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Znów pokonali Bolszewików
PIASECZNO W ostatni weekend w Pia-
secznie przypomniano okoliczności 
wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku. 
Dzięki Grupie Historyczno-Edukacyjnej 
„Szare Szeregi” i  Piaseczyńsko-Grójec-
kiej Kolei Wąskotorowej można było na 
chwilę przenieść się w czasie

Jak pozbyć się sołtysa Dąbka?
PIASECZNO Radni uchwalili nowy statut sołectwa Józefosław. Zmienił się w nim tryb 

przeprowadzania wyborów na sołtysa. Teraz nie będą odbywały się one na zebra-

niu wiejskim, a przy urnach, podobnie jak wybory samorządowe czy do parlamen-

tu. Tajemnicą poliszynela jest, że radnym chodzi o zmianę sołtysa Józefosławia, któ-

rym od 1994 roku jest Jan Adam Dąbek
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Wpadł z heroiną

Nie chciał zapłacić za kurs. Wiózł marihuanę

Przyjechał rowerem, wrócił piechotą

Znów narkotyki

Odzyskano skradzioną kurierską furgonetkę

Od lat znęcał się nad rodziną

Skradziono kolejny drogi samochód

Próbowała przekupić funkcjonariuszy

 W środę po południu w rejonie ulicy Kniaziewicza w centrum mia-
sta policjanci z wydziału kryminalnego zatrzymali 22-latka, który miał 
przy sobie 14 gramów heroiny. Mężczyzna trafi ł do aresztu i prawdopo-
dobnie będzie odpowiadał za rozprowadzanie środków odurzających. 
O jego dalszym losie zdecyduje sąd. 

 Kierowca taksówki zrealizował kurs z Ursusa do Wólki Kosowskiej. Jego 
pasażerem był 39-letni obywatel Indii, który jednak nie chciał zapłacić za 
przejazd. Na miejsce została wezwana policja. Podczas legitymowania 
awanturującego się pasażera, funkcjonariusze wyczuli od niego zapach 
marihuany. Podczas kontroli kieszeni okazało się, że Hindus ukrywa przy 
sobie aż 72 gramy suszu. Mężczyzna trafi ł do celi i odpowie za posiadanie 
środków odurzających. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

 Nowy posterunek policji w Prażmowie odwiedził kilka dni temu rowe-
rzysta, który planował udać się na wycieczkę po Chojnowskim Parku Kra-
jobrazowym. 35-latek poprosił o zbadanie stanu trzeźwości. Po chwili oka-
zało się, że ma w organizmie niemal jeden promil alkoholu. Mężczyzna nie 
mógł dalej poruszać się rowerem, a funkcjonariusze zaproponowali mu 
odbycie wycieczki... na piechotę. Za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwo-
ści można otrzymać mandat w wysokości do 500 zł.

 Policjanci udaremnili transakcję związaną ze sprzedażą porcji marihu-
any za 50 zł. Na miejscu zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 19 i 24 lat. 
Dodatkowo w mieszkaniu 19-latka znaleziono sporą ilość substancji psy-
choaktywnych. Obydwaj zatrzymani staną przed sądem.

 Tydzień temu w centrum Piaseczna został skradziony samochód ku-
rierski z towarem. Dostawczaka ukradł kurier-praktykant, który wykorzy-
stał chwilową nieobecność w samochodzie szkolącego go pracownika 
ogólnopolskiej fi rmy kurierskiej, zajął jego miejsce za kierownicą i odje-
chał. Okazało się, że na kuriera uczył się raptem drugi dzień, a jego per-
sonalia były nieznane. Policja wszczęła dochodzenie, zmierzające do na-
mierzenia i zatrzymania sprawcy kradzieży. Mężczyzna do tej pory jest 
nieuchwytny. Na terenie Warszawy odnalazł się natomiast samochód 
wypełniony paczkami o łącznej wartości około 100 tys. zł. Dowiedzieli-
śmy się, że żadna przesyłka z niego nie zginęła. Sprawa jest rozwojowa. 

 W poniedziałek w Zalesiu Górnym policjanci zatrzymali 48-latka, 
który od kilkunastu lat w bestialski sposób znęcał się nad żoną i dzieć-
mi. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o umieszczeniu go na dwa 
miesiące w areszcie tymczasowym. Za znęcanie się nad najbliższymi 
grozi do 5 lat pozbawienia wolności. 

 W nocy z wtorku na środę z niestrzeżonego osiedla przy ul. Magnolii 
w Nowej Woli skradziono grafi towe audi A8 quattro z 2014 roku o war-
tości około 130 tys. zł. Policja szuka świadków zdarzenia.

 Policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą skon-
trolowali jedną z fi rm na terenie Wólki Kosowskiej. Okazało się, że sprze-
dawano w niej podrabiane tekstylia. Właścicielka fi rmy, 29-letnia kobie-
ta, zaproponowała mundurowym kilka tysięcy złotych łapówki w zamian 
za odstąpienie od wykonywania czynności służbowych. Kobieta natych-
miast została zatrzymana i usłyszała zarzuty. Za próbę przekupienia funk-
cjonariuszy może grozić jej nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

2 nr 33 (826)/2020

KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

AKTUALNOŚCI

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

Redaktor naczelny: Kamil Staniszek

Redaguje zespół: Tomasz Wojciuk, Adam Braciszewski,
Grzegorz Tylec

Dział reklamy: Piaseczno tel. (22) 756 79 39 e-mail: reklama@kurierpoludniowy.pl. 
Dyrektor: Anna Staniszek, 
Marek Marciniuk, Przemek Matyjasiak

Wydawca: Kamil Staniszek Skład: Galia Reklama Poligrafia

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

ISSN: 1643 - 2843

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

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

jak i papierowej bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione 

Protesty przeciwko budowie linii
energetycznej nasilają się
PIASECZNO/LESZNOWOLA Już około 300 osób protestuje przeciwko budowie linii energetycznej WN 110kV, 
która powstaje wzdłuż trasy S7. - Ta inwestycja jest realizowana niezgodnie z przepisami polskimi i unijny-
mi – grzmią zdesperowani ludzie
 O sprawie ostatni raz pisaliśmy 
w sierpniu. Mieszkańcy uważają, że 
nowa linia energetyczna powstaje 
nielegalnie. Nie przekonują ich wy-
jaśnienia GDDKiA, że jest to tylko 
likwidacja istniejącej kolizji i prze-
budowa starej linii WN 110 kV, któ-
ra po zakończeniu budowy miała-
by zostać zdemontowana. Do prote-
stu stopniowo przyłączają się kolejni 
mieszkańcy. W tej chwili jest to już 
kilkaset osób, będących właścicie-
lami nieruchomości sąsiadujących z 
trasą S7 na odcinku od Tarczyna do 
węzła „Lesznowola ”. 

