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K O N K U R S
Dla trzech osób, które jako pierwsze dodzwonią się 

do nas pod numer 22 737 23 48  w piątek 
(11 września) o godz. 12.00 

i podadzą hasło: Food Trucki
 czekają vouchery na jedzenie!

czyt. str. 8-9KKurierurier
EdukacyjnyEdukacyjny

Dodatek 
Kariera 
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Drzewo zabiło mężczyznę
GÓRA KALWARIA W sobotę około 

godziny 19 przez powiat piase-

czyński przetoczyła się gwałtow-

na burza. Porywisty wiatr powalił 

w Solcu spróchniałą topolę. Drze-

wo przygniotło jadącego drogą 79 

seata, powodując śmierć 30-letnie-

go kierowcy

Żądają asfaltu 
na Anhellego
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W NUMERZE

Zlot food trucków
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Dodała gazu i... 
przejechała psa
LESZNOWOLA W ostatnią środę na ulicy Fabrycznej w Łoziskach pani 

Katarzyna zatrzymała auto chcąc zwrócić uwagę prowadzącej 

kobiecie, że jedzie zbyt szybko. Ta ruszyła i przejechała jej 

czteroletniego psa
str. 3



KRONIKA POLICYJNA
PIASECZNO

Podczas włamania „kopnął” go prąd

Wpłatomat przyjął sfałszowany banknot

 Kilka dni temu doszło do włamania do jednej ze stacji transforma-
torowych w Józefosławiu. Z ustaleń przekazanych policji wynikało, że 
osoba która tam wtargnęła została prawdopodobnie porażona prą-
dem. Poparzony mężczyzna zgłosił się do jednego ze szpitali, gdzie za-
stali go funkcjonariusze. 37-latek tłumaczył, że próbował ukraść ze sta-
cji miedziane elementy, jednak wytworzył się łuk elektryczny, który do-
tkliwie go poparzył. Jak mężczyzna dojdzie do siebie, usłyszy zarzuty. 
Za kradzież z włamaniem może grozić mu nawet do 10 lat pozbawienia 
wolności. 

 Kilka dni temu ktoś zdeponował we wpłatomacie stojącym przy ul. 
Puławskiej w Piasecznie fałszywy banknot o nominale 500 zł. Policja za-
bezpieczyła nagranie z monitoringu i obecnie prowadzi działania zmie-
rzające do wykrycia oszusta. Jeśli go znajdzie, może on nawet na 8 lat 
trafi ć za kratki.
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Drzewo zabiło mężczyznę

Ukradł samochód z towarem
 Pomysłowość przestępców zaskakuje niekiedy samych funkcjonariu-
szy. W czwartek rano w Piasecznie praktykant przygotowujący się do za-
wodu kuriera ukradł dostawczego peugeota ze znajdującymi się w prze-
dziale towarowym przesyłkami. Mężczyzna w wieku około 30 lat, którego 
personalia są nieznane, wykorzystał moment nieobecności w aucie uczą-
cego go kuriera (mężczyzna poszedł doręczyć przesyłkę), przesiadł się na 
fotel kierowcy i jak gdyby nigdy nic odjechał. Sprawa jest rozwojowa.

LESZNOWOLA

Podczas joggingu odnalazł zaginionego 80-latka
 Biegając rekreacyjnie w miejscowości Warszawianka, jeden z policjan-
tów zauważył zdezorientowanego, opierającego się o ogrodzenie star-
szego mężczyznę. Po chwili okazało się, że potrzebuje on pomocy - cier-
piący na zaniki pamięci 80-latek opuścił dom i nie był w stanie do niego 
wrócić. Po kilkunastu minutach mężczyzna został przekazany rodzinie. 

TARCZYN

Odpowie za znęcanie się nad najbliższymi
 Funkcjonariusze z komisariatu w Tarczynie zatrzymali 30-latka, który 
pił i pastwił się nad najbliższymi. Raz wymachując nożem groził im tak-
że śmiercią. Policjanci wystąpili do sądu o zastosowanie wobec mężczy-
zny 3-miesięcznego aresztu tymczasowego, do czego sąd się przychylił. 
Za znęcanie się nad rodziną grozi do 5 lat pozbawienia wolności. 

Włamanie do sklepu w Grzędach
 W sobotę 5 września przed godz. 5 rano nieznani sprawcy włama-
li się do sklepu spożywczego przy ul. Słonecznej. Skradziono towar o 
wartości około 10 tys. zł. Moment zdarzenia zarejestrował system moni-
toringu. Wiadomo, że sprawcy poruszali się skodą octavią na skradzio-
nych tablicach rejestracyjnych. Policja prosi o kontakt świadków zda-
rzenia oraz wszystkich mogących znać personalia sprawców. 

GÓRA KALWARIA

Zgłosili kradzież przyczepki, 
bo zapomnieli gdzie stoi
 Do nietypowego zdarzenia doszło kilka dni temu w Czersku. Pra-
cownicy budowlani zgłosili na policję kradzież przyczepki, służącej do 
przewożenia koparki. Następnego dnia zguba się jednak odnalazła – 
przyczepka stała 300 m dalej, a zgłaszający zapomnieli, gdzie ją wcze-
śniej zaparkowali. Zgłoszenie zostało natychmiast anulowane.

URSYNÓW

Pijany spowodował kolizję. Pytanie, który?
 We wtorek 1 września na ulicy Puławskiej skoda zderzyła się z re-
nault. Sprawcą zdarzenia był kierowca skody, jednak do tej pory policja 
nie zdołała ustalić jego personaliów. Jak to możliwe? Otóż autem po-
dróżowali dwaj mężczyźni, obydwaj byli pijani, a żaden z nich nie przy-
znaje się do prowadzenia samochodu. Policja prosi o kontakt świadków 
zdarzenia, którzy mogą rzucił nowe światło na tę sprawę.

GÓRA KALWARIA W sobotę około godziny 19 przez powiat piaseczyński przetoczyła się 

gwałtowna burza. Porywisty wiatr powalił w Solcu spróchniałą topolę. Drzewo przy-

gniotło jadącego drogą 79 seata, powodując śmierć 30-letniego kierowcy

 Zarówno świadkowie jak i pra-
cownicy służb usuwający skutki 
makabrycznego wypadku w Solcu 
zwracają uwagę na niewiarygodny 
pech kierowcy osobówki. Do zdarze-
nia doszło w pobliżu stacji Orlenu. 
Seat jechał od Piaseczna w kierun-
ku Góry Kalwarii. Topola przewró-
ciła się na niego od tyłu, więc kie-
rowca nie widział walącego się drze-
wa i nie mógł w żaden sposób zare-
agować. Fragment konara uderzył w 
lewy przód pojazdu. Ciężko ranny 
kierowca od razu stracił przytom-
ność. Auto zjechało na przeciwległy 
pas ruchu, który na szczęście był pu-
sty. Uderzyłoby pewnie w przydroż-
ne drzewo, ale wówczas przytomno-
ścią umysłu wykazała się siedząca 
na przednim fotelu pasażerka, która 
chwyciła za kierownicę i zapanowa-
ła nad samochodem. Po kilku minu-
tach na miejsce dotarła straż pożar-

na. - Zwalone drzewo całkowicie za-
tarasowało 79-tkę – relacjonuje mł. 
bryg. Łukasz Darmofalski, rzecz-
nik Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Piasecznie. 
- Trzech ratowników ominęło je i 
udało się w kierunku samochodu, 
który stał jakieś 250 m dalej. Stra-
żacy przejęli rannego od świad-
ków zdarzenia, którzy udzielali mu 
pierwszej pomocy. Zaczęli prowa-

dzić resuscytację, użyli też defibry-
latora. Po 10 minutach na miejscu 
zdarzenia zjawiła się karetka pogo-
towia i ciężko rannym zajął się ze-
spół ratownictwa medycznego.
 Niestety mężczyźnie, który doznał 
poważnych obrażeń głowy, nie uda-
ło się przywrócić funkcji życiowych. 
Seatem jechały jeszcze dwie niespo-
krewnione z 30-latkiem kobiety. Żad-
nej z nich nic się nie stało. Do godz. 
22 droga była nieprzejezdna. Policja 
pod nadzorem prokuratury cały czas 
wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia. 
 Zapytaliśmy zarządcę drogi, Ge-
neralną Dyrekcję Dróg Krajowych i 
Autostrad, czy w najbliższym czasie 
planuje wycinkę stojących obok 79-
tki spróchniałych drzew. Jest to ab-
solutnie konieczne, bo przypadek z 
Solca nie był odosobniony. 30 sierp-

nia, mniej więcej w tym samym miej-
scu, ułamany konar zranił motocy-
klistę. Dosłownie cztery dni wcze-
śniej topola przewróciła się też na 
ul. Armii Krajowej (fragment drogi 
79), blokując pas ruchu w kierunku 
Góry Kalwarii. W tym zdarzeniu na 
szczęście nikt nie ucierpiał.
 - Na odcinku DK79 od granicy 
m.st. Warszawy do obwodnicy Góry 
Kalwarii wycinka drzew prowadzo-
na była na przełomie lutego i marca 
– informuje Ewa Jasińska z GDD-
KiA. - Ze względu na trwanie okre-
su lęgowego została ona wstrzyma-
na. Pozostałe, planowane do wycin-
ki drzewa (26 szt.) zostaną usunię-
te niezwłocznie po zakończeniu się 
okresu lęgowego, tj. po 15 paździer-
nika tego roku.

Tomasz Wojciuk

Mężczyzna, który zginął w ubiegłą sobotę przygnieciony 

przez drzewo był mieszkańcem Mińska Mazowieckiego

Ciężko rannemu 

30-latkowi nie udało się 

przywrócić funkcji życiowych

Dołująca impreza w strugach deszczu
PIASECZNO O ile padający deszcz zdecydowanie nie służy większości wydarzeń plenerowych, to w przypad-

ku Festiwalu Piosenki Dołującej nie jest to już takie oczywiste. Tym razem aura mocno podkreśliła wyjąt-

kowy charakter imprezy, którego gwiazdą była Elżbieta Adamiak

 Organizatorzy imprezy, Stowarzy-
szenie Przyjaciół Zalesia Górnego i 
Centrum Kultury w Piasecznie, zrezy-
gnowali w tym roku z tradycyjnej for-
muły konkursu i postawili na dwa wie-
czorne koncerty. Tuż przed samą im-
prezą nad Zimnym Dołami przeszła 
jednak konkretna burza i nie było wia-
domo, czy festiwal w ogóle się zacznie. 
 Ostatecznie jednak na scenie po-
jawił się zespół Hawajskie Pierni-
ki, który zaprezentował swoje uni-
kalne muzyczne poczucie humo-
ru. Padający deszcz nie wystraszył 
na szczęście publiczności, która 
– wyposażona w parasole – w sku-
pieniu wysłuchała później recitalu 
Elżbiety Adamiak z zespołem. Oczy-
wiście na Festiwalu Piosenki Dołują-

cej zabraknąć nie mogło jej najbar-
dziej znanej piosenki - „Jesiennej za-
dumy”, która na Zimnych Dołach 
nabrała jeszcze dodatkowego wy-
miaru. Niestety, z każdą minutą pa-
dało coraz mocniej, przez co koncert 

– w obawie o bezpieczeństwo jego 
uczestników – musiał zostać skróco-
ny. Na zakończenie gwiazda wieczo-
ru zagrała jednak coś optymistycz-
nego - „Trwaj chwilo trwaj”.

Grzegorz Tylec
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Dała gaz do dechy i przejechała po psie
LESZNOWOLA W środę na ulicy Fabrycznej w Łoziskach pani Katarzyna za-

trzymała auto chcąc zwrócić uwagę prowadzącej kobiecie, że jedzie zbyt 

szybko. Ta ruszyła i przejechała jej czteroletniego psa

 Katarzyna Wielemborek-Filipuk, 
mieszkanka gminy Lesznowola, wy-
szła w środę na spacer z dwoma psa-
mi. Jak podkreśla, samochody jeż-
dżące ulicą Fabryczną bardzo czę-
sto przekraczają dopuszczalną pręd-
kość.
 - Często je zatrzymuję z proś-
bą o zwolnienie, bo przecież z uli-
cy korzystają także dzieci i zwie-
rzęta  – mówi kobieta. - Tak było 
i tym razem. Małym granato-
wym autem (niestety nie pamię-
tam marki) jechała z bardzo dużą 
prędkością pewna pani. Stanęłam 
na środku drogi, zatrzymałam ją 
i zwróciłam uwagę na ogranicze-
nie prędkości do 30 kilometrów 
na godzinę. Pani coś odburknęła 
i ruszyła. Mój pies był akurat przy 
jej kole, a ona nacisnęła gaz do de-
chy i po nim przejechała.
 Katarzyna Wielemborek-Filipiuk 
nie jest pewna, czy kierująca pojaz-
dem zrobiła to celowo. Trudno jej 
jednak uwierzyć, że można prze-
jechać po ważącym 13 kg buldogu 
francuskim nie zdając sobie z tego 
sprawy.
 - Ona nie tylko się nie zatrzyma-
ła, ale wręcz przyspieszyła – relacjo-
nuje mieszkanka Łozisk. - Ranny 
pies został zabrany do weterynarza, 
ale niestety nie udało się go urato-
wać. Przyczyną śmierci był najpraw-
dopodobniej rozległy krwotok we-
wnętrzny.
 Sprawa została zgłoszona telefo-

nicznie na policję. Wkrótce pani Ka-
tarzyna ma złożyć pisemne zawia-
domienie. W odnalezienie sprawczy-
ni zdarzenia zaangażowali się oko-
liczni mieszkańcy. Być może pomoc-
na okaże się analiza nagrania z mo-
nitoringu u sąsiadów.

Czy będą kolejne ofiary?

 - Od kilku miesięcy prosimy wła-
dze gminy Lesznowola o interwen-
cję w Łoziskach – mówi Katarzy-
na Wielemborek-Filipuk. - Prosi-
liśmy też policję i wysłaliśmy kil-
kanaście filmików dokumentują-
cych, co dzieje się na tej drodze. 
Mimo że nie jest tu dopuszczony 
ruch ciężarówek, na Fabrycznej czę-
sto można je spotkać. Mimo nierów-
nej nawierzchni, auta mkną ulicą z 
prędkością dochodzącą do 100 km/h.
- Policja postawiła tu patrol i nie za-
uważyła niczego niepokojącego, ale 
było to w trakcie największego lock-
downu, kiedy akurat ruch był moc-
no ograniczony – mówi mieszkan-
ka i apeluje o podwyższenia bezpie-
czeństwa na drodze.
 - Może jak policja postawi tu na 
tydzień radiowóz i rozda z 50 man-
datów, to sytuacja się poprawi – ma 
nadzieję kobieta. - Zginął pies i moja 
rodzina bardzo to przeżywa, ale na-
stępne może być czyjeś dziecko.

