TEL. 601 225 274

Malowanie, panele, remonty, tel. 664 632 405

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

Opieka nad dziećmi w czasie wakacji ( pianino, 
gry edukacyjne, zadania rozwojowe, łamigłówki, 
okulary VR i inne atrakcje), Piaseczno . Kwalifikacje, 
tel. 571 373 118

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

Pomoc do przedszkola, tel. 664 703 944

Firma budowlana poszukuje samodzielnego murarza i 
pomocnika murarza, tel. 501 966 103

Gazeta Kurier Południowy poszukuje specjalisty ds. sprze-
daży powierzchni reklamowej. Wymagania: umiejętność ne-
gocjacji, dobry kontakt z klientem. Oferujemy wynagrodze-
nie stałe plus prowizja, pakiet medyczny. Cv i list motywacyjny 
prosimy wysyłać na e-mail: a.staniszek@kurierpoludniowy.pl 

Firma handlowa Unipack Maciejko Sp.j.z siedzibą w 
Piasecznie poszukuje pracowników magazynowych. 
Umowa o pracę. Prosimy o przesyłanie CV na adres 
rekrutacja@unipack.com.pl

Salon fryzjersko-kosmetyczny z Piaseczna zatrudni 
kosmetyczkę-manicurzystkę. Wymagane minimum 
2-letnie doświadczenie, miła aparycja, dobry kontakt 
z klientem, umiejętność pracy w zespole. Zgłoszenia 
pod numerem, tel. 692 488 278
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SPORT

IV liga

Kolejka 3 - 15-16 sierpnia

Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 1-1 Znicz II Pruszków  
Mazur Karczew 1-2 Drukarz Warszawa 
Unia Warszawa 2-0 KS Raszyn  
Sparta Jazgarzew 3-2 Victoria Sulejówek  
Józefovia Józefów 1-4 Ząbkovia Ząbki 

Tabela grupy południowej IV ligi

1.  Ząbkovia Ząbki 3 9 3 0 0 10-3
2.  Escola Varsovia Warszawa
  2 6 2 0 0 4-2
3.  Drukarz Warszawa 3 6 2 0 1 10-4
4.  Victoria Sulejówek 3 4 1 1 1 8-4
5.  Mazur Karczew 3 4 1 1 1 3-3
6.  Unia Warszawa 3 3 1 0 2 4-9
7.  Józefovia Józefów 2 3 1 0 1 2-4
8.  MKS Piaseczno 1 3 1 0 0 3-0
9.  Okęcie Warszawa 1 3 1 0 0 1-0
10.  Sparta Jazgarzew 3 3 1 0 2 4-6
11.  KS Raszyn 3 3 1 0 2 3-4
12.  Znicz II Pruszków 3 1 0 1 2 2-4
13.  Ożarowianka Ożarów Mazowiecki
  3 1 0 1 2 2-10
14.  AP Marcovia Marki 1 0 0 0 1 0-3

Liga okręgowa

Kolejka 3 - 12 sierpnia

SEMP Ursynów (Warszawa) 2-6 Ursus II Warszawa 
Sarmata Warszawa 0-5 Orzeł Baniocha  
Piast Piastów 2-1 Pogoń II Grodzisk Mazowiecki  
Korona Góra Kalwaria 3-1 GLKS Nadarzyn  
Przyszłość Włochy (Warszawa) 0-2 Grom Warszawa  
Passovia Pass 1-3 Laura Chylice  
LKS Chlebnia 4-1 Milan Milanówek  
Naprzód Brwinów 1-1 Perła Złotokłos  
KS Teresin 0-2 Ryś Laski

Kolejka 4 - 15-16 sierpnia

Ursus II Warszawa 2-2 Ryś Laski  
Perła Złotokłos 1-4 KS Teresin  
Laura Chylice 3-2 LKS Chlebnia  
Grom Warszawa 5-0 Passovia Pass  
GLKS Nadarzyn 7-3 Przyszłość Włochy (Warszawa)  
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 3-1 Korona Góra Kalwaria 
Orzeł Baniocha 8-0 Piast Piastów  
SEMP Ursynów (Warszawa) 1-0 Sarmata Warszawa   