Przepychanki z urzędnikami

 Jednym z liderów protestu jest 
pan Marcin, mieszkaniec Rober-
cina (gm. Piaseczno). To on był 
m.in. inicjatorem petycji, która zo-
stała skierowana 31 sierpnia na 
ręce ministra rozwoju. - Na razie 
minister nie udzielił nam na nią 
odpowiedz, ma na to trzy miesiące 
– wyjaśnia nasz czytelnik dodając, 
że wbrew woli mieszkańców cały 
czas trwa budowa słupów energe-
tycznych wzdłuż Puławskiej Bis. 
Pan Marcin twierdzi, że zajmując 
cudze działki wykonawca linii po-
wołuje się na specustawę drogową 
związaną z budową trasy S7. - W 
ten sposób „wyłudza ” podpisy ze-
zwalające na wydanie mu nieru-
chomości – tłumaczy. - Urzędnicy 
wojewody też przysyłają upomnie-
nia z prośbą o udostępnienie nie-
ruchomości pod budowę linii WN 
i grożą egzekucją, podczas gdy od-
wołanie w tej sprawie nie zostało 
jeszcze rozpatrzone. 
 Protestujący ludzie twierdzą, że 
podwykonawca linii WN nie oka-
zał żadnej osobie, której teren chce 
zająć, pełnomocnictwa GDDKiA. 
- Czyżby nim nie dysponował? - za-
stanawia się pan Marcin. - Jeśli tak, 
to zajmowanie nieruchomości odby-
wa się nielegalnie. Niestety, nie wszy-
scy mieszkańcy mają tę świadomość i 
udostępniają nieruchomości, na któ-

rych budowane są kolejne słupy. Nie-
kiedy stawiane są one także na dział-
kach nieobjętych ZRID-em na budo-
wę trasy S7. Sam znam taki przypa-
dek. Sprawa już trafiła do sądu. 

Chcą szukać sprawiedliwości 

w Brukseli

  Protestujący mieszkańcy cały czas 
czekają na stanowisko ministra infra-

struktury. - Osobiście nie wierzę jed-
nak,  aby było ono dla nas przełomowe 
– mówi jeden z inicjatorów protestu. 
- Na razie wygląda to tak,  że budo-
wa S7 stała się wygodnym narzędziem 
do przemycenia nowej linii WN.  Za-
pewne opłaca się ją stawiać nielegal-
nie,  bo specustawa drogowa przewi-
duje słuszne odszkodowania,  ale tyl-
ko w zakresie pasa drogowego,  a linia 
WN jest w dużej części poza nim. Po-
zostaje więc indywidualne dochodze-
nie należnych roszczeń,  bo kwoty wy-
płacane przez PGE są symboliczne. 
 Protestujący ludzie stoją na sta-
nowisku, że nowa linia powinna po-
wstać w ramach specustawy przesy-

łowej z zastosowaniem niezbędnych 
uwarunkowań środowiskowych. W 
przeciwnym razie słupy powinny zo-
stać zdemontowane. - Chcemy też, 
aby linia została skablowana – do-
daje pan Marcin. - Taka linia jest 
wprawdzie droższa na etapie mon-
tażu, ale potem tańsza w eksplo-
atacji. Dlaczego zatem powstaje li-
nia naziemna? Wydaje mi się, że in-
westor ma intencję, aby nie wypła-
cać ludziom uczciwych odszkodo-
wań. Wówczas budowa linii naziem-
nej jest bardziej opłacalna. 
 We wtorek 22 września ma od-
być się spotkanie protestujących ludzi 
z przedstawicielami GDDKiA, a tak-
że przedstawicielami projektanta i nad-
zoru budowlanego. - Będziemy chcieli 
uświadomić generalnej dyrekcji, że jak 
będzie dalej brnęła w budowę tej linii, 
może utracić unijną dotację na Puław-
ską Bis, czyli około 550 mln zł – mówi 
przedstawiciel protestujących. - Będzie-
my starali się dowieść nielegalności tej 
inwestycji zarówno przed sądami w 
Polsce jak i instytucjami unijnymi. Nie 
mamy nic do budowy S7, ale jeśli cho-
dzi o budowę linii WN, wszystko wska-
zuje na to, że inwestor chce nas wyko-
rzystać. Wielu z nas może stracić doro-
bek swego życia. Jesteśmy więc zdeter-
minowani i na pewno nie odpuścimy.

Tomasz Wojciuk

Nowe słupy energetyczne stawiane są na całej długości 
Puławskiej Bis

Mieszkańcy zapowiadają, 

że nie odpuszczą i sprawie-

dliwości będą dochodzić 

w sądzie

Znów pokonali Bolszewików
PIASECZNO W ostatni weekend w Piasecznie przypomniano okoliczności wojny polsko-bolszewickiej z 1920 
roku. Dzięki Grupie Historyczno-Edukacyjnej „Szare Szeregi” i  Piaseczyńsko-Grójeckiej Kolei Wąskotorowej 
można było na chwilę przenieść się w czasie
 - Bardzo cieszę się, że po raz ko-
lejny na terenie stacji kolei wąskoto-
rowej udało się zorganizować atrak-
cyjne wydarzenie, które przyciągnę-
ło tak wielu widzów – mówi Michał 
Duraj z Piaseczyńsko-Grójeckiej Ko-
lei Wąskotorowej.
 W niedzielę w Piasecznie odbyła 
się niezwykle efektowna rekonstruk-
cja „Na Polach Chwały 1920”. Była 
to nie tylko, jedyna w swoim rodza-
ju, lekcja historii na żywo, ale rów-
nież promowanie postaw patriotycz-
nych – forma upamiętnienia ludzi, 
którzy przed stu laty nie wahali się 
stanąć w obronie, zagrożonej inwazją 
ze wschodu ojczyzny. W insceniza-
cji, której towarzyszył dym i huk wy-
strzałów, wzięło łącznie udział około 
50 rekonstruktorów (najmłodsi mie-
li po siedem, osiem lat). Bolszewic-
kie natarcie, pomimo wykorzysta-
nia improwizowanego pociągu pan-
cernego, zostało ostatecznie odparte, 
a agresorzy zostali zabici bądź wzię-
ci do niewoli. - Chcielibyśmy bardzo 

serdecznie podziękować władzom 
gminy za możliwość zrealizowania 
tego projektu – powiedział Zbigniew 
Rowiński, komendant Grupy Histo-
ryczno-Edukacyjnej „Szare Szeregi”. 

- To wszystko co dziś zobaczyliście to 
historia naszych dziadów i pradzia-
dów, o której trzeba opowiadać.

Grzegorz Tylec

W ostatnią niedzielę teren kolejki wąskotorowej zmienił się 
w prawdziwe pole walki
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Imponujące sukcesy
naszych modelarzy
LESZNOWOLA W ubiegły weekend w Kędzierzynie Koźlu odbyły się Mi-
strzostwa Polski zdalnie sterowanych ślizgów elektrycznych. Czołowe 
miejsca zajęli w nich młodzi modelarze z Nowej Woli

 Rywalizowano w modelach klas M. Klub Sportowy Stowarzyszenie Mode-
larzy RConLine Nowa Wola reprezentowali juniorzy Jakub Pastuszek, Bartosz 
Hoff man-Wecker, Piotr Kopij oraz Łukasz Janaszek. W klasach seniorskich wy-
startowali Michał Kozłowski i Paweł Pastuszek. Mimo że klub w Nowej Woli 
działa dopiero drugi rok, zrzeszeni w nim zawodnicy korzystają z wiedzy i do-
świadczenia utytułowanych modelarzy,  w tym Mistrza Świata w klasie Mini 
Moro, Michała Kozłowskiego. W tegorocznych Mistrzostwach Polski jego 
podopieczni w klasie MP mini Mono zajęli kolejno 2. (Łukasz Janaszek) i 3. 
(Bartosz Hoff man-Wecker) miejsce. Ponadto Łukasz Janaszek w klasie Mono-1 
zdobył srebrny medal w klasie otwartej i 3. miejsce z tytułem drugiego wice-
mistrza Polski w klasie Mono-2 . W klasach seniorskich błysnął Michał Kozłow-
ski, zdobywając tytuł Mistrza Polski w Mono-1 i Mono-2 oraz w FSR-E.
 W klasie Start, prowadzonej przez Rafała Janaszka, 3. miejsce i tytuł dru-
giego wicemistrza Polski zdobył junior Jakub Pastuszek. W klasie tej roze-
grany został również Puchar klasy Start dla zawodników startujących po raz 
pierwszy w zawodach rangi Mistrzostw Polski. 3. miejsce zdobył w niej junior 
z Nowej Woli Piotr Kopij.