Sprawdzą aktualne warunki na drodze

 Do sprawy odniósł się wicewójt 
Lesznowoli Marcin Kania.

 - Każde zgło-
szenie dotyczą-
ce przekraczania 
prędkości czy to-
nażu przekazy-
wałem natych-
miast ze stosow-
nym wnioskiem 
do Komendanta 
Komendy Powia-
towej w Piasecz-
nie, Naczelnika 
Wydziału Drogo-
wego czy komen-
danta komisaria-
tu w Lesznowo-
li – mówi Marcin 
Kania. 
W kwietniu dziel-
nicowy, mł. asp. 
Grzegorz Kupisz, 
zwracał uwa-
gę kierowcom fir-
my transportowej, by poruszali się 
po ulicy z odpowiednią prędkością. 
Kontrole ruchu odbyły się także w 
maju.
 - Prowadziliśmy je zarówno za 
pomocą radiowozów oznakowa-
nych, jak i z wykorzystaniem wide-
orejestratora radiowozu nieoznako-
wanego – mówi asp. szt. Maciej Pio-
trowski, zastępca naczelnika wy-
działu ruchu drogowego. - Średnia 
prędkości pojazdów osobowych na 
wskazanym odcinku wynosi od 20 
do 25 km/h. Prawdopodobnie jest to 
spowodowane zainstalowanymi na 

wyasfaltowanym odcinku progami 
zwalniającymi. Policjanci nie odno-
towali, by Fabryczną jeździły cięża-
rówki.
 - W środę wystąpiłem z ponow-
nym wnioskiem o zwiększenie kon-
troli prędkości pojazdów porusza-
jących się po tej drodze – dodaje 
Marcin Kania. -  Ma być spraw-
dzone oznakowanie pionowe, czy 
jest zgodne z zatwierdzoną orga-
nizacją ruchu. Została bowiem w 
tym rejonie powiększona strefa za-
mieszkania.

Grzegorz Tylec

Zagrają Ryczące

Dwudziestki

PIASECZNO

 Już jutro na rynku w Pia-
secznie wystąpi zespół Ryczą-
ce Dwudziestki. Pięć, tylko i wy-
łącznie męskich głosów – a’cap-
pella, bądź z towarzyszeniem gi-
tar, jest wizytówką zespołu. Na 
przestrzeni lat, tworząc nietu-
zinkowe aranżacyjnie utwory, 
wypracowali nowy, niepowta-
rzalny styl i charakterystyczne 
brzmienie. Nie boją się ekspery-
mentów i nowinek muzycznych, 
a spektrum ich repertuaru sięga 
od romantycznych irlandzkich 
ballad i piosenek autorskich, po-
przez opracowane w nowej for-
mie wersje szant, piosenki o te-
matyce ekologicznej dla dzieci, 
humorystyczne miniatury mu-
zyki klasycznej, do repertuaru 
gospel. Początek koncertu o go-
dzinie 19.30.

Tyl.

Spacer szlakiem

piaseczyńskich szkół
 W niedzielę 13 września ulica-
mi Piaseczna odbędzie się kolejny 
miejski spacer historyczny – tym 
razem poświęcony piaseczyńskim 
szkołom. Zbiórka o godzinie 10 na 
pl. Piłsudskiego (pod Ratuszem), 
zakończenie na Skwerze Kisiela. 
Udział bezpłatny.

Tyl.
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Zarząd godny zaufania
POWIAT Podczas ostatniej sesji zarząd powiatu uzyskał wotum zaufania oraz absoluto-

rium za 2019 rok, który był wyjątkowy zarówno pod kątem gospodarki fi nansowej, in-

westycji, jak i polityki społecznej. To rada powiatu rozlicza zarząd z jego pracy, m.in. 

w zakresie realizacji budżetu i gospodarności. Udziela (bądź nie)  absolutorium, a po 

przeanalizowaniu Raportu o stanie powiatu, udziela wotum zaufania

Dwa razy więcej na inwestycje

 W 2019 roku powiat zreali-
zował inwestycje za 61 milionów 
złotych. Dla porównania w 2018 
roku za 33 mln zł. Co za tym idzie 
zmienił się też wygląd powiatu. 
Według raportu ilość dróg o bar-
dzo dobrym stanie technicznym 
w ciągu roku wzrosła z 9,4% na 
16,3%, wymieniono nawierzch-
nię niemal 11 km dróg, zbudowa-
no 9 km chodników, ponad 2 km 
ciągów pieszo-rowerowych oraz 
4 km ścieżek rowerowych.
 Łączny koszt inwestycji drogo-

wych wyniósł 36,3 mln zł. Powsta-
ło m.in. rondo w Gołkowie oraz 
ulica Główna i Bobrowiecka bie-
gnące przez Piaseczno, Kamion-
kę i Bobrowiec czy rondo w Chyli-
cach.
 Na inwestycje kubaturowe po-
wiat przeznaczył 23,4 mln zł, 
w wyniku czego m.in. zmoderni-
zowano Zespół Szkół przy Mir-
kowskiej w Konstancinie-Jezior-
nie, przebudowano internat szkół 
zawodowych w Górze Kalwarii czy 
rozbudowano budynek szkół spe-
cjalnych w Łbiskach. 

Zadłużenie mniejsze o 2 miliony

 Zadłużenie powiatu w 2019 
roku wyniosło ponad 63 miliony 
zł, jednak całość tej kwoty to zo-
bowiązania zaciągnięte przed 2015 
rokiem. W związku z tym ogólne 
zadłużenie powiatu spadło o po-
nad 2 miliony złotych. 
 Dochód powiatu wyniósł po-
nad 286 milionów złotych, a wyda-
nych zostało 283 miliony złotych. 
Stąd powiat zakończył rok z ponad 
2 milionami nadwyżki.
 Zewnętrznych środków na re-
alizację swoich zadań powiat po-
zyskał 24,5 mln złotych. 

Dobry społeczny rok

 Powstała m.in. Powiatowa 
Baza Wolontariatu i Środowisko-
wy Dom Samopomocy. Rozpoczął 
się cykl spotkań o charakterze wy-
kładów psychoedukacyjnych Aka-
demia Czujnego Rodzica, który 
cieszył się (i wciąż cieszy, tyle że 
obecnie w formie online) dużym 
zainteresowaniem. Ruszyła I edy-
cja Budżetu Obywatelskiego, a or-
ganizacje pozarządowe uzyskały 
204 tysiące złotych dotacji.
 - Rok 2019 należy ocenić 
jako dobry pod względem re-
alizacji zadań oraz zrównowa-
żonego rozwoju powiatu. Uzy-

skanie tych wyników było moż-
liwe dzięki dobrej współpra-
cy zarządu, rady powiatu oraz 
pracowników samorządowych 
– mówi radna powiatu Anna Nie-
zabitowska.- Zatem po wnikliwej 
ocenie dokonań zarządu oraz ana-
lizie raportu o stanie powiatu za-
głosowałam za.
 Radni udzielili zarządowi wo-
tum zaufania (za było 15 radnych, 
5 wstrzymało się od głosu, 6 było 
przeciw). Następnie rada zapo-
znała się z pozytywnymi opinia-
mi Regionalnej Izby Obrachunko-
wej, Komisji Finansów oraz Ko-

misji Rewizyjnej w sprawie re-
alizacji budżetu za 2019 rok. 
Stosunkiem głosów 16 za, przy 
4 wstrzymujących się i 6 przeciw-
nych, radni udzielili zarządowi 
absolutorium.
 -  Dziękuję radnym za udziel-
nie wotum zaufania i absoluto-
riom za 2019 r. Dziękuję również 
wszystkim pracownikom staro-
stwa i jednostek powiatu za ko-
lejny rok wspólnej pracy. To był 
udany rok ciężkiej pracy, możemy 
być z siebie dumni – mówi staro-
sta Ksawery Gut.

R E K L A M A
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ZUS ciągle bez parkingu
PIASECZNO Trzy lata temu pisaliśmy o problemach z parkowaniem pod ZUS-em przy ul. 

Puławskiej. Okazuje się, że przez ten czas niewiele się zmieniło. Część petentów urzę-

du nadal zostawia swoje samochody na zakazie lub parkuje gdzie popadnie

 - Dlaczego ZUS przy Puławskiej 
wciąż nie ma parkingu? - zastana-
wia się pani Paulina. - Osoba, któ-
ra przyjeżdża załatwić tam sprawę, 
musi parkować albo na płatnym par-
kingu przy Laminie, albo  zostawiać 
auto na zakazie. Ja, „wygoniona” 
sprzed ZUS-u przez ochroniarza, 
na chwilę zatrzymałam się na miej-
scu dla niepełnosprawnych po dru-
giej stronie budynku... - przyznaje 
się nasza czytelniczka. 
 Temat braku miejsc parkingo-
wych przy Zakładzie Ubezpieczeń 
Społecznych poruszaliśmy już kil-
kukrotnie. Ostatnio jeden z miesz-
kańców poskarżył się, że za par-
kowanie na zakazie zapłacił 100 zł 
mandatu. Wyjaśniał, że o istnieniu 
parkingu, znajdującego się raptem 
kilkadziesiąt metrów dalej, po pro-
stu nie wiedział. 
 - Ja wiedziałam, że tam jest płat-
ny parking. Jednak zamierzałam za-
łatwić sprawę urzędową, więc uzna-
łam że miejsce postojowe mi się na-
leży – wyjaśnia pani Paulina. - Uwa-
żam, że to ZUS powinien zapew-
nić interesantom parking, a jeśli nie, 
zwracać im koszty parkowania. Roz-
mawiałam o tym z dyrektorką zakła-

du, która niestety nie podziela moje-
go zdania...
 Wolne, bezpłatne miejsca do 
parkowania nasza czytelniczka zna-
lazła po drugiej stronie budynku. 
- Problem w tym, że są one przezna-
czone tylko dla pracowników ZUS
-u – dodaje. - Wydaje mi się, że to 

miejsce ma służyć przede wszystkim 
interesantom, a nie pracownikom. 
Pracownicy mogliby parkować nie-
co dalej, np. pod Kauflandem, albo 
korzystać z parkingu płatnego, który 
powinien być im refundowany.

Tomasz Wojciuk

Przy wjeździe w wewnętrzną uliczkę na tyłach salonu 

mercedesa stoi znak zakazujący zatrzymywania się 

R E K L A M A

17 września przyjdź, zrelaksuj się i dotleń swoje komór-

ki z  przyjaciółmi w komorze normobarycznej Normo Life 

w Konstancinie-Jeziorn e. Zapraszamy wszystkich seniorów 

od 70  roku życia na sesję w cenie 30 zł. 

Rezerwację można dokonać telefonicznie 721 887 887  

lub mailowo recepcja@normolife.com

Niewiele z nas zdaje sobie sprawę, 
że warunki panujące na Ziemi nie 
są dla nas optymalne. Ciśnienie at-
mosferyczne, w którym żyjemy na 
co dzień sięga 1000 hPa, a skład 
atmosfery znacznie odbiega od tego, 
który sprzyja naszemu zdrowiu. Ta-
kie wartość są zbyt niskie, by krew 
krążyła w ludzkim organizmie do-
statecznie szybko, rozprowadzając 
po nim odpowiednie ilości tlenu 
i składników odżywczych. W efekcie 
czego nasz organizm wolniej się re-
generuje, częściej choruje i szybciej 
się starzeje. 
Normo Life to pomieszczenie ciśnie-
niowe, w którym panuje 1500hPa 
(jak 5 metrów pod wodą) Jest to 
terapia, której głównym zadaniem 
jest dostarczenie do komórek jak 
największej ilości tlenu. Podczas 2h 
sesji oddycha się idealną mieszanką 

tlenową składającą się z dwutlenek 
węgla oraz wodoru, co efektywnie 
pomaga dotlenić i wydłużyć żywot-
ność naszych komórek. Podstawo-
wym, problemem w większości cho-
rób jest zniszczenie i niedotlenienie 
komórek organizmu, dlatego tleno-
terapia w komorze normobarycznej 
ma szerokie zastosowanie w po-
prawie zdrowia. Sesje w komorze 
niosą mnóstwo korzyści dla układu 
nerwowego. Pozwalają zapobiegać 
niektórym schorzeniom lub zmniej-
szać objawy np.  udaru mózgu, Al-
zheimera, Parkinsona, ADHD czy 
autyzmu. 
Normo Life jest najnowocześniej-
szą i bezpieczną komorą, do której 
można przyjść z całą rodziną lub 
przyjaciółmi,  może być stosowana 
bez ograniczeń. Jesteśmy pierwszą 
w Polsce komorą, która posiada 
urządzenie do dekontaminacji po-
wietrza, usuwa i zabija wszystkie 
bakterie i wirusy. 

NORMO LIFE
ul.Wilanowska 50a, 
Konstancin Jeziorna 
www.normolife.com

P R O M O C J A

18 słów Izabeli Górnickiej-Zdziech
PIASECZNO Do końca września w Zakątku Kultura (na tyłach Przystanku Kultura) będzie 

można oglądać „18 słów” - wystawę fotografi i Izabeli Górnickiej-Zdziech, która po-

wstała pierwotnie jako część Festiwalu Otwarte Ogrody w Konstancinie-Jeziornie

 - Stworzyłam wystawę „18 
słów”, bo będąc dziennikarką i au-
torką książek biograficznych ponad 
wszystko przedkładam kontakt z 
drugim człowiekiem – mówi Izabe-
la Górnicka-Zdziech. - To od niego 
uczymy się świata, dzięki niemu po-
znajemy samych siebie. Kim byliby-
śmy bez innych?
 Bohaterami ekspozycji są jej 
studenci - obcokrajowcy, którzy 
przyjechali do Polski z różnych 
zakątków świata. Dla większości 
z nich to początek ich przygody z 
nowym językiem.
 - Mimo że wystawa dotyczy ję-
zyka polskiego i polskich słów, po-
kazuje sytuację uniwersalną – pod-
kreśla autorka zdjęć. - Mogłaby po-
wstać w każdym innym kraju i doty-
czyć innego języka.
 „18 słów” ma w założeniu zbliżać 
do ludzi z innych krajów i kręgów 
kulturowych - być lustrem, w którym 
przejrzy się zwiedzający, a także za-
chęcić do otwierania się przed obco-
krajowcami, nie tylko pod względem 
językowym. 
 - Słowa na pierwszym planie, to 
one przyciągają uwagę widza - do-
daje Izabela Górnicka-Zdziech. 
- Dalej osoby, do których najlepiej 
podejść bliżej, przecież chcemy im 
się przyjrzeć, poznać je. Wreszcie 
dostrzegamy tekst, przy bliższym 
poznaniu dowiadujemy się, kim są ci 
ludzie, skąd wzięła się w nich chęć 
uczenia się języka polskiego, jak dłu-
go zgłębiają nasz język i jakie mają 
dalsze plany z tym związane.
  Izabela Górnicka-Zdziech jest 
dziennikarką, autorką książek, lek-
torką języka polskiego jako obce-
go oraz koordynatorką Festiwalu 
Otwarte Ogrody w Konstancinie-Je-
ziornie. 