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  Orzeł Baniocha 4 12 4 0 0 20-1
2.  Grom Warszawa 4 12 4 0 0 18-1
3.  Laura Chylice 4 12 4 0 0 15-4
4.  LKS Chlebnia 4 9 3 0 1 15-6

5.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
  4 9 3 0 1 9-4
6.  Ryś Laski 4 7 2 1 1 10-10
7.  Milan Milanówek 3 6 2 0 1 10-4
8.  KS Teresin 4 6 2 0 2 10-10
9.  Piast Piastów 4 6 2 0 2 4-16
10.  Perła Złotokłos 4 4 1 1 2 10-8
11.  Naprzód Brwinów 3 4 1 1 1 8-10
12.  Ursus II Warszawa 4 4 1 1 2 11-9
13.  GLKS Nadarzyn 4 4 1 1 2 12-11
14.  Korona Góra Kalwaria 4 3 1 0 3 6-13
15.  SEMP Ursynów 4 3 1 0 3 3-13
16.  Sarmata Warszawa 4 1 0 1 3 4-12
17.  Przyszłość Włochy  4 0 0 0 4 3-19
18.  Passovia Pass 4 0 0 0 4 1-18

A klasa

Kolejka 1 - 15-16 sierpnia

Walka Kosów 1-4 UKS Tarczyn  
City Wilanów (Warszawa) 0-0 FC Lesznowola  
MKS Polonia Warszawa 4-0 Jedność Żabieniec  
Perła II Złotokłos 1-2 Drukarz II Warszawa  
GKS Podolszyn 1-1 Świt Warszawa 

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy

1.  MKS Polonia Warszawa 1 3 1 0 0 4-0
2.  UKS Tarczyn 1 3 1 0 0 4-1

3.  Drukarz II Warszawa 1 3 1 0 0 2-1
4.  Świt Warszawa 1 1 0 1 0 1-1
5.  GKS Podolszyn 1 1 0 1 0 1-1
6.  City Wilanów 1 1 0 1 0 0-0
  FC Lesznowola 1 1 0 1 0 0-0
8.  UKS Siekierki 0 0 0 0 0 0-0
  MKS II Piaseczno 0 0 0 0 0 0-0
  Anprel Nowa Wieś 0 0 0 0 0 0-0
  Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki
  0 0 0 0 0 0-0
12.  Perła II Złotokłos 1 0 0 0 1 1-2
13.  Walka Kosów 1 0 0 0 1 1-4
14.  Jedność Żabieniec 1 0 0 0 1 0-4

Ligowe zapowiedzi
IV liga

Kolejka 4 - 22-23 sierpnia

MKS Piaseczno - Ząbkovia Ząbki 22 sierpnia, g.14
Victoria Sulejówek - Józefovia Józefów  
KS Raszyn - Sparta Jazgarzew 22 sierpnia, g.14:30
Drukarz Warszawa - Unia Warszawa  
Znicz II Pruszków - Mazur Karczew  
AP Marcovia Marki - Ożarowianka Ożarów Mazowiecki  
Okęcie Warszawa - Escola Varsovia Warszawa 

LIga okręgowa

Kolejka 5 - 22-23 sierpnia

Sarmata Warszawa - Ursus II Warszawa  
Piast Piastów - SEMP Ursynów (Warszawa)  
Korona Góra Kalwaria - Orzeł Baniocha 22 sierpnia, g.17
Przyszłość Włochy - Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
Passovia Pass - GLKS Nadarzyn  
LKS Chlebnia - Grom Warszawa  
Naprzód Brwinów - Laura Chylice  
KS Teresin - Milan Milanówek  
Ryś Laski - Perła Złotokłos 23 sierpnia, g.17