TW
R E K L A M A
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Chopin w ujęciu 
klasycznym

Czytali Słowackiego 

PIASECZNO W ramach tegorocznej edycji festiwalu Musica Classica 
odbył się drugi koncert. Na patio Szkoły Podstawowej im. Janusza 
Korczaka w Józefosławiu z recitalem utworów Fryderyka Chopina 
wystąpił znakomity pianista Maciej Wota

 Maciej Wota jest laureatem wielu konkursów pianistycznych. Wystąpił 
również z wieloma recitalami fortepianowymi na znaczących wydarzeniach 
muzycznych, koncertował w Europie, Australii i Stanach Zjednoczonych. W 
2019 roku prowadził miesięczny masterclass w F. Chopin Keimyung University 
w Daegu (Korea), a w latach 2008-2011 roku był stypendystą Krajowego Fun-
duszu na Rzecz Dzieci. Od 2015 roku jest pod opieką programu „Młode Talen-
ty” Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. W Józefosławiu pianista wyko-
nał, między innymi, „Walc Es-dur”, „Balladę F-dur” i „Polonez As-dur Op. 53”.
 A już dziś odbędzie się ostatni koncert w ramach festiwalu. W szkole w Jó-
zefosławiu wystąpi Grupa MoCarta z programem „20 lat Grupy MoCarta”. Po-
czątek o godzinie 19. Wstęp wolny dla pierwszych 50 osób (bramy otwarte od 
godziny 18.20).

Tyl.

Na patio szkoły w Józefosławiu zagrał Maciej Wota

GÓRA KALWARIA Kilkadziesiąt osób wzięło udział w IX Narodowym 
Czytaniu w Górze Kalwarii. W tym roku uczestnicy imprezy wysłuchali 
fragmentów dramatu Juliusza Słowackiego „Balladyna”

 Pod wierzbami na tyłach budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej „Ballady-
nę” czytali: poetka Danuta Bartoszuk, aktorka Iwona Dmochowska, poetka Jo-
anna Jakubik, animator kultury Szymon Krupa oraz uczestnicy Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej Agnieszka Grochowska i Kamil Utrata. Na miejscu dostępna 
była również wystawa zdjęć przygotowanych przez uczestników i opiekunów 
Warsztatu Terapii Zajęciowych. Fotografi e autorstwa Roberta Prasolika pre-
zentują podopiecznych WTZ stylizowanych na bohaterów dramatu Słowac-
kiego i można je teraz oglądać w miejscowej bibliotece do końca listopada. 
Imprezę zwieńczyła z kolei gra terenowa przygotowana przez pracowników  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii. - Mimo pandemii nie chcieli-
śmy rezygnować z tego wydarzenia, które w poprzednich latach spotkało się 
z bardzo ciepłym odbiorem mieszkańców – mówi Katarzyna Sioćko z Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii. - Zorganizowanie go w plenerze po-
zwoliło natomiast zachować bezpieczne odległości między uczestnikami.

Tyl.

R E K L A M A

Nocny autobus pojedzie dalej?
PIASECZNO Wiele wskazuje na to, że od przyszłego roku zmieni się trasa nocnej linii N83. 

Wniosek gminy Piaseczno o to, by autobus pojechał pięć kilometrów dalej za przysta-

nek PKP Piaseczno, czeka na akceptację Zarządu Transportu Miejskiego

 Temat wydłużenia trasy N83 
przewijał się już od kilku lat, ale 
zawsze na przeszkodzie stawa-
ły kwestie finansowe. Okazja na 
przełom nadarzyła się przy kon-
sultowanych niedawno zmianach 
komunikacyjnych między Warsza-
wą a Piasecznem. - Wiceburmistrz 
Robert Widz prosił nas, radnych, 
o składanie wniosków w tej spra-
wie – mówi Michał Rosa, rad-
ny gminy Piaseczno. - Teren Za-
lesia Dolnego, Gołkowa Letniska 
czy Kamionki mocno się urbani-
zuje, a mieszkańcy też powinni 
mieć możliwość późnego powrotu 
do domu. Złożyłem więc wniosek 
o wydłużenie N83 do pętli w Bo-
browcu lub do Głoskowa. Okazało 
się, że w przypadku Bobrowca nie 
jest to możliwe, bo autobus miał-
by problem ze skrętem na rondzie 
w Gołkowie.
 Burmistrzowie Daniel Putkie-
wicz i Robert Widz poparli koncep-
cję, by N83 jeździł dalej do Zalesia 
Dolnego, Zalesinka, Gołkowa Let-
nisko, Gołkowa i Głoskowa. Zda-
niem Michała Rosy wniosek powi-
nien zostać zaakceptowany przez 

ZTM do końca tego roku, bo finan-
sowanie nocnej linii leży całkowicie 
w gestii gminy. - Jeśli chodzi o tra-
sę, to zakładam, że będzie ona taka 
jak kiedyś, tzn. autobus będzie mijał 
przystanek PKP Piaseczno  - doda-
je Michał Rosa. - Szczegółowe roz-
mowy o tym, jak będzie ona wyglą-

dać, jeszcze przed nami. Czy auto-
bus przegubowy, który jedzie o go-
dzinie 1 czy 2 złamie się na skrzy-
żowaniu za PKP, tego nie wiem. Być 
może będzie musiał pojechać taką 
trasą jak obecnie 727.

Grzegorz Tylec

PIASECZNO

Jerusalema Dance Flashmobe Piaseczno
 Już w najbliższą niedzielę 20 września o godz. 17 na piaseczyńskim 
rynku spotkają się lokalne, zaprzyjaźnione  instruktorki zumba&fi tness 
oraz zumberki z Piaseczna i okolic, które zaproszą wszystkich obecnych 
do wspólnej zabawy i  wzięcia udziału w tzw. fl ashmobe’ie. Będzie to jed-
na piosenka i jedna prosta choreografi a, którą tańczy teraz cały świat.  Do 
zabawy zapraszają wesołe i pełne energii: Agnieszka Musioł – Posyniak 
(organizator) , Aneta Kornecka, Magdalena Wierzbowicz, Karolina Mo-
czulak, Magdalena Rarak, Katarzyna Osipowicz – Rosińska , Patrycja Biń-
kowska, Agnieszka Broniek oraz wspierająca całą akcję Monika Sapińska.

TW
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Warszawska Uczelnia Medyczna to pewny start
Absolwenci szkół średnich właśnie decydują o swojej zawodowej przyszłości. Tę stabilną, gwarantuje naj-
starsza niepubliczna uczelnia w Polsce – Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka.