Grzegorz Tylec
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AKTUALNOŚCI

Wirtualne Otwarte Ogrody
KONSTANCIN-JEZIORNA Już w ten weekend odbędzie się w Konstanci-

nie-Jeziornie 13. edycja festiwalu Otwarte Ogrody. Tym razem jednak 

impreza została zorganizowana w nieco innej formule, dostosowanej 

do czasów pandemii

 W tym roku do konstancińskich ogrodów będzie można zaglądać za po-
średnictwem you tuba bądź śledzić odbywające się w nich wydarzenia na fa-
cebookowym profi lu gminy. A co konkretnie będzie można obejrzeć? Mu-
zeum Villa la Fleur pokaże wybrane arcydzieła XX-wiecznego malarstwa i 
rzeźby (m.in. Tamary de Lempickiej, twórców École de Paris czy Bolesława Bie-
gasa). Duet Cheek 2 Cheek zaprezentuje oryginalne aranżacje muzyki rozryw-
kowej, wykonane na harfę celtycką i ukulele. Różne pieśni, zarówno rozryw-
kowe, jak i ludowe, od Louisa Armstronga do Stanisława Moniuszki, przedsta-
wi Konstanciński Chór Kameralny. Wyjątkowe pieśni Eleny Kazancewej, śpie-
wającej poetki z Mińska, przybliży podczas koncertu zespół Piąty Dzień Tygo-
dnia. Będą też nadwiślańskie krajobrazy utrwalone na fotografi ach Moniki Bu-
kowińskiej. W ogrodzie rodziny Hertlów poznamy twórczość malarską i rzeź-
biarską Piotra Hertla, a malarstwo Emilii Czyż-Kędzierskiej znajdzie przestrzeń 
w pięknym ogrodzie artystki. Miłośników literatury zainteresuje z pewnością 
fi lm „Niełatwo być pisarzem”, opowiadający o historii Stowarzyszenia Pisarzy 
Polskich, założonego przez twórców niezgadzających się z decyzją władz sta-
nu wojennego o rozwiązaniu Związku Literatów Polskich.
 Z kolei w niedzielę, w godz. 12–20, w Hugonówce będzie można oglądać 
obraz autorstwa Pabla Picassa. O godz. 18 natomiast odbędzie się spotkanie z 
bohaterem portretu, artystą sztuk wizualnych Witoldem-K. 

TW

Jan Rokita nie pozwolił się zdymisjonować
GÓRA KALWARIA Podczas poniedziałkowej, nadzwyczajnej sesji rady miejskiej, radni chcie-

li odwołać z funkcji przewodniczącego rady Jana Rokitę. Próba zakończyła się niepo-

wodzeniem, a dużą rolę odegrał w tym sam zainteresowany

 Podczas poprzedniej sesji rady 
miejskiej, która odbyła się kilkana-
ście dni temu, Jan Rokita zdecydo-
wał, że następne obrady – jak twier-
dzi, w związku z ogłoszonym 20 
marca przez ministra zdrowia sta-
nem epidemii – będą odbywały się 

już zdalnie. Rokita zastosował ten 
wybieg obawiając się utraty stanowi-
ska. I rzeczywiście, kilka dni później 
duża grupa radnych złożyła wnio-
sek o jego odwołanie. Mimo że pod-
czas sesji zdalnej procedura odwoła-
nia przewodniczącego, którego klu-
czową częścią jest tajne głosowanie 
radnych, nie może zostać przepro-
wadzona. 
 Po rozpoczęciu sesji i przedsta-
wieniu porządku obrad przewodni-
czący zaznaczył, że pragnie odczy-
tać oświadczenie. Mimo że kilku 
radnych się na to nie zgadzało, Roki-
ta postawił na swoim. Przypomniał, 
że wniosek o jego odwołanie został 
złożony 31 sierpnia (już kilka dni 
później przewodniczący zanegował 
podniesione w nim zarzuty naduży-
wania przez niego kompetencji oraz 

negatywnego wpływu na wizerunek 
rady). - 26 sierpnia zdecydowałem o 
organizacji posiedzeń rady w trybie 
zdalnym  - przypomniał. - Do mo-
mentu odwołania epidemii żadna 
sesja nie odbędzie się w trybie sta-
cjonarnym. Głosowanie nad odwo-
łaniem przewodniczącego musi być 
tajne, tymczasem nie ma możliwo-
ści przeprowadzenia tajnego głoso-
wania podczas sesji zdalnej. Takiej 
możliwości nie dopuszcza ani żad-

na ustawa, ani rozporządzenie.
 Po odczytaniu oświadczenia 
wielu radnych chciało się do nie-
go odnieść, jednak Jan Rokita im to 
uniemożliwił. - Wnioskodawca nie 
przewidział podczas sesji nadzwy-
czajnej dyskusji – zakomunikował. 
- Zamykam więc dzisiejsze obrady 
i nie wyrażam zgody na ich dalsze 
prowadzenie. 

TW

Jan Rokita poinformował, że sesje stacjonarne będą 

odbywały się dopiero po zakończeniu epidemii

Przewodniczący zastosował 

wybieg dzięki któremu 

radnym będzie trudno 

go odwołać

Weekend dobrego piwa

GÓRA KALWARIA

 Już w ten weekend zamek w Czersku będzie gościł smakoszy i pasjona-
tów złotego trunku. Impreza organizowana jest pierwszy raz, jednak atrak-
cji na niej na pewno nie zabraknie. Goście będą mogli nabyć oryginalne piwa 
rzemieślnicze, zamkowe oraz niszowe. Zaplanowano też liczne panele dys-
kusyjne i prelekcje, a także panele sensoryczne, degustacyjne oraz edukacyj-
ne (promowane będzie m.in. kulturalne spożywanie alkoholu). Impreza roz-
pocznie się już w piątek o godz. 15 i potrwa do 22. W sobotę i niedzielę zamek 
otworzy swe podwoje o godz. 12. Wstęp: dorośli – 15 zł, dzieci i młodzież – 5 zł.

TW

Ciepłe Popołudnie na pożegnanie lata

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W niedzielę 13 września o godz. 17 w altanie przed Hugonówką odbędzie 
się koncert na pożegnanie lata. Wystąpią Ola Dzierżawska oraz zespół Ciepłe 
Popołudnie. Muzycy, jak mówią o sobie, ,,grają i śpiewają z tęsknoty za teksta-
mi retro”, lecz starają się przy tym łączyć tradycję z nowoczesnością, taką jak 
looper czy brzmienia syntetyczne. Refl eksje o miłości i klimat kawiarni lat 40. 
to elementy, których z pewnością nie zabraknie podczas ostatniego tego lata 
koncertu. Wstęp wolny, ale będzie obowiązywał reżim sanitarny.

TW

Trio Andrzeja Jagodzińskiego 
zainaugurowało festiwal
PIASECZNO W tym roku festiwal Musica Classica odbywa się w nieco innej 

formule niż w poprzednich latach. Wszystkie koncerty w ramach impre-

zy zorganizowano na terenie szkoły w Józefosławiu przy ul. Kameralnej

 Pierwotnie koncert „Chopin na jazzowo” miał się odbyć na patio, ale z uwa-
gi na opady deszczu przeniesiono go do sali gimnastycznej. Jeśli ktoś jednak 
spodziewał się z tego powodu kiepskich warunków akustycznych, mógł być 
mile zaskoczony. Dobre nagłośnienie w połączeniu z ciekawym oświetleniem 
gwarantowały znakomity odbiór muzyki, będącej połączeniem klasycznych  
kompozycji Fryderyka Chopina z jazzowymi wariacjami na ich temat.

A już dziś kolejny koncert w ramach Musica Classica.

 - Serdecznie zapraszamy na recital fortepianowy Macieja Woty - wybit-
nego pianisty, który wykona najpiękniejsze utwory F. Chopina – zachęca An-
drzej Sochocki, dyrektor artystyczny festiwalu. - Będzie to niepowtarzalna 
okazja do wysłuchania świetnej muzyki. Koncert odbędzie się o godzinie 19 
w najpiękniejszym miejscu Józefosławia - na patio Szkoły Podstawowej przy 
ul. Kameralnej - wejście od strony boisk.

Tyl.

Kulturalne spotkania w zaleskich ogrodach
PIASECZNO W ostatni weekend sierpnia odbyła się już dwunasta edycja festiwalu Otwar-

te Ogrody Zalesie Dolne 2020. Organizatorzy imprezy zadbali o to, by w trakcie impre-

zy reprezentowane były różne dziedziny sztuki

 Jako pierwszy otwarto tym ra-
zem ogród w Kolonii Artystycznej 
Miry Walczykowskiej, gdzie odbyło 
się spotkanie z Pawłem Górskim po-
święcone enkaustyce - jednej z naj-
starszych technik malarskich oraz 
finisaż wystawy ilustracji i obrazów 
Gabrieli Cichowskiej (spotkanie z 
artystką oraz promocja książek z jej 
ilustracjami). W tym samym czasie 
można było również odwiedzić po-
bliski ogród rzeźby profesora Ada-
ma Myjaka, który – jak zawsze – ro-
bił duże wrażenie na gościach. So-
botę zwieńczył zaś spektakl teatral-
ny w plenerze „Zrzędność i Przeko-
ra” Aleksandra Fredry - komedia w 
jednym akcie w opracowaniu i wyko-
naniu „Nieformalnej Grupy Teatral-
nej” z Podkowy Leśnej. 
 - Cieszymy się, że w tym roku w 
ogóle udało się zorganizować impre-
zę – nie kryje Mira Walczykowska. 
- W innych miejscowościach zrezy-
gnowano w ogóle z ogrodów, tylko 
w Podkowie Leśnej odbędą się one 
za dwa tygodnie.
 Niedzielną cześć festiwalu otwo-
rzyła wycieczka rowerowa z seniora-
mi po Zalesiu Dolnym, a w Bibliote-
ce w Zalesiu Dolnym odbyły się wy-
stawy o Józefie Wilkoniu i wystawa 
Katarzyny Jezierskiej-Tratkiewicz 
„Błyski i kreski - okolice w grafice”. 
Na skwerku przed biblioteką wystą-
piła z kolei wiolonczelistka Olena 
Zhurova-Tsolka z poezją Bolesła-
wa Leśmiana. Dużym zaintereso-
waniem cieszył się także ogród lal-
ki artystycznej Renaty Gołaszew-
skiej-Adamczyk.
 - Otwarte Ogrody to cudow-
na inicjatywa – mówi Renata Goła-
szewska-Adamczyk. - Miło było go-
ścić ludzi zainteresowanych twór-

czością swoich sąsiadów. Poznałam 
też przy tej okazji artystów, którzy 
niemal po sąsiedzku tworzą pięk-
ną muzykę, zajmują się malarstwem, 
fotografią... To wspaniała, kultural-
na inicjatywa zbliżająca ludzi z róż-
nych środowisk. Cenne było każde 
spotkanie, każda rozmowa - szcze-
gólnie w tym dziwnym ostatnio, 
pandemicznym czasie. Jesteśmy z 
mężem wdzięczni organizatorom za 
zaproszenie, za troskę i perfekcyjne 
przygotowanie całego festiwalu.
 Zwieńczeniem  tegorocznej im-
prezy było spotkanie w „Domu Zoś-
ki”, które otworzył Jakub Tomasz 

Nowakowski, ps. Tomasz, członek 
Batalionu „Zośka”.
 - Tadeusz Zawadzki był postacią 
wspaniałą – wspominał kombatant. 
- Rzadko się zdarza wśród młodzie-
ży takie imponujące połączenie ide-
alizmu z męstwem, głębi duchowej 
i czystości intencji z umiejętnością 
brania życia w garść.
 Następnie odbyła się gawęda hi-
storyczna, a całość zwieńczył kon-
cert pieśni patriotycznych w wyko-
naniu Classico Trio Militare oraz 
harcerzy z Hufca Piaseczno.

Grzegorz Tylec

W Kolonii Artystycznej wystąpiła 

„Nieformalna Grupa Teatralna” z Podkowy Leśnej
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Błyszczące włosy po lecie
Dla tych pań, które mają problem z włosami zniszczonymi,  przesuszonymi, łam-

liwymi i zmęczonymi zabiegami chemiczni mamy świetny zabieg, który trwale 

podniesie jakość włosów 
Włosy nawilżone pełne blasku

Dla włosów przesuszonych, które utraci-

ły blask, są zmęczone codziennym mo-

delowaniem, prostowaniem, utrwala-

niem  polecamy Magic Efect Botox fir-

my Tahe. Podstawowym celem zabie-

gu jest wyrównanie gospodarki wodnej 

wewnątrz włosa. Składnikami aktywny-

mi są naturalny kolagen, kwas hialuro-

nowy, keratyna oraz olej arganowy.

Naturalny kolagen nawilża i odżywia 

włosy oraz przywraca je do stanu daw-

nej świetności. 

Kwas hialuronowy, który głęboko na-

wilża, posiada zdolność do utrzyma-

nia wody w ilości odpowiadającej tysiąc 

razy większej niż jego masa własna. 

Keratyna to składnik budulcowy – na-

prawia strukturę i ochronna warstwę 

włókien uszkodzonych chemicznie oraz 

przez czynniki fizyczne. 

Olej arganowy walczy z negatywnymi 

skutkami upływu czasu, wzmacnia i na-

błyszcza włosy.

Cudowne nawilżenie

Połączenie tych składników wyrównuje gospodarkę wodną we wnętrzu włosa. Za spra-

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

zupełnie inaczej niż wcześniej. Ma to ogromny wpływ na wszelkie czynności, które wyko-

nujemy na włosach. Wszystkie zabiegi takie jak codzienna stylizacja suszarką, domowa pie-

lęgnacja, farbowanie włosów czy zabiegi regeneracyjne będą przynosić dużo lepsze rezul-

taty niż wcześniej.

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

P R O M O C J A

Rowerowa pasja wiceburmistrza
GÓRA KALWARIA Mateusz Baj, który na co dzień pełni funkcję wiceburmistrza, jest także 

zapalonym rowerzystą. W tym roku spełnił swoje marzenie - w towarzystwie 14-letnie-

go syna w tydzień przejechał 510 km z nadmorskiej Białogóry do Góry Kalwarii

 - Swoją przygodę z rowerem 
zaczynałem tak, jak większość 
osób z mojego pokolenia – opo-
wiada wiceburmistrz. - W dzie-
ciństwie fascynowałem się kolar-
stwem, śledziłem Wyścig Pokoju i 
kibicowałem naszym zawodnikom. 
 Jak przyznaje, wrócił do ro-
werowej pasji po latach, gdy w po-
wiecie piaseczyńskim powsta-
ły szlaki rowerowe. Zaczął je 
przemierzać odkrywając urokli-
we trasy, do których można do-
trzeć tylko na dwóch kołach. 
 - Dziesięć lat temu coraz śmie-
lej zapuszczałem się na te rowero-
we szlaki, przemierzając ścieżki z 
Góry Kalwarii do Konstancina-Je-
ziorny, albo jadąc w stronę Chy-
nowa – wspomina Mateusz Baj. 
 - Początkowo nie były długie (10-
20 kilometrów), ale kupiłem licz-
nik rowerowy i zaczęły mnie te prze-
jażdżki coraz bardziej wciągać i mo-
tywować. 