A klasa

Kolejka 2 - 22-23 sierpnia

UKS Tarczyn - Świt Warszawa 23 sierpnia, g.15
Drukarz II Warszawa - GKS Podolszyn  
Anprel Nowa Wieś - Perła II Złotokłos 23 sierpnia, g.17:30
Jedność Żabieniec - MKS II Piaseczno 22 sierpnia, g.17
Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki - MKS Polonia Warszawa 
FC Lesznowola - UKS Siekierki (Warszawa) 23 sierpnia, g.17
Walka Kosów - City Wilanów (Warszawa) 22 sierpnia, g.16

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

Wyniki naszych zespołów ligowych

Piękny jubileusz w Baniosze
PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA W ostatnią sobotę obchodzono 65-lecie Orła Baniocha i z tej 

okazji zorganizowano w klubie wiele atrakcji

 Dla najmłodszych przygotowano 
tego dnia zarówno popularne dmu-
chańce, jak i turniej rocznika 2011. 
W zawodach wzięły udział drużyny 
Jedności Żabieniec, Kosy Konstan-
cin, Orła Baniocha, Victorii Gło-
sków i MKS Piaseczno. Ostatecznie 
turniej wygrali młodzi piłkarze Jed-
ności Żabieniec.  W tym samym cza-
sie znany i lubiany dziennikarz Bar-
tek Ignacik przeprowadził turniej 
mini turbokozaka, gdzie najmłodsi 
adepci piłki nożnej mogli się spraw-
dzić w ciekawych konkurencjach. 
Zwycięzca będzie mógł teraz zoba-
czyć na własne oczy jak wygląda na-
granie profesjonalnego odcinka Tur-
bokozaka w Canal+. 
 W trakcie trwania turnieju moż-
na było także obejrzeć pamiątkowe 
zdjęcia i puchary zdobyte w począt-
kowych  latach funkcjonowania klu-
bu. Ponadto uhonorowani zostali 
zawodnicy i trenerzy, którzy w 1995 

roku reaktywowali klub po siedmiu 
latach nieobecności na piłkarskiej 
mapie Polski. Następnie burmistrz 
Góry Kalwarii Arkadiusz Strzyżew-
ski wręczył prezesowi klubu Macie-
jowi Dybowskiemu pamiątkową ta-
blicę z okazji rocznicy, a w dalszej 
części obchodów odbył się mecz w 
lidze okręgowej pomiędzy pierw-
szym zespołem Orła a Piastem Pia-

stów, wygrany przez gospodarzy aż 
8:0! Na zakończenie miał jeszcze 
miejsce przedpremierowy pokaz fil-
mu o historii Orła Baniocha pod ty-
tułem „Nasz klub, Nasza historia” 
autorstwa Tomasza Bednarskiego, 
Rafała Retmaniaka i Wojciecha Lu-
dwina. Premiera pełnej wersji dzieła 
planowana jest w przyszłym roku.

Tyl.

Orzeł na drodze do trzeciej ligi
Z Maciejem Dybowskim, prezesem Orła Baniocha, rozmawia Grzegorz Tylec 

W sobotnim meczu wręcz zdemo-

lowaliście swoich rywali. Czy po 

tak mocnym początku sezonu moż-

na już powiedzieć, że celujecie w 

awans?

 Początek sezonu mamy bardzo 
dobry, to fakt. Patrząc realnie na 
nasz zespół będę wymagać w tym se-
zonie od chłopaków i trenerów zwy-
cięstw w każdym meczu. Ciężko jest 
stwierdzić na co nas stać. Z jed-
nej strony powiedzieć, że awansuje-
my to brak szacunku dla innych ze-
społów w lidze. Z drugiej strony nie 
mogę powiedzieć, że nie gramy o 
awans, ponieważ byłoby to nie fair w 
stosunku do naszej drużyny, bo ktoś 
mógłby powiedzieć, że nie wierzę w 
umiejętności chłopaków grających 
u nas. Świetnie skwitował to trener 
Bartek Kobza, który tonuje moje za-
pędy i daje do zrozumienia, że wie-
le jest jeszcze do poprawy. Może-
my obiecać jedno - w każdym meczu 
gramy o trzy punkty i nikogo się w tej 
lidze nie boimy. 