 Zawody medyczne zyskują co-
raz większą rangę. Trwająca wciąż 
pandemia obnażyła pilność napły-
wu nowych kadr. Naszym celem jest 
jak najlepsze wykwalifikowanie ab-
solwentów kierunków medycznych. 
Jesteśmy do tego w pełni przygo-
towani. – zapewnia prof. Walde-
mar Dębski, rektor Warszawskiej 
Uczelni Medycznej.
 Uczelnia prowadzi studia 
licencjackie i magisterskie na kie-
runkach: pielęgniarstwo, kosme-
tologia, dietetyka, jednolite studia 
magisterskie na kierunku fizjotera-
pia, studia inżynierskie na kierun-
ku informatyka i studia licencjac-
kie na kierunku administracja. Stu-
dia prowadzone są w trybie stacjo-
narnym i niestacjonarnym. 
Siłą WUMed jest profesjonal-
nie wyposażona baza dydaktycz-
na i kadra wykładowców najwyż-

szej klasy. Wyróżnikiem jest tak-
że przestronny własny kampus 
w dogodnej lokalizacji stolicy. 
Warszawska Uczelnia Medyczna 
jest w pełni przygotowana do na-
uczania on-line. 
 Studenci wszystkich kierunków 
mają gwarantowaną praktykę w re-
nomowanych placówkach opieki 
zdrowotnej, m.in. w stołecznych 
szpitalach: Praskim, Wolskim, 
Solec, Czerniakowskim, Bród-
nowskim, oraz Instytutach: Po-
mnik Centrum Zdrowia Dziec-
ka oraz Narodowy Instytut Geria-
trii, Reumatologii i Rehabilitacji. 
Partnerami WUMed są także fir-
my informatyczne, gabinety odno-
wy biologicznej i laboratoria ko-
smetyczne. Na stołecznym rynku 
edukacyjnym uczelnię wyróżnia 
także konkurencyjne czesne i pro-
mocyjne systemy opłat.

 Nowym, budzącym duże za-
interesowanie maturzystów 
kierunkiem, jest Fizjoterapia.
To z pewnością profesja przyszło-
ści. Dyplomowany fizjoterapeuta 
nie zostanie bez pracy. Żeby jak 
najlepiej przygotować naszych 
absolwentów do wykonywania za-

wodu, oddajemy do ich dyspo-
zycji profesjonalnie wyposażone 
pracownie kinezyterapii, fizykote-
rapii, terapii manualnej, masażu 
i ćwiczeń grupowych, pracownie
anatomii, fizjologii, fizjologii
wysiłku i diagnostyki funkcjo-
nalnej, pracownie postaw ratow-
nictwa medycznego. W kampusie 
działa także Akademickie Cen-
trum Medyczne posiadające własny
zakład rehabilitacji wyposażony 
w nowoczesny sprzęt diagnostyczny 
i rehabilitacyjny. - informuje rek-
tor WUMed.

 Wiodącym kierunkiem studiów 
w WUMed jest Pielęgniarstwo.
 Zawód pielęgniarki ma coraz 
wyższą pozycję, zarówno w syste-
mie ochrony zdrowia, jak i w ran-
kingach zaufania społecznego. To 
dobrze, że mówi się o niezwy-
kle ważnej roli personelu pielę-
gniarskiego. Zdecydowanie jest to 
zawód zaufania publicznego. War-
to podkreślić, że dyplomowana pie-
lęgniarka jest pełnoprawnym człon-
kiem zespołu terapeutycznego. 
- mówi prof. Joanna Jasińska, pro-
rektor ds. dydaktycznych Warszaw-
skiej Uczelni Medycznej.
 Studia pielęgniarskie w WU-
Med są dwustopniowe. Licencjac-
kie - I stopnia przygotowują m.in., 
do.: świadczenia opieki zdrowot-
nej, zarządzanie opieką zdro-
wotną, promocji i edukacji zdro-
wotnej. Pielęgniarka posiadająca 
dyplom ukończenia studiów, co naj-

mniej I stopnia na kierunku pielę-
gniarstwo, ma prawo wystawiać re-
cepty na niektóre leki. Studia magi-
sterskie - II stopnia, na kierunku pie-
lęgniarstwo zwiększają samodzielność 
pielęgniarki w zakresie wykonywania, 
bez zlecenia lekarskiego, świadczeń 
zapobiegawczych, diagnostycznych, 
leczniczych i rehabilitacyjnych, samo-
dzielne ordynowanie niektórych le-
ków, środków spożywczych specjalne-
go przeznaczenia żywieniowego, wyro-
bów medycznych oraz wypisywanie re-
cept. – dodaje prof. Jasińska.
 Podobnie jak w przypadku fizjo-
terapii, studenci pielęgniarstwa uczą 
się w profesjonalnie wyposażonych 
pracowniach. Są to laboratoria umie-
jętności pielęgniarskich dla pacjen-
tów dorosłych i pediatrycznych, ba-
dań fizykalnych oraz podstaw ratow-
nictwa medycznego. 

Rekrutacja jeszcze trwa!
szczegóły- www.wumed.edu.pl.

R E K L A M A
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Szansa na drugą młodość
Wypróbowałaś już wszystkie drogie kremy przeciwzmarszczkowe, serum li-

ftingujące, maseczki odmładzające i nic? Mamy dla Ciebie coś, co na pew-

no zadziała! Skóra stanie się gęstsza, zmarszczki wypłycą i co najważniej-

sze, efekt nie zniknie

 Skóra z biegiem lat traci swoją elastyczność i gęstość. Coraz większy spadek 

poziomu kolagenu odciska swoje piętno na naszej twarzy. Pojawiają się bruz-

dy, siatka drobnych zmarszczek, ostuda. Nasza recepta to mezoterapia mikro-

igłowa, którą  wykonuje się przy użyciu derma rollera, walca z serią igiełek lub 

dermapena. Poprzez masowanie i jednoczesne nakłuwanie skóry pobudzamy 

wytwarzanie kolagenu i elastyny, odmładzamy skórę, poprawiamy nawilżenie i 

stymulujemy naturalne procesy leczenia skóry. Substancje aktywne, które sto-

sujemy przy zabiegu wnikają głębiej i działają silniej

 Zabieg spowoduje przede wszystkim intensywne rozjaśnienie i rewitalizację 

skóry, redukcję przebarwień, poprawę napięcia, grubości i jędrności, spłycenie 

zmarszczek oraz zwiększenie produkcji kolagenu.