W pożyczonym kasku 

w obliczu wyzwania

 Przełomem okazał się artykuł 
opublikowany na łamach tygodni-
ka „Nad Wisłą”, którego wówczas 
był wydawcą. Zachęcał do wzięcia 
udziału w amatorskim wyścigu ro-
werowym. Do dzisiejszego wicebur-
mistrza przemówiła wypowiedź Ce-
zarego Zamany, kolarza szosowego, 
reprezentanta Polski, mistrza kraju 
z 1999 roku oraz zwycięzcy Tour de 
Pologne z 2003 roku, która brzmiała: 
„w wyścigu może wystartować każ-
dy, wystarczy sprawny rower i kask”. 
 - Pomyślałem, że choć mój ro-
wer jest średnio sprawny to pewnie 
nikt nie będzie tego sprawdzał, a 
kask mogę od kogoś pożyczyć – opo-
wiada z uśmiechem Mateusz Baj.
Kilka dni później stawił się wśród 
setek rowerzystów na starcie rowero-
wego rajdu na stadionie w Żabieńcu. 
 - Wybrałem dystans 25 kilo-
metrów sądząc, że mu bez proble-
mu podołam – wspomina wicebur-

mistrz. Okazało się jednak, że rywa-
lizacja sportowa przebiegała w zu-
pełnie innym tempie niż samotne 
eskapady po lokalnych ścieżkach. 
 - Nie mogłem uwierzyć, że ludzie na 
rowerach jeżdżą aż tak szybko – śmieje 
się wiceburmistrz. Mordercze tempo 
wyścigu mocno dało się mu we znaki. 
- Miałem poważny kryzys i byłem 
naprawdę bliski tego, by wyścigu nie 
ukończyć. Ostatecznie jednak wypi-
łem napój energetyzujący, posiliłem 
się żelem i szczęśliwie dotarłem na 
przedostatnim miejscu do mety – do-
daje z uśmiechem.

Wysiłek i słabość 

zagrzewają do walki

 I na tym przygoda z rowerową 
rywalizacją miała się zakończyć. 

Gdy przednie koło dwuśladu przy-
szłego wiceburmistrza Góry Kalwa-
rii przekroczyło linię mety, był tak 
zmęczony, że obiecał sobie, że nigdy 
już na taki wysiłek się nie zdobędzie. 
 - Okazało się, że jak tylko odpo-
cząłem, to już następnego dnia za-
cząłem się rozglądać za kolejnymi 
tego typu imprezami – wspomina 
Mateusz Baj. - Duże wyzwanie fi-
zyczne i brak powodzenia na pierw-
szej trasie zmotywowały i zachęciły 
mnie do walki ze swoimi słabościami. 
 Szybko się zorientował, że w na-
szych okolicach odbywają się dwie 
edycje wyścigów Lotto Poland Bike 
Marathon oraz Cisowianka Mazo-
via MTB Marathon.
 - Zacząłem regularnie w nich 
startować i robię to do dziś – mówi 
wiceburmistrz, który wkrótce po-
tem rozpoczął też współpracę z tre-
nerem, podpowiadającym mu jak 
zwiększyć wydajność oraz rozwi-
jać siłę i wytrzymałość. - Niezobo-
wiązujące krajoznawcze przejażdżki 
zmieniłem w treningi przebiegające 
według ścisłego harmonogramu, ku-
piłem pulsometr i zacząłem przesu-
wać granicę wydolności organizmu. 
 Rowerową pasją zaraził też przy-
jaciół i znajomych. Wkrótce jeździ-
li na wyścigi większą grupą. - Czu-
łem frustrację, gdy ktoś, kto do-
piero zaczynał, po zaledwie kil-
ku startach okazywał się szybszy 
ode mnie – przyznaje Mateusz Baj. 
- Ale to mnie nie zniechęcało, tyl-
ko motywowało do cięższej pracy. 
Ten sport to przede wszystkim wal-
ka z własnymi słabościami, a satys-
fakcję przynosiło mi to, że zaczą-
łem sukcesywnie skracać czas swo-
jego przejazdu w stosunku do cza-
su zawodników, którzy stawali na 
najwyższych stopniach podium.

Od Bałtyku do Góry Kalwarii

 W tym roku przyszedł czas 
na spełnienie marzenia, któ-
re kiełkowało w nim już od lat. 
 - Zawsze chciałem pojechać 
nad morze i wrócić stamtąd rowe-
rem – mówi Mateusz Baj. - Pomy-
ślałem, że w tym roku jest ku temu 
idealna okazja. Mój syn ma już 14 
lat, więc wierzyłem że może temu 
wyzwaniu podołać. Z drugiej stro-
ny obawiałem się, że jak poczekam 
dłużej aż będzie starszy, to nie bę-
dzie chciał ze mnę jechać. Kupiliśmy 
więc sakwy, zapasowe dętki, zesta-
wy do naprawy rowerów i wyruszy-
liśmy z Białogóry do Góry Kalwarii. 
 Trasę zamierzali pokonać w ty-
dzień, planując przejechanie 70-90 
kilometrów dziennie. 
 - Specjalnie się do tego nie przy-
gotowywaliśmy – przyznaje wice-
burmistrz. - Trasę oparliśmy na 
„Zielonej Siódemce”, ale trzymali-

śmy się jej luźno, spontanicznie wy-
szukując kolejne miasta i rezerwując 
miejsce noclegowe podczas drogi.  
Najtrudniejszy okazał się pierw-
szy dzień, gdy przemierzyli 90-kilo-
metrowy odcinek między Białogó-
rą, a Gdańskiem. - Gdy minęliśmy 
Ostródę i uświadomiliśmy sobie, 
że połowę trasy mamy już za sobą, 
nasza motywacja wzrosła i jechało 
się lżej – śmieje się wiceburmistrz. 
Sama droga przebiegła bez żadnych 
komplikacji i nieoczekiwanych przy-
gód. - Nie przebiliśmy dętki ani nie 
złapała nas żadna burza, wszystko 
poszło tak niespodziewanie łatwo i 
sprawnie, że aż nudno – dodaje Ma-
teusz Baj z uśmiechem. - Wyjecha-
liśmy w sobotę, a do Góry Kalwa-
rii, zgodnie z planem, przybyliśmy 
w piątek po południu. Obawy o kon-
dycję syna też były niepotrzebne. O 
ile na początku trasy wydawało mi 
się, że mam więcej sił, tak pod ko-
niec okazało się, że to jego młody or-
ganizm szybciej się regeneruje.    

Z roweru okiem samorządowca

 Pokonana 510-kilometrowa tra-
sa uświadomiła wiceburmistrzo-
wi różnice w estetyce mijanych 
miejsc. - Wystarczy kwadrans i od 
razu widać czy miasteczko ma do-
brego gospodarza – twierdzi Ma-
teusz Baj. - Bywa, że miejscowo-
ści są oddalone od siebie zaled-
wie 20 czy 30 kilometrów, a ma się 
wrażenie jakby pochodziły z dwóch 
różnych epok. Jedne są zaniedba-
ne i obskurne, inne czyste tętnią-
ce zielenią, z nową infrastrukturą 
drogową i ścieżkami rowerowymi. 
 O tych brzydkich miejscach nie 
chce wspominać, ale chętnie dzieli 
się pozytywnymi wrażeniami.  - Za-
skoczyło mnie Działdowo, które do-
tychczas kojarzyło mi się tylko z ko-
lejową stacją przesiadkową na tra-
sie między Warszawą, a Gdańskiem 
– zwraca uwagę Mateusz Baj. - Tym-
czasem okazało się, że to bardzo 
ładne miasteczko z zadbanym par-
kiem, czystymi ulicami i równymi 
chodnikami. Przemierzając Polskę 
dostrzegłem pozytywne zmiany, wi-
dać że wzrosła świadomość potrzeb 
rowerzystów i powstaje coraz wię-
cej ścieżek rowerowych. Gdziekol-
wiek powstają nowe drogi, towarzy-
szą im rowerowe ścieżki. To dobry 
kierunek i bardzo się z tego cieszę. 
 Po spełnionym rowerowym ma-
rzeniu już dziś pojawiają się kolej-
ne. - Chciałbym pokonać trasę od 
Helu do Świnoujścia, jadąc wzdłuż 
wybrzeża aż do granicy polsko-nie-
mieckiej – snuje plany Mateusz Baj. 
- Czy się uda? O tym się przekonamy 
być może już w następne wakacje. 

Kamil Staniszek
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Gdy pojawiają się trudności w nauce
KKurierurier

EdukacyjnyEdukacyjny

Nie zawsze edukacja w szkole jest dla dzieci wyzwaniem, któremu są w stanie samo-

dzielnie sprostać. Gdy pojawiają się pierwsze poważniejsze problemy w nauce, rodzice 

powinni być świadomi, że ich przyczyny mogą być bardzo różne. Kluczową sprawą bę-

dzie w tym przypadku przede wszystkim właściwe zdiagnozowanie problemu

 Większość uczniów, prędzej 
czy później zetknie się z pierwszy-
mi szkolnymi trudnościami. Nagłe 
pogorszenie ocen może, choć wca-
le nie musi, być dla rodziców sygna-
łem, że z ich pociechą dzieje się coś 
niepokojącego. Nie należy wówczas 
reagować gwałtownie, stosować kar 
czy zakazów, ale spokojnie zastano-
wić się nad przyczyną takiego stanu 
rzeczy.

Zbadajmy zdrowie

 W pierwszej kolejności dobrze 
jest zastanowić się nad ogólnym 
stanem zdrowia ucznia. Choroba, 
zwłaszcza jeśli trwa dłużej, może 
skutkować przejściowymi problema-
mi w nauce. Po powrocie do zdrowia 
dziecko będzie również potrzebować 
nieco czasu na opanowanie zaległe-
go i wkrótce osiągane wyniki powin-
ny wrócić do normy. 
 Nie stanie się to jednak samo z 

siebie w przypadku gdy młody czło-
wiek ma problemy ze wzrokiem i 
słuchem, z których może zresztą w 
ogóle nie zdawać sobie sprawy. Wi-
zyty u okulisty i laryngologa pozwo-
lą sprawdzić czy dziecko nie jest np. 
dalekowzroczne (w efekcie czego 
nie jest w stanie rozpoznać obrazka 
lub wzoru na kartce papieru) bądź 
nie dosłyszy nauczyciela. Badanie 
psychologiczne zdiagnozuje z ko-
lei ewentualne obniżone możliwości 

intelektualne, które powodują stałe 
trudności w przyswajaniu szkolnego 
materiału.
 Bywa, że mamy do czynienia 
z dysleksją rozwojową, którą jed-
nak można podejrzewać dopiero po 
ukończeniu przez dziecko trzeciej 
klasy szkoły podstawowej. W przy-
padku dysleksji właściwej występu-
ją trudności w nauce czytania, dy-
sortografii - w poprawnym pisaniu, 
dysgrafii - w utrzymaniu czytelnego 
pisma, a dyskalkulii - w nauce mate-
matyki. We wszystkich powyższych 
wskazane są badania psychologicz-
ne i pedagogiczne. 

Dobre warunki do nauki

 Kiepskie wyniki w nauce mogą 
mieć również swoje podłoże w 
domu. Uczeń powinien mieć w nim 
przede wszystkim odpowiednie wa-
runki do nauki. Zwróćmy uwagę na 
to, czy ma wydzielone miejsce do 
odrabiania lekcji, odpowiednio do-
pasowane biurko i krzesło czy lam-
pę ustawioną z odpowiedniej strony 
(przeciwnej do piszącej ręki). 
 Istotna będzie również panują-
ca w domu atmosfera. Jeśli w rodzi-
nie są problemy, dziecko może nie 
umieć sobie z nimi samemu pora-
dzić i w efekcie będzie osiągać gor-
sze oceny. W przypadku gdy sprawy 
rodzinne są poważniejsze i długo-
trwałe, zalecana jest pomoc psycho-
logiczna. Kolejną kwestią są zmiany 

zachodzące w otoczeniu ucznia – 
np. zmiana szkoły czy nowy nauczy-
ciel mogą skutkować trudnościami 
w skupieniu uwagi i słabszą dynami-
ką postępów w nauce.

Jak można pomóc?

 Jednym z polecanych rozwią-
zań w poprawieniu wyników w na-
uce są korepetycje, podczas których 
nauczyciel może poświęcić swojemu 
uczniowi znacznie więcej uwagi niż 
podczas lekcji. Pozwalają one do-
brać konkretną metodę edukacji do 
konkretnego dziecka, które ma rów-
nież czas na to, aby pomyśleć, zapy-
tać o radę czy rozwiązać nurtujący 
go problem.
 W określeniu konkretnych trud-
ności w nauce najlepiej pomoże 
specjalista. Można w tym celu zgło-
sić się do Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Piasecznie. Prze-
prowadza ona, między innymi, dia-
gnozę specyficznych trudności w 
uczeniu się (od czwartej klasy szko-
ły podstawowej), diagnozę gotowo-
ści szkolnej, diagnozę rozwoju po-
znawczo-emocjonalnego oraz dia-
gnozę uwagi słuchowej. Poradnia 
mieści się przy ulicy Wojska Pol-
skiego 30 i jest czynna od ponie-
działku do piątku od godziny 8 do 
19 (tel. 22 756 44 55).