Co stoi za sukcesami sportowymi 

obecnej drużyny?

 Takie wyniki są efektem cięż-
kiej pracy na treningach i znakomi-
tej roboty wykonywanej przez trene-
rów Bartka Kobzę i Artura Wiśniew-
skiego, ale także wszystkich trenują-
cych chłopaków. Czuć, że jest druży-
na i że jesteśmy razem w gorszych i 

lepszych momentach. To również 
efekt dużej rywalizacji w zespole o 
pierwszy skład. Nie zatrzymujemy 
się przy dwa czy trzy do zera - każ-
dy chce strzelać, każdy chce grać i to 
jest DNA Bartka, który zaszczepił to 
w drużynie. Szanujemy przeciwni-
ków, dlatego życzę Piastowi dobrych 
rezultatów w lidze okręgowej i uzy-
skania założonego celu na ten sezon. 
W tej lidze nie ma słabych przeciw-
ników i Piast wygra jeszcze z niejed-
nym zespołem, czego im życzę.

Jakie są pana marzenia w związku z 

Orłem Baniocha?

 Świetne pytanie. Jak dobrze pan 
wie, aby być milionerem w piłce noż-
nej, to wchodząc do niej trzeba być 
miliarderem. Tak na poważnie - za-
rabia się na klubie od drugiej ligi w 
górę, jeśli jest  on poprawnie zarzą-
dzany. Moim marzeniem nie jest po-
siadanie pieniędzy, tylko dzięki pie-
niądzom spełnianie marzeń. W ten 
sposób chcę budować ten klub. Za-
łożeń na najbliższe lata jest kilka. Po 
pierwsze - reaktywacja i profesjonal-
ne prowadzenie akademii piłkarskiej 
(od czerwca rozpoczęliśmy budowę 
akademii Orła Baniocha na nowych 
zasadach i z dużym rozmachem). 
Po drugie - profesjonalne prowadze-
nie klubu i wytworzenie odpowied-
nich relacji z władzami gminy Góra 
Kalwaria, rozpoczęcie i zakończenie 

budowy budynku klubowego w roku 
2021 (posiadamy już pozwolenie na 
budowę). Po trzecie - obiecałem rok 
temu kibicom, że w ciągu najbliż-
szych pięciu lat wprowadzę ten klub 
do trzeciej ligi. Po czwarte - promo-
cja i pomoc w realizacji marzeń mło-
dym zawodnikom, przy czym nie 
można zapomnieć o wkładzie i do-
świadczeniu starszych zawodników, 
przy których młodzież będzie się roz-
wijać. Po piąte - chciałbym aby klub 
był otwarty dla wszystkich, aby każ-
dy czuł się tutaj jak w dużej rodzinie. 
Zapraszam wszystkich rodziców, 
dzieci oraz ludzi lubiących piłkę noż-
ną do dołączenia do naszego projek-
tu i pomocy przy realizacji naszych 
planów. Mile widziani będą też wła-
ściciele firm prywatnych, którzy mają 
podobną pasję do mojej.