Efekty działania:

– zadaniem Derma Rollera jest usunięcie martwego naskórka i rozluźnienie

połączeń między jego komórkami

– pobudza żywe warstwy skóry 

– prowadzi do wzrostu przepływu krwi w skórze i pobudzeniu fibroblastów 

do syntezy kolagenu i elastyny

– każdy kolejny zabieg stopniowo spłyca zmarszczek, blizny, zmniejsza 

przebarwienia

– poprawia kontur twarzy

– poprawia jędrność i elastyczność skóry

Salon Fryzjersko-kosmetyczny BB, 
Piaseczno, ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej);

 Tel. 692 70 90 40, www.bbsalon.pl

P R O M O C J A

Wsparcie dla naszych OSP!
POWIAT Sześć jednostek OSP z terenu powiatu piaseczyńskiego uzyskało dofi nansowa-

nie ze środków Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej. Łącznie naszych strażaków wsparto kwotą ponad pół miliona złotych

 Uroczystość podpisania umów 
stanowiących podstawę dofinanso-
wania odbyła się w warszawskiej sie-
dzibie Funduszu. Ze strony WFO-
ŚiGW porozumienia podpisywał 
jego prezes, Marek Ryszka.
 W wydarzeniu, oprócz straża-
ków, uczestniczyli radny powiatowy 
Sergiusz Muszyński oraz radny Ma-
zowsza Michał Prószyński, będący 
zarazem Szefem Gabinetu Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji. Obaj samorządowcy zabiegali o 
to, aby dofinansowanie dla jedno-
stek z naszego powiatu było możli-
we, a zarazem jak największe.
 – Ogromnie się cieszę, że mam 
możliwość dołożenia swojej cegieł-
ki w pozyskaniu kolejnego wsparcia 
dla OSP z naszego terenu – mówi 
radny Sergiusz Muszyński. – Dba-
nie o to, aby OSP były odpowiednio 
wyposażone to absolutny priorytet 
w mojej działalności samorządowej.
 Straże z powiatu piaseczyńskie-
go, które otrzymały dofinansowa-
nie, to jednostki z gmin Góra Kal-
waria oraz Konstancin-Jeziorna, 
a dokładniej OSP Góra Kalwaria, 
OSP Bielawa, OSP Baniocha, OSP 
Cendrowice, OSP Pęcław i OSP w 

Czaplinie. Wśród wspartych zadań 
znajdziemy, m. in. zakup niezbęd-
nego sprzętu oraz umundurowania 
dla jednostek, czy wyposażenie two-
rzonych przez OSP młodzieżowych 
drużyn pożarniczych.
Największym beneficjentem pozy-
skanych pieniędzy jest OSP Banio-
cha, która ze środków Narodowego i 
Wojewódzkiego Funduszu otrzyma-
ła łącznie aż 380 tys. zł jako dofinan-
sowanie zakupu nowego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego.
 – OSP stanowią fundament dla 

naszego bezpieczeństwa – podkreśla 
radny Mazowsza Michał Prószyń-
ski – To właśnie one przeważnie jako 
pierwsze dojeżdżają na miejsce zda-
rzenia. Deklaruję, że w dalszym ciągu 
będziemy robić wszystko, aby wspar-
cie dla nich było jak największe.
 Wcześniej udało się pozyskać 
wóz bojowy dla OSP Słomczyn, jak 
również rządowe środki na nowe sa-
mochody ratowniczo-gaśnicze dla 
OSP Kawęczynek i OSP Uwieliny.

SK

TERAZ w PROMOCJI
Zabieg mezoterapii - odmładzający twarz 169 zł
Zabieg mezoterapii odmładzający na okolice oczu 99 zł

GÓRA KALWARIA

Wielki powrót kina „Uciecha”
 Kultowe kino trafi ło niedawno pod skrzydła prywatnego inwestora, 
który oprócz odświeżenia jego wnętrza zamontował nowy projektor cy-
frowy oraz system dźwięku Dolby Digital 5.1. Jeśli kino w nowej odsłonie 
będzie cieszyło się zainteresowaniem, wkrótce zostaną wymienione w 
nim także fotele, a obok powstanie kawiarenka z popcornem i nachosami. 
 A o wprowadzonych zmianach będzie można przekonać się osobi-
ście już 2 października. To właśnie wtedy rozpocznie się fi lmowy week-
end z fi lmami, które dopiero co trafi ły na ekrany. Będą to „Trolle 2”, „Jak 
zostać gwiazdą” oraz „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”. Bi-
lety w cenie: 18 zł (normalny) i 16 zł (ulgowy).

TWKONSTANCIN-JEZIORNA

Trening z Orange Theory Fitness
 Już w najbliższą niedzielę 20 września na polanie przed Hugonów-
ką w Parku Zdrojowym odbędzie się bezpłatny, 45-minutowy trening w 
plenerze, podczas którego będzie można spalić do 1200 kcal. Trening 
zostanie poprowadzony przez certyfi kowanego trenera, Bartosza „Gor-
tata” Bauera. Moc endorfi n i dobra zabawa gwarantowane. Początek o 
godz. 15. Zapisy pod numerem telefonu 22 398 84 50.

TWPIASECZNO

Posprzątaj Piaseczno
 Weź udział w akcji sprzątania terenów zielonych, którą organizuje w 
najbliższą niedzielę od godziny 10 grupa Alarm dla Klimatu Piaseczno. 
Zbiórka wszystkich chętnych na polanie przy ul. Wrzosowej za Szkołą 
Podstawową nr 1 przy Al. Kalin. Rękawiczki i worki dla wolontariuszy za-
pewnia gmina Piaseczno, partner akcji. Szczegóły w wydarzeniu na Fa-
cebooku „Sprzątanie świata – akcja w Piasecznie”. 

Tyl.

LESZNOWOLA

Już niedługo Bieg po Dynię
 W niedzielę 4 października na stadionie sportowym przy SP w Lesznowo-
li odbędzie się kolejna edycja Biegu po Dynię na dystansie 5 km. W ramach 
imprezy odbędą się także biegi dla dzieci na dystansach od 100 m do 1000 
m. Ruszyły już zapisy na imprezę. Wpisowe: dorośli – 50 zł, dzieci – 30 zł. 

TW

Radni zakończyli temat 
Kołobrzeskiej
KONSTANCIN-JEZIORNA Podczas ostatniej sesji rady miejskiej przyjęto plan miejscowy dla części Skolimowa, 
w tym krótkiego odcinka ul. Kołobrzeskiej od ul. Pułaskiego. Ma on mieć docelowo 12 m szerokości, a nie 
jak zabiegali mieszkańcy – 10 m
 O sporze między gminą, a 
mieszkańcami Kołobrzeskiej (pod 
wnioskiem przeciwko poszerzaniu 
drogi podpisały się 103 osoby) pi-
saliśmy już kilkukrotnie. Kością 
niezgody stały się 2 metry szeroko-
ści ulicy. Mieszkańcy, w tym jeden z 
ich reprezentantów Jan Strękowski, 
od lat stoją na stanowisku że na 10 
metrach zmieści się nie tylko 5-me-
trowa jezdnia, ale także 1,5-metro-
wy chodnik, 2-metrowa ścieżka ro-
werowa i pobocze. Burmistrz Kazi-
mierz Jańczuk oraz gminni urzędni-
cy uważają, że potrzeba na to 12 m, 
chociażby dlatego, że sama jezdnia, 
aby mógł jeździć nią autobus, po-
winna mieć 6 m szerokości.  
 Podczas środowej sesji raz jesz-
cze powrócił temat Kołobrzeskiej. 
Tym razem podczas dyskusji nad 
pierwszym etapem planu miejsco-
wego dla Skolimowa Północnego. 
Jak się okazało, dysputa nad pla-
nem trwa już od kilkunastu lat. Co 
ciekawe, gmina początkowo plano-
wała poszerzyć Kołobrzeską do 20 
m. Na wniosek mieszkańców z kon-
cepcji tej finalnie się wycofano. Ewa 
Klimkowska-Sul, kierownik wydzia-
łu planowania przestrzennego wy-
jaśniała, że Kołobrzeska musi zbie-
rać ruch z bocznych, odchodzących 
od niej uliczek. W tej chwili są one 
niezabudowane, ale docelowo może 
mieszkać przy nich nawet 1000 osób. 
- Projektując i budując Kołobrzeską 
nie tylko powinniśmy brać pod uwa-
gę starych mieszkańców, ale i no-
wych, którzy w przyszłości kupią w 
tej okolicy domy – mówił burmistrz 
Kazimierz Jańczuk. - To musi być 
droga bezpieczna, o 6-metrowej jezd-
ni, 1,5-metrowym chodniku i 2,7-me-