Grzegorz Tylec

R E K L A M A
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Życie w Magicznych
Ogrodach
Można założyć, że każdy z nas był kiedyś w jakimś ogrodzie i ma po-

jęcie jak takie  miejsce wygląda. Wiemy także, jakie ogród wywołuje 

emocje i że są to odczucia zwykle pozytywne

 A gdyby chcieć użyć pięciu skoja-
rzeń z ogrodem? W Słowniku Sym-
boli Władysława Kopalińskiego znaj-
dujemy ich więcej: raj, szczęście, zba-
wienie, czystość, dom, schronienie, 
odpoczynek, świeżość, cień, porzą-
dek, życie ludzkie, żeńskość, płod-
ność, urodzaj, wiosna, radość, weso-
łość, harmonia, refleksja. Prawda, że 
od razu budzi się wyobraźnia?
 Jak się wydaje, ogrody były od 
zawsze, w mitologii greckiej był 
ogród Hesperyd, gdzie rosły złote 
jabłka. W tym ogrodzie odbyły się 
uroczystości weselne Zeusa i Hery. 
W Biblii czytamy o Edenie, zamiesz-
kałym przez pierwszych ludzi, Ada-
ma i Ewę. A współcześnie mamy 
Magiczne Ogrody Janowiec.
 A wszystko dlatego, że natura 
jest nieodłączną częścią życia czło-
wieka. Drzewa, rośliny, zwierzęta i 
ptaki to najpiękniejsza strona życia 
na naszej planecie.
 W literaturze różnych epok znaj-
dziemy wiele opisów ogrodu, któ-
ry występuje w literaturze i sztuce 
jako opis rzeczywistego miejsca lub 
przenośnia poetycka. Jeśli przyjmie-
my, że nasze życie jest ogrodem, to 
od nas zależy to, czy to miejsce bę-
dzie uporządkowane, wypielęgno-
wane, pełne wspaniałych roślin, 
czy będzie zarośnięte chwastami, a 
resztki roślin trawić będą pasoży-
ty. Bo w ogrodzie i w życiu ważna 
jest systematyczna i ciężka praca. W 
ogrodze jak w życiu, widać przemi-

janie, narodziny i śmierć. Tu nie ma 
udawania, jeśli pojawia się troska i 
smutek, to naprawdę. Tu pory roku 
i barwy zmieniają się jak w życiu.  
Zapewne czujecie w tych sło-
wach zbliżającą się melancho-
lię, bo taka jest kolej rzeczy. Po
całkiem niezłych letnich miesiącach, 
czas przygotowywać się do pięk-
nej polskiej jesieni. Łatwo sobie wy-
obrazić, że jej kolory, zapachy i my-
śli świetnie będzie widać i czuć w 
miejscu, w którym rośnie blisko mi-
lion drzew, krzewów i kwiatów. Ma-
giczne Ogrody odpoczywają zimą, 
ale w pozostałe pory roku czekają 
na Was. Kto z czytających te słowa 
był w Trzciankach wiosną, latem i je-
sienią?  W tym sezonie Ogrody cze-
kają na swych gości jeszcze przez 
trzy wrześniowe weekendy – ostat-
ni będzie już jesiennym. Ale za-
nim nastąpi, zapraszamy Was aby-
ście przyjrzeli się „Kolorom magii”.
12 i 13 września motywem prze-
wodnim w Magicznych Ogrodach 
będzie właśnie nadchodząca jesień. 
Od 13:00 i 16:00 czarować będą 
gości Żongler Wyrwipałka, bębnia-
rze i Mordole. Na scenie w Drze-
wach rozśmieszać będzie klaun 
Felix, na Zamku wirować będą 
bale, a w krasnoludzkiem Gro-
dzie rozgrywać się będą turnieje.
Czekamy na Was, a wy pamiętajcie 
o Babciach i Dziadkach – to swiet-
ny czas na wspólną wyprawę po 
przygody.

R E K L A M A

MAGICZNY KONKURS

Do wygrania 
Bilet Rodzinny do

Magicznych Ogrodów 
w Janowcu!!!

We wtorek 15 września 

na pierwsze 10 osób, 

które dodzwonią się do 

redakcji Kuriera Południowego 

o godz. 14.00-14.15 

i podadzą hasło:

MAGICZNE OGRODY
Czekają Bilety Rodzinne 2+2

Zadzwoń  

Tel. (22) 737 23 48

R E K L A M A

Przypomną wielkie 
zwycięstwo sprzed 100 lat
PIASECZNO Już w najbliższy weekend odbędą się wydarzenia upamiętniające Bitwę Warszawską 1920 roku. 

Podczas pikniku historyczno-edukacyjnego „Zostań Ochotnikiem 1920” będzie można obejrzeć zabytkowe 

pojazdy, wyposażenie i mundury, ale też odbyć niezwykłą podróż w czasie

 Piknik odbędzie się już w naj-
bliższą sobotę i niedzielę. Głównie 
na stacji kolejki wąskotorowej w cen-
trum miasta, choć nie tylko. Obcho-
dy rocznicy Bitwy Warszawskiej za-
inicjuje msza święta w kościele św. 
Anny, która rozpocznie się 12 wrze-
śnia o godz. 14. Odbędzie się ona 
w intencji 236. pułku piechoty Le-
gii Akademickiej i jej dowódcy, pod-
porucznika Mieczysława Słowikow-
skiego, który przyszedł na świat w 
pobliskim Jazgarzewie. Po mszy 
uczestnicy obchodów złożą wieniec 
pod ratuszem, gdzie znajduje się ta-
blica upamiętniająca marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego. Następnie na ryn-
ku będzie można obejrzeć wysta-
wę zrekonstruowanych pojazdów 
wojskowych, walczących na fron-
tach I wojny światowej. Po ufor-
mowaniu Defilady Historycznej 
wszyscy widzowie, jak również 
rekonstruktorzy udadzą się na te-
ren stacji kolejki wąskotorowej. 
 Sporo atrakcji organizatorzy za-
planowali na niedzielę. O godz. 13 
na stacji zostanie otwarta wysta-
wa historyczna, która będzie czyn-
na do godz. 18. Z kolei o godz. 11 
do Tarczyna ruszy specjalny po-
ciąg. Na trasie jego przejazdu zo-
staną odtworzone scenki historycz-
ne, nawiązujące do wyjazdu ochot-
ników na front wojny polsko-bolsze-

wickiej. W Tarczynie będzie moż-
na obejrzeć jak wyglądała rekruta-
cja, a następnie pożegnania rodzin 
z młodymi żołnierzami. W drodze 
powrotnej do Piaseczna będą odgry-
wane kolejne sceny. Po przyjeździe 
na stację początkową, około godz. 
16.30 odbędzie się wielki finał, czy-
li rekonstrukcja historyczna „Na Po-
lach Chwały 1920”, podczas której 
zobaczymy mundury, uzbrojenie, re-

pliki samochodów z okresu Bitwy 
Warszawskiej, a także... improwi-
zowany pociąg pancerny! - Zapra-
szam na stację wszystkich miesz-
kańców, naprawdę sporo będzie się 
tego dnia działo. Nie zabraknie też 
widowiskowych efektów specjalnych 
- zachęca Michał Duraj, wiceprezes 
Piaseczyńsko-Grójeckiego Towa-
rzystwa Kolei Wąskotorowej. 

Tomasz Wojciuk

W niedzielę, około godz. 16.30 na terenie stacji 

wąskotorówki planowana jest wielka bitwa

KKurierurier
EdukacyjnyEdukacyjny
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Zgłosił awarię... i musiał zapłacić
GÓRA KALWARIA  Pan Marek, mieszkaniec Brześc, w ubiegłym tygodniu zgłosił rozszczel-

nienie rury wodociągowej dochodzącej do jego domu. - Następnego dnia przyjechali 

monterzy, usunęli awarię i zażyczyli sobie 150 zł, mimo że wyciek był przed moim licz-

nikiem – bulwersuje się mężczyzna

 Pan Marek przyznaje, że gdyby 
dziś doszło do podobnego zdarze-
nia, nie zawiadomił by o nim dostar-
czającego wodę Zakładu Gospo-
darki Komunalnej w Górze Kalwa-
rii. - W momencie zgłoszenia awarii 
nikt nie poinformował mnie, że będę 
musiał zapłacić za naprawę – doda-
je. - Wyciek znajdował się przed licz-
nikiem, więc nie płaciłem za marnu-
jącą się wodę. W związku z tym by-
łem przekonany, że usunięcie usterki 
leży w interesie ZGK. Mimo to zdzi-
wiłem się, że ekipa naprawcza przy-
jechała tak szybko. Kiedy zażyczyli 
sobie pieniędzy, po prostu mnie za-
murowało...
 Mieszkaniec Brześc opowiada, 
że kilka lat temu podobną sytuację 

miała jego sąsiadka, kiedy to pę-
kła rura wodociągowa przechodzą-
ca przez jej podwórko. Kobieta zgło-
siła wyciek, a ZGK kazał jej pokryć 

koszty naprawy. Kiedy zaprotesto-
wała twierdząc, że nie ma pienię-
dzy, spółka zrealizowała naprawę 
na swój koszt. - Ja mogłem w sumie 
postąpić podobnie – konkluduje pan 
Marek

 Paweł Wojciechowski, prezes 
piaseczyńskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji, który 
zasiada także w radzie nadzorczej 
ZGK powołuje się na orzecznictwo 
sądów, które mówi, że przyłączem 
wodociągowym jest odcinek łączą-
cy sieć wodociągową z domostwem 
i odcinkiem tym powinien opieko-
wać się właściciel nieruchomości. 
Orzecznictwo mówi, że jest to jego 
obowiązek. - Jeśli ktoś inny by za-
uważył i zgłosił tę usterkę, zakręci-
libyśmy wodę i nakazali temu panu 
usunąć awarię – mówi Paweł Woj-
ciechowski. Z kolei Katarzyna Jezio-
rek z ZGK dodaje, że zakład do każ-
dej takiej sytuacji podchodzi indy-
widualnie. - Jeśli ktoś nie zgadza się 

z zaproponowanym przez nas zała-
twieniem sprawy, zawsze może zło-
żyć reklamację – zaznacza. - Zapra-
szam tego pana do kontaktu ze spół-

ką, udzielimy mu wszelkich niezbęd-
nych wyjaśnień.

Tomasz Wojciuk

Orzecznictwo sądów mówi, że opieka nad przyłączem 

wodociągowym jest obowiązkiem właściciela posesji

Właściciel nieruchomości nie 

może pogodzić się, że musiał 

zapłacić za usunięcie awarii, 

która w żaden sposób 

go nie dotyczyła

Otoczenie dworu trafiło pod skrzydła konserwatora
GÓRA KALWARIA Kilka dni temu Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków 

zdecydował o wpisaniu do rejestru zabytków otoczenia zespołu dworsko-parko-

wego w Brześcach. Zabiegał o to właściciel XVIII-wiecznego dworu w Brześcach, 

Andrzej Mauberg. Okazuje się jednak, że wielu osobom decyzja konserwatora 

nie przypadła do gustu...

 O staraniach Andrzeja Mauber-
ga, działającego w fundacji „Dwór 
i Folwark w Brześcach” pisali-
śmy w grudniu 2018 roku. Mimo 
że sam dwór, oficyna dworska, 
kuchnia i spichlerz oraz teren wo-
kół nich zostały wpisane do reje-
stru już wcześniej, był on przeciw-
ny planom gminy, która próbowa-
ła zmienić plan miejscowy dla czę-
ści miejscowości, co owocowało-
by możliwością zabudowy grun-
tów w sąsiedztwie dworu. -  Nie 
możemy pozwolić, żeby zabytek 
i jego otoczenie zostały oszpeco-
ne przez nieprzemyślaną polity-
kę planistyczną – mówił wówczas 
na naszych łamach. Nie ograni-
czył się do słów. Inna organizacja, 
z którą jest związany – warszaw-
skie Stowarzyszenie Domus Polo-
norum – wystąpiła do Wojewódz-
kiego Urzędu Ochrony Zabytków 
w Warszawie z wnioskiem o po-
większenie strefy ochrony kon-
serwatorskiej otoczenia zespołu 
dworsko-parkowego w Brześcach. 
W sierpniu 2018 roku konserwa-
tor wszczął w tej sprawie postępo-
wanie, uznając argumentację sto-
warzyszenia. Już wówczas pomysł 
ten budził kontrowersje, dzieląc 

mieszkańców miejscowości. Wielu 
z nich zarzucało Andrzejowi Mau-
bergowi, że nie konsultował z nimi 
wniosku do konserwatora, które-
go decyzja może zmienić życie du-
żej grupy osób. Ich zdaniem ob-
jęty wcześniej ochroną obszar był 

wystarczający do zachowania za-
bytku dla potomnych. Tymczasem 
właściciel dworu podkreślał, że 
występując z wnioskiem do kon-
serwatora chroni krajobraz przed 
dewastacją, a miejscowość przed 
zmianą jej charakteru.

Konserwator wreszcie zdecydował

 W środę 19 sierpnia prof. Jakub 
Lewicki, Mazowiecki Wojewódz-
ki Konserwator Zabytków, zdecy-
dował o wpisaniu otoczenia krajo-
brazowego zespołu dworsko-par-
kowego w Brześcach do rejestru za-
bytków. - Trzy lata wysiłków zosta-
ły zwieńczone sukcesem – komentu-
je Andrzej Mauberg. - To wielka sa-
tysfakcja!

 Co jednak wpis do rejestru 
oznacza dla innych mieszkań-
ców (decyzja konserwatora nie 
jest jeszcze prawomocna), któ-
rzy są właścicielami gruntów na 
objętym ochroną obszarze? - W 
skrócie to, że nie będą mogli go-
spodarować nimi tak, jak sobie 
tego życzą – uważa Magdale-
na Myszkowska-Bagińska. - Je-
stem współwłaścicielką około 
50 ha, które konserwator objął 
swoją ochroną. Teraz nie mogę 
nic z tą ziemią zrobić, oprócz jej 
uprawiania. Konserwator wy-
dał swoją decyzję bez konsulta-
cji. Ponadto wskazał, że mamy 
obowiązek wydzielenia dróg do-
jazdowych i parkingów dla dwo-
ru, który nie jest naszą własno-
ścią. Traktujemy to jako przeka-
zanie panu Maubergowi części 
naszych gruntów. Decyzja kon-
serwatora została podjęta na 
podstawie niepodpisanej opi-
nii krajobrazowej, sporządzonej 
przez jakąś firmę z Podlasia. My 
przedstawiliśmy opinię sporzą-
dzoną przez autorytet w tej dzie-
dzinie, ale pan konserwator w 
ogóle nie wziął jej pod uwagę. 

Sprawa znajdzie swój finał w sądzie

 Magdalena Myszkowska-Ba-
gińska poinformowała nas, 
że właściciel dworu w Brześ-
cach chciał niedawno odku-
pić od niej grunty, ale po ce-
nach obowiązujących 20 lat temu. 
- Państwo właśnie zabrało nam 50 
ha ziemi – mówi. - Na pewno tak tego 
nie zostawimy. Ta sprawa znajdzie 
swój finał w sądzie - zapowiada. 