Podwójny Mistrz Polski!
KOLARSTWO W lipcu w Pruszkowie odbyły się Młodzieżowe Mistrzostwa 
Polski w Kolarstwie Torowym. W dwóch konkurencjach najlepszy oka-
zał się 17-letni Tomasz Grzesiak, zawodnik klubu LUKS Trójka Piaseczno

 Nasz zawodnik zwyciężył w kon-
kurencji sprint indywidualny oraz ke-
irin. - Zawody zaczą łem od eliminacji 
do sprintu, w któ rej wykrę ciłem dru-
gi czas, co dało mi dobrą  pozycję  w 
kolejnych biegach – mówi Tomasz 
Grzesiak. - W 1/8 sprintu trafi łem na 
zawodnika z Grudzią dza, z któ rym 
pewnie wygrałem 2:0. 
 Następnym rywalem był łodzia-
nin. Dzięki zwycięstwu 2:0 kolarz pia-
seczyńskiego klubu trafi ł do fi nału. 
- Przed zawodami wiedziałem, ż e jak 
trafi ę  do fi nału, to bę dę musiał się  zmierzyć  z rywalem ze Szczecina, któ ry jest 
wicemistrzem Europy w sprincie druż ynowym – podkreśla Tomasz Grzesiak. - 
Wiedziałem, ż e to nie bę dzie łatwy wyś cig, lecz po zacię tej walce w pierwszym 
biegu wjechałem na metę  z kilkucentymetrową przewagą , a ostatni sprint wy-
grałem już  z nieco wię kszą  przewagą  i tym samym zostałem mistrzem kraju.
 Następnego dnia rozegrano konkurencję keirin. W pierwszym biegu, 
któ ry decydował o awansie, nasz kolarz zają ł drugą pozycję  i tym samym trafi ł 
do fi nału. - Po niezwykle zacię tej walce z zawodnikiem ze Szczecina, z któ rym 
jechałem w fi nale poprzedniego dnia (i jego kolegom klubowym), udało mi 
się  pierwszemu przekroczyć  linię mety.

Tyl.

fot. Marek Kwasowski

Zwycięstwo po dobrej grze
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, SPARTA JAZGARZEW – VICTORIA SULEJÓWEK 3:2 
Do trzeciej kolejki musiała czekać Sparta Jazgarzew na swoje pierwsze 
ligowe zwycięstwo w tym sezonie. I choć w meczu z Victorią nie była fa-
worytem, to – po dobrej grze – udało się ostatecznie zdobyć trzy punkty

 W 19. minucie faulowany był, wbiegający w pole karne Mateusz Keller, a z 11 
metrów nie pomylił się Jan Krawczyk. Sześć minut później strzelec gola ponow-
nie pokonał bramkarza Victorii. Po wyjściu z kontrataku zdecydował się na zaska-
kujące uderzenie z dystansu, dzięki któremu piłka znalazła się w siatce. Tuż przed 
przerwą gola kontaktowego dla przyjezdnych zdobył Ernest Słupski. Po zmianie 
stron Sparta kontynuowała jednak dobrą grę. W 55. minucie na indywidualną ak-
cję zdecydował się Olaf Kubat, który – niczym Jacek Krzynówek przed laty – nawi-
nął rywala i uderzył lewą nogą na 3:1. Od tego momentu przewagę uzyskała Vic-
toria, ale tylko raz zdołała pokonać Almira Erdena, a uczynił to w 84. minucie Ad-
rian Zarzecki, choć w samej końcówce pod bramką Sparty było gorąco.

Tyl.
Jan Krawczyk, zawodnik Sparty Jazgarzew

 W mojej ocenie Sparta to bardzo dobra, poukładana i grająca szybką pił-
kę drużyna. Trener preferuje ofensywny i zdecydowany futbol, co skutko-
wało tym, że łatwo było mi wejść do zespołu i odnaleźć się w nim. Muszę 
podkreślić, że drużyna przyjęła mnie przyjaźnie, daje mi szanse i chce ze 
mną współpracować. Trzy gole w trzech meczach to dużo, ale uważam, że 
stać mnie na więcej. Jednakże dla mnie najważniejsze jest dobro drużyny 

i założone przed zespołem zadanie jakim jest utrzymanie się w lidze na możliwie jak naj-
wyższym miejscu.
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