trowej ścieżce rowerowej.
 Między chodnikiem a ścieżką 
ma być jeszcze 30-centymetrowy pas 
rozdzielający, a z lewej strony prze-
biegać 0,75-metrowe pobocze. Nie 
wszyscy radni zgadzali się z opi-
nią burmistrza. - Powinniśmy jesz-
cze o tym porozmawiać – zasuge-
rował Krzysztof Bajkowski, a radny 
Arkadiusz Głowacki przypomniał, 
że każdy ma własną historię do-

tyczącą szerokości Kołobrzeskiej. 
Niemniej jednak plan miejscowy 
dla Skolimowa Północnego (etap 
I) po odrzuceniu uwag mieszkań-
ców został przyjęty. - Boję się tyl-
ko, aby nasza ulica nie stała się kie-
dyś przedłużeniem biegnącej z Jó-
zefosławia ulicy Cyraneczki  – ko-
mentuje Krzysztof Bajkowski.

Tomasz Wojciuk

Wlot Kołobrzeskiej od strony Pułaskiego ma mieć w przyszłości 
szerokość 12 m



R E K L A M A

7nr 33 (826)/2020 PROMOCJA
KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA



8 nr 33 (826)/2020

KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

AKTUALNOŚCI

Czy gmina przejmie działkę 
w Głoskowie?
PIASECZNO Stowarzyszenie Nasz Głosków liczy, że gminie uda się pozyskać 
od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działkę przy ul. Kruczej, która 
mogłaby zostać przeznaczona pod świetlicę. - Takiego miejsca bardzo bra-
kuje w naszej miejscowości – mówi pani Alina, członkini stowarzyszenia

 Ładna działka przy ulicy Kruczej znajdowała się wcześniej w zasobach AN-
R-u. Już cztery lata temu mieszkańcy Głoskowa poprosili gminę (pod wnio-
skiem podpisało się ponad 440 osób), aby przejęła działkę pod cele społecz-
ne. Teraz nieruchomością zawiaduje KOWR. - Z mojej wiedzy wynika, że gmi-
na zmieniła już plan miejscowy dla tego obszaru – mówi pani Alina. - Aby jed-
nak doszło do przekazania nieruchomości, KOWR zażyczył sobie jasnej de-
klaracji ze strony samorządu. Chce mieć pewność, że gmina pobuduje w tym 
miejscu ośrodek integracji społecznej lub świetlicę – dodaje mieszkanka. 
 Nasza czytelniczka podejrzewa, że najwyraźniej ze strony gminy nie było 
sprecyzowanego stanowiska co do planowanego przeznaczenia nierucho-
mości, bo KOWR wycofał się z darowizny. Zapytaliśmy o przebieg negocjacji z 
ośrodkiem burmistrza Daniela Putkiewicza. - Rzeczywiście, w ostatnim czasie 
otrzymaliśmy informację, że KOWR nie przekaże nam tej nieruchomości – po-
twierdza burmistrz. - Dziwi mnie to, bo zmieniliśmy plan zgodnie z wcześniej-
szymi zaleceniami, co postrzegam już jako pewną deklarację dotyczącą prze-
znaczenia tego terenu. Niedługo spotykamy się z władzami agencji i na pew-
no będziemy o tym rozmawiać – deklaruje Daniel Putkiewicz.

TW

Mieszkańcy Głoskowa twierdzą, że nie mają się gdzie spotykać, 
a świetlica bardzo by im się przydała

Jak pozbyć się sołtysa Dąbka?
PIASECZNO Radni uchwalili nowy statut sołectwa Józefosław. Zmienił się w nim tryb prze-

prowadzania wyborów na sołtysa. Teraz nie będą odbywały się one na zebraniu wiej-

skim, a przy urnach, podobnie jak wybory samorządowe czy do parlamentu. Tajemni-

cą poliszynela jest, że radnym chodzi o zmianę sołtysa Józefosławia, którym od 1994 

roku jest Jan Adam Dąbek

 Józefosław to najliczniejsze so-
łectwo w gminie Piaseczno, w któ-
rym zameldowanych jest około 8 tys. 
osób. Sołtysem Józefosławia, nie-
przerwanie od 26 lat, jest Jan Dąbek 
– długoletni samorządowiec, były 
starosta piaseczyński, obecnie wójt 
Prażmowa. Od dawna jest on solą 
w oku nie tylko radnych z Józefosła-
wia, ale także wielu osób związanych 
z piaseczyńskim samorządem. Już 
cztery lata temu robili oni wszystko, 
aby odwołać Jana Dąbka z funkcji 
sołtysa. Jego konkurentką była wów-
czas Anna Czerwieniec, inicjatorka 
powstania stowarzyszenia Pomysł 
na Józefosław. Jan Dąbek zdecydo-
wanie ją jednak pokonał, zdobywa-
jąc dwa razy więcej głosów. 

Żarty się skończyły

 Podczas ostatniej sesji rady miej-
skiej pod obrady trafił statut sołec-
twa Józefosław, określający m.in. 
nowy tryb wyboru sołtysa. - Wnio-
skowała o to komisja statutowa, ale 
też radni z Józefosławia – informuje 
Arkadiusz Czapski, sekretarz urzę-
du. - Jest to projekt pilotażowy. Jeśli 
się przyjmie, wprowadzimy go także 
w innych dużych sołectwach. 
 Sekretarz Czapski podkreśla, 
że przygotowanie wyborów sołty-
sa Józefosławia w nowej formule bę-
dzie pracochłonne. A czy będzie też 
kosztowne? - Moim zdaniem nie 
– mówi Arkadiusz Czapski. - Trzeba 
będzie na pewno wydrukować kilka 
tysięcy kart do głosowania i zapłacić 
członkom sołeckiej komisji wybor-
czej (7-11 osób – przyp. red.). 
 Z kolei burmistrz Daniel Putkie-
wicz podkreśla, że głosowanie na 
sołtysa w lokalu wyborczym z za-
chowaniem reżimu sanitarnego (po-
dobnie odbywały się ostatnio wybo-

ry prezydenckie) będzie bezpiecz-
niejsze od zebrania sołeckiego, w 
którym może wziąć udział do kilku-
set osób stłoczonych na niewielkiej 
powierzchni. 