Tomasz Wojciuk

Dwór w Brześcach został wpisany 

do rejestru zabytków już wcześniej

Decyzja konserwatora 

podzieliła 

mieszkańców Brześc
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Żądają asfaltu na Anhellego
PIASECZNO Na  Anhellego powieszono transparenty, które 

mają zwrócić uwagę lokalnych władz na fatalny stan dro-

gi. Tymczasem ulica jest już wpisana do budżetu i w na-

stępnym roku ma zostać wyremontowana

 Mieszkańcy Anhellego od lat 
starają się o wyremontowanie swojej 
drogi. - Większość ulic w Bobrow-
cu, Kamionce i Gołkowie zostało 
utwardzonych, nie wiem dlaczego 

gmina zapomniała o nas... – dziwi 
się pan Andrzej. Mieszkańcy dawali 
wyraz swojemu niezadowoleniu już 
wcześniej. W marcu ubiegłego roku 
zjawili się na sesji rady miejskiej, aby 
zaprotestować przeciwko fatalnemu 
stanowi drogi. Był czas roztopów i 

Anhellego tonęła w błocie. Wzburze-
ni ludzie podnosili, że ulicę jak naj-
szybciej trzeba odwodnić i wyasfal-
tować. Sprawą obiecał zająć się rad-
ny Michał Rosa. 
 Teraz przy drodze rozwieszo-
no banery z żądaniami jak naj-
szybszego utwardzenia Anhelle-
go. Widocznie mieszkańcy uzna-
li, że to ostatni moment, aby zdą-
żyć przed jesiennymi opadami. 
 - Doceniam tę aktywność, 
szkoda tylko że pomysłodawcy 
akcji nie sprawdzili wcześniej, jaki 
jest status tej drogi – mówi radny 
Michał Rosa. - Smuci mnie, że kil-
ka osób rozpuszcza nieprawdzi-
we informacje na temat Anhellego. 

Słyszę, że gmina nie chce remon-
tować drogi, a to nieprawda.
 Burmistrz Daniel Putkiewicz po-
informował nas, że ulica Anhelle-
go została wpisana do tegorocznego 
budżetu. 
 - Musimy najpierw wykonać pro-
jekt odwodnienia, zakładam że do-
kumentacja będzie gotowa najpóź-
niej na początku przyszłego roku 

– dodaje Daniel Putkiewicz. - Potem 
będzie można zacząć inwestycję.
 Michał Rosa liczy, że przetarg na 
Anhellego uda się ogłosić jeszcze w 
ostatnim kwartale tego roku. - Czer-
wiec przyszłego roku to optymalny 
czas na zrealizowanie tego zadania 
– dodaje radny. 

Tomasz Wojciuk

Na modernizację Anhellego 

zarezerwowano w budżecie 600 tys. zł

O wyremontowanie drogi 

mieszkańcy starają się 

od kilkunastu lat

Autobusy wracają 

na dawne trasy

PIASECZNO

 Otwarcie newralgiczne-
go skrzyżowania Dworcowej z 
Nadarzyńską umożliwia powrót 
autobusów linii L i P na daw-
ne trasy. Już w sobotę 12 wrze-
śnia L-1, L-3, L-39, a także P-1 i 
P-3 będą kursowały tak, jak do 
czerwca, poruszając się połu-
dniowym odcinkiem ul. Dwor-
cowej. Zmiana ta ułatwi dojazd 
do dworca PKP i jednocześnie 
odciąży ulice Wojska Polskie-
go i Sienkiewicza. Na powrót 
transportu publicznego na ca-
łej długości ul. Dworcowej po-
dróżni będą musieli poczekać 
do 1 grudnia tego roku.

TW

Zaszczep się na grypę

KONSTANCIN-JEZIORNA

 Gmina sfinansuje szczepie-
nia na grypę wszystkim miesz-
kańcom, którzy skończyli 55 
lat. Program szczepień realizu-
je w tym roku Przychodnia Kon-
stancin przy ul. Warszawskiej 
22. Akcja już się rozpoczęła i 
potrwa do wyczerpania zapasu 
szczepionek lub do 15 grudnia. 
Osoby, które chcą się zaszcze-
pić, proszone są o wcześniejszą 
rejestrację w przychodni.

TW
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 Już sama historia sprowadzenia 
organów do kościoła w Kędzierówce 
jest interesująca.                            
 Dokładnie 2 czerwca 2007 roku 
miały tam miejsce dwa śluby. Za-
raz po pierwszym z nich przestał 
działać, używany wówczas, instru-
ment elektroniczny. Ponieważ w in-
strumencie uszkodzeniu uległa płyta 
główna, jego naprawa była już nie-
opłacalna. Ks. Ryszard Tomaszkie-
wicz, proboszcz parafii w Kędzie-
rówce, doszedł więc do wniosku, że 
z elektroniką to jest tak, że się psu-
je i przestaje wydawać dźwięki, a in-
strument „dmuchany” jednak gra, 
nawet gdy nie jest w pełni sprawny. 
I tak właśnie podjął decyzję o budo-
wie organów, które - do tamtego wy-
darzenia - w ogóle nie były planowa-
ne. Decyzja ta została ogłoszona kil-
ka dni później, następnie przystą-
piono do poszukiwania instrumentu 
piszczałkowego, mimo iż parafia nie 
posiadała na ten cel środków.

Zdążyć na poświęcenie

 Okazało się, że w tym samym 
czasie w kościele pw. św. Francisz-
ka w Stuttgarcie-Untertürkheim po-
stanowiono zrekonstruować instru-
ment historyczny z XIX wieku, któ-
ry istniał przed zbudowaniem tam  
organów. Kiedy ks. Tomaszkiewicz 
dowiedział się o możliwości zakupu 
zdemontowanych organów, natych-
miast pojechał do Rosenfeldu (gdzie 
instrument był już składowany) i 
okazyjnie je kupił. Warto podkreślić, 
że nowe organy tej klasy zbudowa-
ne przez niemieckiego organmistrza 
kosztowałyby, według rzeczoznaw-
ców, ponad dwa miliony złotych. 
 W trakcie początkowej fazy mon-
tażu, do parafii zawitał kardynał Kazi-
mierz Nycz, który wyraził chęć poświę-
cenia instrumentu za kilka tygodnii. 
Montaż organów odbywał się więc w 
ekspresowym tempie – organmistrzo-
wie pracowali przez cały dzień, prze-
rwa na posiłek była dopiero w trakcie, 
gdy w kościele była odprawiana msza 
wieczorna, a później pracowali aż do 
rana. Był to wyścig z czasem, ale osta-
tecznie udało się zrealizować cel i in-

strument został poświęcony przez hie-
rarchę 19 sierpnia 2007 roku. 
 - Mnie tu już nic nie dziwi – po-
wiedział wtedy kardynał Nycz. - Jak 
kościół zbudowaliście w dwa lata, to 
czemu organów mieliście nie zbudo-
wać w sześć tygodni…

Jest się czym pochwalić

 - To są najlepsze organy piszczał-
kowe w powiecie piaseczyńskim – tłu-
maczy Andrzej Sochocki, organista i 
dyrektor artystyczny Festiwalu Musi-
ca Classica. - Ten instrument można 
porównać do markowego samochodu 
sportowego - zrywny, reagujący na to, 
co grający chce osiągnąć. 
 Do ich budowy wykorzystano 
znakomite materiały i właśnie stąd 
bierze się ich piękne brzmienie. Pisz-
czałki drewniane zbudowano z ma-
choniu, a listewki w mechanizmie z 
cedru, tak więc prędzej element me-
talowy się popsuje niż zerwie cięgło 
cedrowe. Piszczałki metalowe są z 
kolei wykonane ze stopu cyny i oło-
wiu, a także z miedzi. Organy mają 
17 głosów i posiadają 1128 piszcza-

łek. Instrument jest orientowany na 
muzykę barokową, ale dzięki dobo-
rowi głosów organowych i zastoso-
wanych rozwiązaniach, można na 
nich zagrać praktycznie wszystko. W 
latach 2018-19 organy przechodzi-
ły modernizację i obecnie posiada-
ją komputer z pamięcią aż 144 usta-
wień głosów. Ich stan techniczny jest 
bardzo dobry.
 Wypada mieć nadzieję, że – oprócz 
celów sakralnych – organy w Kędzie-
rówce będą również w przyszłości czę-
ściej wykorzystywane do celów zwią-
zanych z kulturą. Jak do tej pory w ko-
ściele odbyło się, między innymi, kilka 
koncertów chóru Con fuoco z akom-
paniamentem organowym.
 - Jeśli tylko epidemia nie bę-
dzie szalała, planujemy tam kolej-
ny koncert na przełomie września                                                   
i października – zapowiada Andrzej 
Sochocki. - Jest to również znako-
mite miejsce do organizacji intere-
sującego festiwalu organowego, któ-
ry mógłby stać się wizytówką nie tyl-
ko gminy, ale i całego powiatu.

Grzegorz Tylec

Unikatowe organy w Kędzierówce
PRAŻMÓW Niewielu mieszkańców powiatu piaseczyńskiego, a zapewne również i same-

go Prażmowa zdaje sobie sprawę z tego, że w kościele św. Jana Chrzciciela w Kędzie-

rówce można posłuchać brzmienia niezwykłych organów, wybudowanych przez nie-

miecką fi rmę Gebrüder Späth z Mengen-Ennetach

Poświęcenia organów w Kędzierówce dokonał 

kardynał Kazimierz Nycz

Wystartował 
Józefest
PIASECZNO W piknikowej, choć nieco deszczowej aurze zo-

stał zainaugurowany Józefest – nowa impreza kulturalna 

w Józefosławiu

 W ostatni piątek na scenie plenerowej Klubu Kultury w Józefosławiu przy 
ulicy Julianowskiej 67A wystąpił, prezentując akustyczne rockowe covery, ze-
spół Mood Breakers Acoustic Band, a w tym samym miejscu w niedzielę moż-
na było obejrzeć spektakl dla dzieci „Śmieciowy zawrót głowy”.
 Z uwagi na obostrzenia związane z Covid-19 Centrum Kultury w Piasecz-
nie postanowiło wyjść na scenę w plenerze z koncertami dla dorosłych i spek-
taklami teatralnymi dla dzieci. Pomysłodawcą „Józefest” jest Maciek Dłuż-
niewski z Klubu Kultury w Józefosławiu, odpowiedzialny za imprezy i większe 
wydarzenia kulturalne. 
 - Imprezy w plenerze zapoczątkował Klub Filmowy Rewers pod Chmur-
ką i dzięki temu coraz więcej osób zaczyna identyfi kować zielony skwer przy 
Klubie Kultury z kulturalną zieloną sceną w Józefosławiu – mówi Katarzyna 
Krzyszkowska-Sut, radna gminy Piaseczno. - Bardzo się cieszę, że udaje nam 
się rozkręcać kulturalnie Józefosław. Ten wrzesień, chociaż kapryśny pogodo-
wo, mam nadzieję, że będzie wyjątkowy!
  Już dziś (piątek 11 września) w ramach Józefest 2020 o godzinie 20 zagra 
zespół „Nastroje” - trzy muzyczne światy i trzy wyraziste osobowości scenicz-
ne: Adam „Wola” Wolski (wokalista, autor tekstów i kompozytor zespołu „Gol-
den Life”), Ania „Guitar Girl” Jęczarek (wokalistka i kompozytorka w projek-
cie solowym oraz gitarzystka zespołów „Oddział Zamknięty” i „Rockoholic”) 
oraz Tomek „Tomo” Niemiec (basista zespołu „Rockoholic” i basista w projek-
cie „Ania Jęczarek”). Połączyła ich miłość do dobrej muzyki i nastrojowych 
evergreenów, czyli piosenek, które sukcesy święciły kilka, kilkanaście lub kil-
kadziesiąt lat temu, a jednak wciąż na nowo odkrywane przez kolejne już po-
kolenie miłośników dobrej, rockowej i pop-rockowej muzy. A w sobotę o 20 
wystąpi zespół Püdelsi – rockowa grupa powstała w 1985 roku w Krakowie.

Grzegorz Tylec

Józefest otworzył występ zespołu Mood Breakers Acoustic Band

fot. Ewa Tomczak
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IV liga

Kolejka 6 - 5-6 września

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

Tabela grupy mazowieckiej IV ligi

1.  Drukarz Warszawa 6 15 5 0 1 17-5
2.  Ząbkovia Ząbki 6 15 5 0 1 18-10
3.  Victoria Sulejówek 6 13 4 1 1 21-8
4.  Escola Varsovia Warszawa 5 12 4 0 1 17-5
5.  Znicz II Pruszków 6 10 3 1 2 11-5
6.  KS Raszyn 6 9 3 0 3 10-11
7.  Mazur Karczew 6 8 2 2 2 6-8
8.  MKS Piaseczno 5 7 2 1 2 10-10
9.  AP Marcovia Marki 5 7 2 1 2 8-9
10.  Okęcie Warszawa 5 6 2 0 3 6-13
11.  Józefovia Józefów 6 4 1 1 4 7-16
12.  Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 
  6 4 1 1 4 7-21
13.  Sparta Jazgarzew 6 3 1 0 5 7-14
14.  Unia Warszawa 6 3 1 0 5 6-16

Liga okręgowa

Kolejka 7 - 5-6 września

Piast Piastów 2-5 Ursus II Warszawa  
Korona Góra Kalwaria 4-2 Sarmata Warszawa 
Przyszłość Włochy (Warszawa) 3-3 SEMP Ursynów (Warszawa)  
Passovia Pass 0-10 Orzeł Baniocha  
LKS Chlebnia 1-0 Pogoń II Grodzisk Mazowiecki  
Naprzód Brwinów 2-2 GLKS Nadarzyn  
KS Teresin 3-1 Grom Warszawa  
Ryś Laski 2-2 Laura Chylice  
Perła Złotokłos 0-2 Milan Milanówek 

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  Orzeł Baniocha 7 21 7 0 0 39-3
2.  Laura Chylice 7 17 5 2 0 21-8
3.  LKS Chlebnia 7 15 5 0 2 19-9
4.  Grom Warszawa 7 15 5 0 2 23-5
5.  Milan Milanówek 6 13 4 1 1 18-6
6.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
  7 13 4 1 2 18-8
7.  KS Teresin 7 11 3 2 2 17-15
8.  GLKS Nadarzyn 7 11 3 2 2 20-16
9.  Ursus II Warszawa 7 11 3 2 2 23-15
10.  Korona Góra Kalwaria 7 9 3 0 4 17-17
11.  Ryś Laski 7 8 2 2 3 13-19
12.  Perła Złotokłos 7 7 2 1 4 14-15
13.  Piast Piastów 7 7 2 1 4 10-30
14.  SEMP Ursynów (Warszawa) 7 5 1 2 4 10-26
15.  Naprzód Brwinów 6 5 1 2 3 10-18
16.  Sarmata Warszawa 7 5 1 2 4 13-19
17.  Przyszłość Włochy (Warszawa)
  7 2 0 2 5 10-32
18.  Passovia Pass 7 0 0 0 7 3 - 3 7

A klasa

Kolejka 4 - 5-6 września

UKS Tarczyn 4-4 Drukarz II Warszawa  
Anprel Nowa Wieś 1-4 Świt Warszawa  
Jedność Żabieniec 1-4 GKS Podolszyn  
Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki 0-1 Perła II Złotokłos  
FC Lesznowola 3-2 MKS II Piaseczno  
Walka Kosów 0-10 MKS Polonia Warszawa  
City Wilanów (Warszawa) 2-1 Progres Warszawa 

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy

1.  Drukarz II Warszawa 4 10 3 1 0 13-6
2.  City Wilanów (Warszawa) 4 10 3 1 0 9-2
3.  Perła II Złotokłos 4 9 3 0 1 6-4
4.  FC Lesznowola 3 7 2 1 0 6-4
5.  MKS Polonia Warszawa 3 7 2 1 0 14-0
6.  GKS Podolszyn 4 7 2 1 1 11-4
7.  UKS Tarczyn 4 7 2 1 1 11-10

8.  MKS II Piaseczno 4 7 2 1 1 15-6
9.  Progres Warszawa 4 4 1 1 2 12-11
10.  Świt Warszawa 4 4 1 1 2 6-10
11.  Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki 
  4 1 0 1 3 2-7
12.  Jedność Żabieniec 4 1 0 1 3 5-13
13.  Walka Kosów 4 1 0 1 3 6-21
14.  Anprel Nowa Wieś 4 0 0 0 4 2-20

IV Liga kobiet

Kolejka 1 - 5-6 września

Żbik Nasielsk  0-5 Fuks Pułtusk 
KS Wilanów 0-1 Legia Soccer School Warszawa  
KS II Raszyn 2-0 GOSiR Piaseczno 
Ostrovia Ostrów Mazowiecka 2-2 Jantar Ostrołęka 
Pogoń Siedlce 3-0 Husarki Mochowo 

Tabela IV ligi kobiet

1.  Fuks Pułtusk 1 3 1 0 0 5-0
2.  Pogoń Siedlce 1 3 1 0 0 3-0
3.  KS II Raszyn 1 3 1 0 0 2-0
4.  Legia Soccer School Warszawa 
  1 3 1 0 0 1-0
5.  Jantar Ostrołęka 1 1 0 1 0 2-2
6.  Ostrovia Ostrów Mazowiecka 
  1 1 0 1 0 2-2
7.  Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock) 
  0 0 0 0 0 0-0
8.  KS Wilanów 1 0 0 0 1 0-1
9.  GOSiR Piaseczno 1 0 0 0 1 0-2
10.  Husarki Mochowo 1 0 0 0 1 0-3
11.  Żbik Nasielsk 1 0 0 0 1 0-5

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

Wyniki naszych zespołów ligowych

Kacper Mościcki koszykarskim
królem Góry Kalwarii!
KOSZYKÓWKA W drugiej edycji King Of The G.K vol.2/Basketball 1vs1 Tournament koszykarze rywalizowa-

li ze sobą w pojedynkach jeden na jeden. Imprezę w Górze Kalwarii wygrał ostatecznie Kacper Mościcki

 Zwycięzca pokonał w wielkim 
finale (21:12) Jakuba Prowińskie-
go. Trzecie miejsce na podium za-
jął Patryk Kołodziejczak. Tego dnia 
odbyły się również konkursy, w któ-
rych nagrodami były piłki Moltena, 
ufundowane przez OSiR Góra Kal-
waria. Najlepszy w rzucie zza tabli-
cy był tego dnia Przemysław Osiecki, 
konkurs na rzut z połowy boiska wy-
grał Jakub Prowiński, a rywalizację 
rzutów za trzy punkty zwyciężył Ju-
rek Kempa. Na miejscu nie zabrakło 
również odpowiedniej muzyki (play-
listę stworzył Jurek Kempa), a w rolę 
DJ'a oraz speakera wcielił się Robert 
Sosnowski.

Tyl.

Tylko najtwardsi mogą wygrać taki turniej
Z Przemysławem Osieckim, inicjatorem turnieju w Górze Kalwarii, rozmawia Grzegorz Tylec

Jaka jest recepta na sukces w grze je-

den na jeden? 

 Gracze są utalentowani pod wie-
loma względami. Niektórzy najle-
piej czują się w rzutach z dystan-
su, inni próbują minąć przeciwnika 
używając zwodów i posiadając so-
lidny kozioł, ale moim zdaniem to 
trzecia grupa ma największe szanse 
na wygranie meczu. Są to zawodni-
cy, którzy skupiają się na grze pod 
koszem - silnej fizycznej walce po-
legającej na przepychaniu przeciw-
nika jak najbliżej kosza i rzuceniu z 
jak najmniejszej odległości. Zawo-
dy King of the Rock, organizowane 
przez Red Bull, wygrywali tacy wła-
śnie gracze.

Jak ocenia pan w tym roku poziom 

zawodów?

 Turniej odwiedzili zarówno ama-
torzy (w znacznej większości), jak i za-
wodnicy klubowi, którzy bez większej 
niespodzianki doszli aż do finału. Je-
den z finalistów, Kacper Mościcki, 
grał zresztą w kadrze juniorów 3x3 w 
kategoriach wiekowych u16 oraz u23.

Czy planuje pan w przyszłości rozsze-

rzenie formatu imprezy – np. rywaliza-

cję koszykarskich duetów bądź trójek?

 Nie, koncepcja turnieju pozosta-
nie taka sama. Wzoruje się na turnie-
ju King of the Rock organizowanym 
przez Red Bulla i nie mam zamia-
ru rozszerzać rozgrywek do kategorii 
dwa na dwa lub trzy na trzy. Zawsze 

zależało mi na wyłonieniu najbardziej 
twardego psychicznie oraz fizycznie 
gracza, który przetrwa przez wiele me-
czów dochodząc do finału, gdzie pod-
czas 30 stopniowych upałów towarzy-
szy mu również ogromne zmęczenie. 
Tylko najtwardsi psychicznie gracze 
mogą wygrać taki turniej, są to oso-
by z niesamowitą wolą zwycięstwa. 
Dziękuję wszystkim, którzy pomaga-
li przy organizacji turnieju, a zwłasz-
cza panu Pawłowi Maciejewskiemu z 
OSiR Góra Kalwaria i innym zaanga-
żowanym w ten projekt. Niesamowite 
jest to, że gdy miałem 19 lat (a był to 
2013 rok), marzyłem by w moim mie-
ście odbyła się taka impreza, a w pla-
nach za rok jest już trzecia edycja. Do 
zobaczenia w przyszłym sezonie.

Piaseczno w kryzysie?
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, MKS PIASECZNO – JÓZEFOVIA JÓZEFÓW 2:2, MKS 

PIASECZNO – VICTORIA SULEJÓWEK 1:4 Biało-niebiescy, póki co, nie 

grają w tym sezonie na miarę oczekiwań. Zespół, który był przed po-

czątkiem rozgrywek jednym z faworytów w walce o awans, zawodzi 

przede wszystkim na własnym stadionie, gdzie zdobył zaledwie punkt

 W zaległym meczu z Józefovią podopieczni Arkadiusza Modrzejewskiego 
nie zachwycili, szczególnie przed przerwą. Goście również nie grali wielkich 
zawodów, ale wykorzystali stały fragment gry i tuż przed zmianą stron obję-
li prowadzenie po strzale głową Mikołaja Adamiaka. Druga połowa to z kolei 
popis niezrozumiałych decyzji sędziów, którzy denerwowali mocno obie ław-
ki rezerwowych. Nie brakowało również żółtych kartek. Wreszcie, w 68. minu-
cie akcję meczu przeprowadził Kamil Matulka, który wpadł w pole karne i po-
tężną bombą pod poprzeczkę doprowadził do wyrównania. Niestety, w 78. 
minucie znów zawiodło krycie przy dośrodkowaniu z rzutu wolnego, po któ-
rym efektownym wolejem popisał się Filip Prochowski. Na trzy minuty przed 
końcem regulaminowego czasu gry stan meczu ustalił Konrad Rudnicki, któ-
ry dobił swój mocny strzał głową. W samej końcówce biało-niebiescy mogli 
pokusić się o zwycięstwo, ale Konrad Rudnicki trafi ł jedynie w poprzeczkę.
 Pierwsza połowa meczu z Victorią wyglądała podobnie jak z Józefovią. 
Piaseczno niby miało więcej z gry, ale z prowadzenia znów cieszyli się go-
ście. Ernest Słupski przytomnie wykończył strzał kolegi z drużyny, zdobywa-
jąc klasycznego gola do szatni. Po zmianie stron miejscowi błyskawicznie wy-
równali za sprawą  Sebastiana Szczepaniaka, ale dalsza część meczu to był już 
prawdziwy koszmar dla kibiców MKS-u. Słupski kontynuował świetne zawo-
dy i skompletował hat-trick, będąc dwukrotnie szybszym od goniących go 
w kontrach obrońców i wykorzystując sytuacje sam na sam z bramkarzem. 
W doliczonym czasie gry biało-niebieskich dobił jeszcze Michał Kędroń i fani 
miejscowych opuszczali stadion w podobnych nastrojach co po niedawnym 
barażu o trzecią ligę z Błonianką Błonie.

Grzegorz Tylec

Medale dla piaseczyńskich
pingpongistów
TENIS STOŁOWY W Drużynowych Mistrzostwach Mazowsza w Wyszo-

grodzie na podium stanęły trzy zespoły UKS Return Piaseczno

 Nasze młodziczki (Patrycja Borowska i Wiktoria Wiencek) zdobyły na tur-
nieju srebrny medal i zakwalifi kowały się tym samym do Mistrzostw Polski. 
Ten sam krążek wywalczyli kadeci (Mateusz Burakowski i Borys Massalski), 
którzy po bardzo emocjonującym meczu pokonali w półfi nale zespół Ks Spoj-
ni Warszawa, a z brązowym medalem wróciła drużyna juniorów w składzie: 
Jan Należyty, Bartek Szołkowski, Rafał Hresiukiewicz i Mikołaj Massalski. 
 Do tego Borys Massalski i Mateusz Burakowski zostali mistrzami woje-
wództwa kadetó w w grze deblowej. Nasi chłopcy pokonali w fi nale Mikołaja 
Jurka i Kacpra Weikuma 3:1. Borys do złotego medalu dołożył brą zowy medal 
w turnieju indywidualnym oraz uzyskał awans na Mistrzostwa Polski, któ re 
odbę dą  się  w Krasniku dniach 24-27 wrześ nia
 Pingpongiści UKS Return mają już na swoim koncie siedem medali Mi-
strzostw Mazowsza, a przed nimi jeszcze wrześniowy turniej żaków w Pia-
secznie.

Tyl.

Pobiegła po brąz i życiowy rekord
LEKKOATLETYKA W dniach 4-5 września w Białej Podlaskiej odbywały się Młodzieżowe Mi-

strzostwa Polski. Zawodniczka Kondycji Aleksandra Płocińska wystartowała na dwóch 

dystansach (800 i 1500 metrów) i na obu spisała się znakomicie

 - W biegu na 1500 metrów zdo-
byłam czwarte miejsce, przegry-
wając na finiszu o niecałą sekun-
dę pozycje medalową – mówi Alek-
sandra Płocińska. - Jednak ustano-
wiłam swój nowy rekord życiowy ( 

4:22,89), który wynagradza mi to 
najgorsze dla sportowca miejsce. 
Z kolei na 800 metrów na ostatnich 
metrach nasza zawodniczka wywal-
czyła brązowy medal. 
 - Oba biegi były bardzo mocne, 

ale świetne przygotowanie do nich, 
które zawdzięczam trenerom Para-
dowskim, pozwoliło mi konkurować 
z najlepszymi w Polsce – podsumo-
wuje medalistka.

Tyl.
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Praca w biurze w dobie pandemii
Jakie zmiany z naszej pracy spowodowała epidemia koronawirusa? Czy zmieniliśmy swoje przy-

zwyczajenia oraz stosunek do współpracowników? Te, ale także inne kwestie zostały poruszone 

w raporcie opracowanym przez portal pracuj.pl

 Okazuje się, że pandemia nie 
zmieniła naszych postaw, hob-
by i preferencji związanych ze sty-
lem życia. Jeszcze przed wakacja-
mi wiele firm zaczęło ponownie 
otwierać swoje biura. Jednocześnie 
wprowadzano pewne ograniczenia, 
jak udostępnienie tylko części biu-
rek, praca rotacyjna lub zmiano-
wa. Te środki ostrożności obowią-
zują zresztą do dziś. Okazało się, 
że wiele firm świetnie radzi sobie 
z pracą zdalną, co świadczy tylko 
o elastyczności polskich pracowni-
ków. Co więcej, jest ona dla wielu 
osób na rękę. Okazuje się, że nawet 
po wygaśnięciu epidemii, 9 na 10 
pracowników biur chce móc choć 
częściowo pracować zdalnie. Z 
drugiej jednak strony tylko 10 proc. 
pracowników chciałoby pracować w 
domu (poza biurem) cały czas.

Pracownicy chcą nadal się spotykać

 Jednak biuro to nie tylko 
miejsce pracy, ale także prze-
strzeń sprzyjająca rozwijaniu re-
lacji międzyludzkich i integracji. 
Aż 57 proc. pracowników dekla-
ruje, że tęskniło w trakcie izolacji 
za kontaktami ze współpracow-
nikami. Eksperci z pracuj.pl pro-
gnozują, że biura będą stopnio-
wo ewoluować w kierunku two-
rzenia miejsc sprzyjających ak-
tywnej pracy zespołowej, organi-
zowaniu spotkań projektowych i 
budowaniu więzi między współ-
pracownikami. Najbliższe mie-
siące na pewno wymuszą na pra-
codawcach konieczność szukania 
nowych środków integrujących 
pracowników. Wcześniej sami 
pracownicy wskazywali, że naj-
efektowniejszymi formami zacie-

śniania relacji są spotkania, wy-
jazdy i warsztaty, a więc aktyw-
ności praktycznie niedostępne w 
czasach ograniczania aktywno-
ści społecznej. Teraz pracodaw-
cy starają się szukać dla swoich 
zespołów innych, budujących do-
brą atmosferę form kontaktu. Na 
znaczeniu zyskały relacje rozwi-
jane poprzez firmowe sieci spo-
łecznościowe. Jest to jednak tyl-
ko tymczasowe, bo pracownikom 
wciąż najbardziej brakuje real-
nych spotkań. 

Mniej benefitów

 Pandemia koronawirusa spo-
wodowała, że wiele przedsię-
biorstw przeszło w tryb oszczęd-
nościowy. Część benefitów w 
ogóle zlikwidowano, inne ograni-
czono. Wiele firm wycofało się z 

kart sportowych, bo nie było ich 
gdzie realizować. To samo spo-
tkało bony zakupowe, wejściów-
ki do instytucji kultury czy bonu-
sy dostępne bezpośrednio w biu-
rach, które były przez długi czas 
zamknięte. Eksperci przewidują, 
że w ciągu najbliższych kilkuna-
stu miesięcy ten trend będzie się 
utrzymywał. Benefity będą miały 
mniejsze znaczenie niż wcześniej, 
a bardziej w cenie, w dobie rosną-
cego bezrobocia, będzie stabil-
ność zatrudnienia. Na znaczeniu 
mogą zyskiwać natomiast bonusy 
wspierające pracowników w pra-
cy zdalnej, czyli dostęp do szko-
leń, usługi asystentów personal-
nych, dofinansowanie do przed-
szkoli czy sprzętu. 