Jan Dąbek: to upolitycznianie 

samorządów

 Zapytaliśmy przewodniczącego 
rady miejskiej Piotra Obłozę, któ-
ry jest jednocześnie członkiem ko-
misji statutowej, jakie jeszcze po-
wody zdecydowały o zmianie trybu 
wyboru sołtysa Józefosławia. - Je-
steśmy zdania, że sołtysa Józefosła-
wia powinna wybierać większa repre-
zentacja mieszkańców niż 300 osób, 
jak było to ostatnim razem – mówi 
Piotr Obłoza. - Mając większe po-
parcie społeczne, jego pozycja auto-
matycznie będzie silniejsza, będzie 

on rzeczywistym reprezentantem lo-
kalnej społeczności. Chcemy też, aby 
w wyborach brały udział tylko osoby 
mieszkające na terenie Józefosławia 
(na zebraniu sołeckim nikt nie spraw-
dza tożsamości głosujących – przyp. 
red.). Jeśli taki sposób wyborów się 
przyjmie, będziemy chcieli wprowa-
dzić go także w innych dużych sołec-
twach, w tym w Zalesiu Górnym. 
 A co o zmianie sposobu wyboru 
sołtysa sądzi Jan Dąbek? 
 - To ostatni etap upolityczniania 
samorządów – mówi. - Mieszkańcy 
nie będą głosowali na kandydatów, 
tylko na partie, jak ma to miejsce w 
wyborach samorządowych czy do 
sejmu. Nie wiem jeszcze, czy w ogó-
le stanę do tych wyborów. Muszę to 
przemyśleć i przedyskutować z moją 
radą sołecką. 
 Wybory na sołtysa Józefosławia 
odbędą się jesienią. Miejsce, dzień 
i kalendarz wyborczy określa bur-
mistrz Piaseczna. 

Cztery lata temu o wyborze sołtysa Józefosławia 
zdecydowało niecałe 300 osób

Jan Dąbek jeszcze nie zdecy-

dował, czy ponownie będzie 

ubiegał się o urząd sołtysa

R E K L A M A

Osiemdziesiąt jeden lat temu 
sowieci wkroczyli do Polski
PIASECZNO Jak co roku, 17 września obchodzono w Piasecznie kolejną rocznicę agresji sowieckiej na Polskę
 Uroczystości rozpoczęły się tra-
dycyjnie pod Pomnikiem Katyń-
skim na cmentarzu parafialnym od 
odegrania hymnu narodowego i Li-
turgii Słowa. Modlitwę w intencji 
ofiar II Wojny Światowej poprowa-
dził ksiądz Henryk Gniadek, któ-
ry przypomniał również historycz-
ne okoliczności napaści Związku 
Radzieckiego na Polskę. - Prawdzi-
wym patriotą jest ten, kto kocha oj-
czyznę w Bogu i z Bogiem – powie-
dział ksiądz. - Nie można budować 
przyszłości i dobra kraju na funda-
mencie fałszu, kłamstwa i zabijania. 
Dzisiejsza uroczystość z jednej stro-
ny jest bardzo smutna, bo wspomi-
namy tak wielkie zło, które się działo 
w naszym kraju. Dziś mamy dawać 
świadectwo nadziei, a przyszłość 
naszego narodu budować na warto-
ściach, które Jezus Chrystus ukazał 
nam jako fundament życia.
 Następnie głos, w imieniu mieszkań-
ców, zabrała wiceburmistrz Piaseczna 
Hanna Kułakowska-Michalak. - Chcia-
łabym wierzyć, że tysiące represjono-
wanych Polaków nie poniosło swo-
jej ofiary na marne mówiła wicebur-
mistrz. - 17 września jest dla nas wy-
mowną lekcją historii, z której powin-

niśmy wyciągać wnioski na przyszłość 
i podjąć wszelkie działania, aby histo-
ria się nie powtórzyła. Tylko pokojowe 
nastawienie, wzajemne zrozumienie i 
współpraca na arenie politycznej dają 
szansę, aby tak tragiczne wydarzenia 
nie splamiły już naszej historii.
 Na zakończenie uroczystości 
wiązanki pod Pomnikiem Katyń-
skim złożyli przedstawiciele lokal-
nych władz, służb i organizacji. 

 Po części oficjalnej obchodów 
przeniesiono się do pobliskiego 
Domu Kultury, gdzie odbyła się pro-
jekcja filmu „Ułani, ułani” oraz spo-
tkanie z jego autorką Aliną Czernia-
kowską. Film przedstawia historię 
Kawalerii Polskiej ze szczególnym 
uwzględnieniem walk stoczonych w 
czasie napaści Niemiec na Polskę  
we wrześniu 1939 roku.

Wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak i przewodniczący 
rady gminy Piotr Obłoza złożyli hołd ofiarom wojny

POWIAT

Spotkania miłośników aut
W sobotę na parkingu przy UMiG Piaseczno odbędzie się wrześniowy 
spot 4Youngtimers Car, a następnego dnia miłośnicy aut spotkają się w 
Mysiadle (ul. Kwiatowa 28) w ramach IV Spotu Nowa Iwiczna Classic Car 
2020. Początek obu imprez o godzinie 18.

Tyl.

Tyl.

Tomasz Wojciuk



 WTZ oferują dzienny pobyt oso-
bom dorosłym z niepełnosprawno-
ścią fizyczną i intelektualną w stopniu 
lekkim, podczas którego prowadzona 
jest rehabilitacja społeczna i zawodo-
wa. – To niezwykle ważne, aby te oso-
by, których w naszej gminie jest cał-
kiem sporo miały stworzoną możli-
wość rozwoju i integracji ze społeczeń-
stwem – mówi burmistrz Daniel Put-
kiewicz. – Jednocześnie udział pod-
opiecznych w zajęciach daje ich rodzi-
com i opiekunom możliwość w miarę 
normalnego funkcjonowania zawodo-
wego czy chociażby chwilę odpoczyn-
ku. Jako samorząd czujemy się zobo-
wiązani zapewnić dogodne miejsce do 
takiej działalności – dodaje burmistrz.
 Obecnie w zajęciach bierze udział 
27 pełnoletnich mieszkańców Pia-
seczna. Są to osoby  m.in. z upośle-
dzeniem umysłowym, niewidome, 
niedosłyszące, z zespołem Downa, 
reumatoidalnym zapaleniem stawów, 
autyzmem. Niestety, zapotrzebowa-
nie tego typu usługi jest  znacznie 
większe – jednak ze względu na ogra-
niczenia lokalowe nie może być za-
spokojone pomimo tego, że na liście 
oczekujących są kolejne osoby  Nale-
ży zwrócić uwagę, że co roku szko-
ły specjalne w Łbiskach-Pęcherach 
i przy ulicy Szpitalnej w Piasecznie 
kończą kolejne grupy absolwentów 
z niepełnosprawnością, które nadal 
potrzebować będą wsparcia.
 Zarówno kierownik warsztatów 
Łukasz Owczarek jak i rodzice oraz 
opiekunowie osób niepełnospraw-
nych zwracali się do gminy o pomoc 
w pozyskaniu lokalu na dalszą dzia-