TW



DAM PRACĘ

Elektryka od zaraz zatrudni Firma Norwa Plants. sp. z 
o.o. w Piasecznie na umowę o pracę na cały etat lub 1/2 
etatu. Wymagane uprawnienia SEP min 1KW. Godziny 
pracy 7-15. Kontakt: Tel. 22 756 20 65,
mail kadry@norwa.eu

Zatrudnimy osobę bez doświadczenia do pakowania 
wyrobów w Baniosze. Praca na trzy zmiany. 
Tel. 605 555 853

Zatrudnię osobę do sprzątania pokoi hotelowych,  
Żabieniec, cały etat, tel. 725  547 737

Zatrudnię szwaczkę, krawcową, praca w Głoskowie, 
tel. 510 267 684

Grafik, Operator DTP. CV: praca@galia.net.pl

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

Krawcowa do poprawek, Chyliczki, tel. 605 081 740

SPAWACZ, ŚLUSARZ, MONTAŻYSTA.PRACA.OKOLICE 
PIASECZNO.TEL. 601 449 898

Pracowników do elewacji, tel. 507 191 295

Pracowników do remontów, tel.507 191 295

Warsztat blacharniczo-lakierniczy w Górze Kalwarii za-
trudni osoby z doświadczeniem na stanowisko blacharz, 
lakiernik, mechanik Tel. 887 181 182

Raz w miesiącu mężczyźnie porządki działka/dom 
tel. 664 983 519

Bistro w Górze Kalwarii serwujące dania kuchni polskiej 
poszukuje pomocy kuchennej. Więcej informacji pod  nr 
Tel. 504 925 048

Agentów  ochrony do 55 lat. Tel. 506 158 658

Firma ogrodnicza przyjmie pracowników. 
Tel. 602 520 450, 602 520 250

Do sprzątania pomieszczeń biurowych, praca dodatkowa 
w Piasecznie, tel. 508 877 563

Lakiernika samochodowego i pomocnika, kwatera, 
tel. 501 311 130

Magazyniera z uprawnieniami kierowcy kat. B, w składzie 
budowlanym w  Chyliczkach, tel. 600 284 250

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

Lektorom j. angielskiego, centrum Piaseczna, 
tel. 501 571 574

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

Piekarnia Łazy gm. Lesznowola zatrudni piekarza,
 tel. 506 59 55 55

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

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

SZUKAM PRACY 

Posprzątam dom w okolicach Konstancina, 
tel. 723 17 90 34

Posprzątam, tel. 513 449 171

Sprzątanie, tel. 880 255 904

KUPIĘ

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

Telefon Nokia, może być używana, z większą klawiaturą, 
tel. 792 981 335

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

Używany rower trójkołowy rehabilitacyjny, 850 zł-cena do 
negocjacji, tel. 510 847 186

Foliowiec rurkowy, metalowy, o wymiarach 7 m na 30 m,
tel. 516 772 011

Krzewy ozdobne,  tel. 880 479 679

Stary rower „ukraina”, do remontu, tel. 502 898 418

Sprzedam mikrofalówkę samsung, tel. 500 51 66 77

AUTO - MOTO  KUPIĘ

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

Kasacja aut, tel. 508 206 738

Skup aut, tel. 515 018 430

AUTO - SPRZEDAM

Opel Insignia 2015 r, tel. 606 666 400

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Dom 90 m kw., działka 1000 m kw., wszystkie media, 
Konstancin, tel. 22 754 42 34

Mam do sprzedania piękne działki blisko Piaseczna do 
użytkowania rekreacyjnego i mieszkaniowego, 
tel. 602 340 549

Super działka w SIERZCHOWIE pow. 1000 m kw.,
 tel.  602 340 549    
    
Sprzedam działkę budowlaną  w Siedliskach,
tel.  604 624 875

Działki rekreacyjne nad zalewem, tel. 604 624 875

Działki budowlane Prażmów, tel. 602 770 361

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Małe w bloku do 34 m tel. 728 912 830

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

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

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

Udostępnię lokal z tradycją telefonii komórkowej przy ulicy 
Puławskiej. Kontakt tel. 698 633 465. Pilne

Komfortowe mieszkanie, 40 m kw., w centrum Warszawy, 
tel. 609 797 350

Pawilon 28 m. kw., Piaseczno, ul. Szkolna 13c „Pod Kopu-
łą”, tel. 509 86 72 38

Tanio lokal 25 m kw, Piaseczno – ul. Puławska, 
tel. 506 551 616

Wynajmę pokój, Konstancin, tel. 503 690 260

Dom z działką w Głoskowie, tel. 607 37 36 36

Atrakcyjne mieszkanie 75 m kw., Piaseczno, 
tel. 607 37 36 36

Pokój, Chylice, tel. 516 228 558

Pokój 2 i 3-osobowy, tel. 698 896 421

Dom 2-pokojowy, tel. 698 896 421

USŁUGI

AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIAJĄCE, ZA-
KŁADANIE TRAWNIKÓW,  www.ogrodybrukarstwo.pl, 
tel. 698 698 839

CIĘCIE NA CNC MDF, SKLEJKA, PLEXA, 
TEL .723 533 233

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

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

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

Tynki gipsowe, elewacje, wylewki Tel. 502 788 561

Szukasz opiekunki? Zapisz dziecko do Świetlicy 
PoDzwonku.pl , Przywozimy. tel. 508 285 815

Tynki gipsowe, tel. 502 788 561

Pranie-czyszczenie dywanów, tapicerki meblowej i sa-
mochodowej, tel. 508 65 20 30

Tynki tradycyjne i gipsowe, Tel. 604 415 352

Posadzki epoksydowe (żywiczne), tel. 504 241 950

Malowanie mieszkań, remonty, glazurnictwo, 
tel. 669 945 460

Dachy, rynny, tel. 798 836 860

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

Hydraulik tel. 886 576 148

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

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

NAPRAWY AGD PRALKI LODÓWKI ZMYWARKI PIEKAR-
NIKI PŁYTY  TEL. 511 204 952

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

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

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

Żaluzje, rolety, plisy, tel. 601 054 547

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

Ocieplanie budynków, tel. 609 828 998

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

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

Glazura, terakota, remonty. Tel.694 126 583

Kominy, rynny, naprawy, tel. 798 836 860

Dachy, podbitki, naprawy, tel. 798 836 860

Malarskie, tel. 696 120 208

Hydraulik, tel. 535 872 455

Docieplanie Budynków, tel. 795 96 96 96

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

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

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Cyklinowanie, tel. 510 128 912

Malowanie, remonty, tel. 510 128 912

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

 RÓŻNE 

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

 ZDROWIE

NAUKA 

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

STUDIO ROZWOJU TWÓRCZEGO I OSOBOWOŚCI dla 
dzieci i dorosłych. Spotkania twórcze. Spotkania z roz-
woju osobowości. Grupa wsparcia. Pomoc w lekcjach. 
Opieka nad dziećmi. Zadania kreatywne. Okulary VR. 
Piaseczno, z dojazdem, tel. 571 373 118

J. angielski, nauczycielka, 40 zł/h, z dojazdem, wysta-
wiam wszelkie dokumenty, tel. 665 22 32 44

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

Pomoc w lekcjach, klasy 0-5, nauka na bieżąco, Piasecz-
no i okolice, 20 -30zł/h, też zdalnie – ON LINE,  
tel. 571 373 118

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
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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  

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

Opiekunkę/ pomoc wychowawcy zatrudnię w żłobku w 
Łazach. tel. kontaktowy tel. 506 125 282

Naprawy, krycie dachów, tel. 511 928 895

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581

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

Malowanie, panele, remonty, tel. 664 632 405

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

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

Krawcowe, szwaczki, Ursynów, tel. 603 675 411

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

Sprzedam lub wynajmę lokal użytkowy 53 m kw. (kli-
matyzacja, węzeł sanitarny) Piaseczno ul. gen. Sikor-
skiego, tel. 506 124 486

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

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

R E K L A M A

R E K L A M A

Blacharza samochodowego, kwatera, tel. 501 311 130

Lakiernika samochodowego i pomocnika, 
kwatera, tel. 501 311 130

Kupię samochód osobowy, bezwypadkowy, od pierw-
szego właściciela, 5-drzwiowy, cena do 30 tys. zł, 
tel. 696 757 727

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

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 9-17
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R E K L A M A

Nie sypią tłucznia 
w Bogatkach
PIASECZNO Jeden z mieszkańców Bogatek ma pretensje, że gruntowe 

drogi na terenie miejscowości są równane nie w taki sposób, jak nale-

ży. - Przede wszystkim gmina nie uzupełnia ubytków kruszywem, po 

większym deszczu znów będziemy taplać się w błocie – alarmuje

 Nasz czytelnik twierdzi, że ostatnio ulicą Szafi rków jeździł tylko walec. 
- Wcześniej droga nie była ani wyrównywana ani podsypywana kruszywem 
– relacjonuje pan Marek. - Moim zdaniem nie tak to powinno wyglądać. Na 
Szafi rków zawsze był podsypywany tłuczeń. A teraz pani sołtys, która nim 
dysponuje zdecydowała, że kamienie pojawią się na ulicy Werbeny. Widocz-
nie ludzie stamtąd mają większą siłę przekonywania...
 Agnieszka Grzegorek, sołtys Bogatek wyjaśnia, że w poprzednich latach 
sołtysi rzeczywiście otrzymywali tłuczeń, którym mogli dysponować. - Ten 
rok jest jednak inny, gmina pierwszy raz nie przyznała nam przydziału kruszy-
wa – dodaje. - Mieliśmy tylko wskazać, które drogi wymagają profi lowania. 
Zgłosiłam do tego zabiegu wszystkie ulice na terenie naszej miejscowości. 
 Co do tłucznia, który niekiedy jest podsypywany w różnych miejscach Bo-
gatek sołtys wyjaśnia, że teraz mieszkańcy kupują go za własne pieniądze, 
aby wyrównywać będące w najgorszym stanie fragmenty dróg. 
 - W tegorocznym budżecie nie było środków na zakup tłucznia dla sołectw 
– potwierdza Włodzimierz Rasiński, naczelnik wydziału utrzymania infrastruktu-
ry i transportu publicznego. - Burmistrz uznał, że to gmina powinna wskazywać 
drogi wymagające naprawy i określać technologię, w jakiej ma to być zrobione.

TW

Sołtysi już nie będą decydowali, które drogi mają być utwardzane 

tłuczniem. Takie decyzje mają zapadać na poziomie gminy

Zlot food trucków

PIASECZNO Już w ten piątek rozpocznie się w Piasecznie zlot food trucków. 
Samochody z jedzeniem z różnych części świata zakotwiczą tradycyjnie w re-
jonie skweru Kisiela, gdzie będą stać do niedzieli. Na miejscu będzie można 
spróbować dań kuchni amerykańskiej, meksykańskiej, azjatyckiej. Będą pysz-
ne pierogi, lody, hiszpańskie churrosy czy polskie szaszłyki. Nie zabraknie do-
datkowych atrakcji. Na parkingu przy ul. Zgoda, w piątek i sobotę odbędą się 
pokazy kina plenerowego. Z kolei dzieci będą mogły poszaleć na dmuchań-
cach. Impreza będzie odbywała się w reżimie sanitarnym.

TW

Poznaj lepiej Konstancin
KONSTANCIN-JEZIORNA  W najbliższą niedzielę 13 września odbędzie 

się „Dzień Otwarty” Punktu Informacji Turystycznej, który znajduje 

się w willi Kamilin przy ul. Piłsudskiego 42

 Z tej okazji odbędą się dwa bezpłatne spacery po Konstancinie-Jeziornie 
i jego najważniejszych atrakcjach. Cykl otworzy spacer „Słodkim szlakiem”, 
który rozpocznie się o godz. 12. Będzie można zobaczyć m.in. willę Wedlów 
„Dworek w lesie”, willę „Boża Wola” w której wypoczywała rodzina Blikle czy 
też willę cukiernika Edmunda Gwizdalskiego „Wersal”. O historii tych willi 
opowie przewodniczka Elżbieta Rydel-Piskorska. Drugi weekendowy spacer 
„Historyczne centrum Konstancina” poprowadzi Wojciech Guszkowski. Obej-
mie on m.in. Park Zdrojowy z tężnią. Początek spaceru o godz. 14.
 Obydwa spacery wyruszą spod willi „Kamilin”. Oprócz tego w Punkcie In-
formacji Turystycznej będą czekały na turystów i mieszkańców liczne niespo-
dzianki.

TW

Żabi Bieg dla wszystkich
PIASECZNO Frog Race jest imprezą biegową otwartą dla ludzi w różnym wieku i o różnej sprawności fi zycz-

nej. Dla większości uczestników bardziej niż sportowy wynik liczy się tu rekreacja i dobra zabawa w pięk-

nych okolicznościach przyrody
 Żabi Bieg wyglądał w tym roku 
nieco inaczej niż zwykle, bo zawod-
nicy – by zachować dystans – star-
towali w kilku turach. Najlepszy w 
biegu na 10 kilometrów okazał się 
Krzysztof Wasiewicz, choć – jak sam 
podkreślił – nie traktował tego star-
tu priorytetowo. Wśród pań bezkon-
kurencyjna była Joanna Rębiś. Na 
dystansie o połowę krótszym trium-
fował z kolei Wojciech Marynow-
ski, wyprzedzając Joannę Tekień. 
Oprócz biegaczy swoich sił na te-
renie Chojnowskiego Parku Krajo-
brazowego spróbowali też amatorzy 
nordic walking.
 W zawodach wzięli również 
udział radny Łukasz Kamiński i wi-
ceburmistrz Hanna Kułakowska-
Michalak, która pobiegła wspólnie 
z Grażyną Krawczyk – mieszkanką 
Żabieńca, zmagającą się z proble-
mami zdrowotnymi. Obie panie za-
jęły ostatnie miejsca  na dystansie 10 
kilometrów, ale w tym przypadku li-
czyła się przede wszystkim sama in-
tencja biegu.
 - Dzięki Grażynie pobiegłam 
pierwszą piątkę w ubiegłym roku 

w parku – mówi Hanna Kułakow-
ska-Michalak. - Jakieś dwa miesią-
ce temu spotkałyśmy się w lesie i po-
wiedziała, że biegnie „dychę”. Na-
mówiła mnie żebym też spróbowa-
ła. Trudno było odmówić - tym bar-
dziej, że wiem jaki to dla niej wysi-
łek. Jest chora na hashimoto i cu-

krzycę, a mimo to regularnie bie-
ga, choć jest jej bardzo ciężko. Dzi-
siaj też szłyśmy i biegłyśmy na prze-
mian. Pani Grażyna jest wspaniała 
- nie poddaje się i jeszcze motywu-
je innych. Gdyby nie ona, to pewnie 
bym nie wystartowała.

Na Frog Race każdy może spróbować 

zmierzyć się ze swoimi słabościami

Grzegorz Tylec
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