łalność WTZ.  Niestety Stowarzysze-
nie nie może dłużej korzystać z bu-
dynku przy ulicy Modrzewiowej 2 
w Piasecznie należącym Parafii w Za-
lesiu Dolnym. Stąd pomysł i próba 
współpracy z gminą  w tym zakresie.
 Dotychczas użytkowany budynek 
wymaga kosztownego remontu, który 
ze względów formalnych nawet przy 
ewentualnym zaangażowaniu władz 
samorządowych nie jest możliwy. 
Po wielu analizach gminnego zaso-
bu lokali oraz prognoz demograficz-
nych stwierdzono, że jedynym możli-
wym rozwiązaniem przy udziale gmi-
ny jest przekazanie Stowarzyszeniu 
w użytkowanie części budynku nale-
żącego do Szkoły Podstawowej nr 5 
w Piasecznie przy ul. Sikorskiego. Bę-
dzie to możliwe od przyszłego roku 
szkolnego, kiedy zgodnie z progno-

zami demograficznymi zmniejszy się 
nabór uczniów w najmłodszych rocz-
nikach i wszystkie dzieci z najmłod-
szych klas przeniesione zostaną do 
budynku przy ul. Szkolnej. Przy oka-
zji tej roszady gmina planuje remont 
budynku przy ul. Sikorskiego. Je-
śli chodzi o skrzydło, które będzie 
użyczone WTZ, Stowarzyszenie ma 
możliwość pozyskania środków ze-
wnętrznych więc samodzielnie doko-
na adaptacji pozyskanej powierzchni 
do swoich potrzeb.
 Zmiana siedziby ośrodka WTZ 
jest ważna nie tylko z uwagi na stan 
obecnej siedziby ale również z uwa-
gi na to aby osoby zagrożone wyklu-
czeniem przebywały bliżej społeczeń-
stwa, w centrum Piaseczna i aby mo-
gły pracować na rzecz innych grup 
społecznych np. seniorów. Nowe miej-

sce to szansa na godne warunki do 
normalnego funkcjonowania w społe-
czeństwie i integracji. – To także szan-
sa i możliwość dla osób pełnospraw-
nych, w tym młodzieży, do zwrócenia 
uwagi na problem niepełnosprawno-
ści, oswajanie się z nią poprzez kon-
takt z drugim człowiekiem i wyzby-
wanie się egoistycznych postaw.  Trze-
ba mieć świadomość że życie rysuje 
różne scenariusze i każdy może sta-
nąć wobec faktu, że niepełnospraw-
ność stanie się jego osobistym tema-
tem – uczula Hanna Kułakowska-Mi-
chalak, I Zastępca Burmistrza.
 WTZ oferują codzienne wsparcie, 

rehabilitację społeczną i zawodową, 
prowadzą zajęcia i umożliwiają oso-
bom niepełnosprawnym udział w ży-
ciu społecznym i kulturalnym, organi-
zuje również praktyki i staże zawodo-
we dla uczestników, a także poszuku-
je potencjalnych pracodawców otwar-
tych na ich zatrudnienie. WTZ pro-
wadzą również projekty integracyj-
ne w środowisku lokalnym, np. uczą 
dzieci i młodzież zachowania w kon-
takcie z osobami niepełnosprawnymi 
w szkołach z terenu Gminy Piaseczno. 
Nowa lokalizacja pozwoli WTZ roz-
szerzyć swoją działalność i zwiększyć 
dostępność zajęć.

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY PIASECZNO

Zagłosuj na projekty z Budżetu Obywatelskiego 
i zmieniaj z nami Piaseczno!

Przed nami głosowanie na złożone projekty w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie. Od 
poniedziałku 21 września mieszkańcy Piaseczna zdecydują bezpośrednio o tym, na jakie pomysły przezna-
czony zostanie 1 mln złotych z gminnego budżetu. Głosowanie potrwa do 30 września 2020r. 
 W tegorocznej edycji zostały za-
kwalifikowane do głosowania 53 
projekty, za łączną sumę blisko 2,5 
mln zł. Szansę na wygraną mają tyl-
ko te projekty, które uzyskają naj-
większą liczbę głosów, do wyczerpa-
nia kwoty przeznaczonej na ich re-
alizację. Głosować mogą mieszkań-
cy miasta Piaseczno. Każdy głosu-
jący ma do rozdysponowania 1 mln 
zł wśród wszystkich projektów. Gło-
sować można online za pomocą in-
ternetowego systemu dostępnego 
na stronie www.bo.piaseczno.eu jak 
również za pomocą tradycyjnych 
kart papierowych wrzucając wypeł-
nioną kartę do urny w jednej z po-
niższych lokalizacji (w godzinach 
pracy placówki):

- Referat Innowacji Miejskich, 
ul. Puławska 5, 
- Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, 
ul. Kościuszki 5,
- Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, 
ul. Warszawska 1,
- Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, 
ul. Świętojańska 5A,
- Biblioteka Publiczna w Piasecznie, 
ul. Jana Pawła II 55. (CEM)
 Przypominamy, że w przypad-
ku głosującego będącego osobą ma-
łoletnią do karty do głosowania na-
leży dołączyć zgodę opiekuna praw-
nego. Co ważne, głosujący może od-
dać głos tylko jeden raz. W przeciw-
nym razie wszystkie oddane przez 
niego głosy zostaną uznane za nie-
ważne. 

- Już po raz czwarty mieszkańcy 
Piaseczna mogą zdecydować na co 
przeznaczyć pulę pieniędzy z budże-
tu gminy, wybierając spośród pro-
jektów zgłoszonych również przez 
mieszkańców – mówi Daniel Put-
kiewicz, Burmistrz Miasta i Gminy 
Piaseczno. – Ze względu na panują-
ce okoliczności gorąco zachęcam do 
głosowania internetowego, aczkol-
wiek dla tych z Państwa, którzy nie 
mogą z tej formy skorzystać przy-
gotowaliśmy też punkty stacjonarne 
do głosowania – dodaje burmistrz. 
 Zwycięskie projekty zostaną 
ogłoszone do 14 października 2020 
r. a realizacja wyłonionych zadań 
odbędzie się w 2021 roku.

Warsztaty Terapii Zajęciowej
– nowa lokalizacja, nowe możliwości

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piasecznie prowadzone przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnospraw-
nych Archidiecezji Warszawskiej to jedyny na naszym terenie ośrodek wsparcia dla osób niepełnospraw-
nych i ich rodzin, który działa na terenie gminy Piaseczno od blisko ćwierć wieku.

Kierownik WTZ Łukasz Owczarek, I Zastępca Burmistrza  Hanna Kułakowska-Michalak
oraz Dyrektor SP nr 5 Dariusz Nowak na tle skrzydła szkoły, gdzie planowane jest w 
przyszłym roku szkolnym przeniesienie warsztatów.



P R O M O C J A

Nieoczekiwana pomoc.
Nawet w najgorszych chwilach znajdzie się ktoś, 

kto nam pomoże
 Pani Iza miała wtedy 22 lata. 
Była młodą kobietą, pełną marzeń i 
planów na przyszłość. Studiowała w 
dużym mieście weterynarię, uważa-
jąc, że jest to zawód dobrze rokujący 
na przyszłość. Poza tym lubiła zwie-
rzęta i bardzo chciała z nimi praco-
wać Na uczelnię podwoził ją jej kole-
ga, który również tam się uczył. Kie-
dyś, gdy wracali z uczelni do domu 
na weekend, kolega się wygłupiał 
Pani Iza próbowała go strofować, 
aż ich samochód zjechał na przeciw-
legły pas ruchu, ponieważ chłopak 
nie zapanował nad autem i zderzył 
się czołowo z nadjeżdżającą cięża-
rówką. Cała siła uderzenia poszła w 
część kierowcy, który nie przeżył wy-
padku, dziewczyna była uwięziona w 
samochodzie do czasu, aż ratownicy 
ją uwolnili. Pozornie nic jej nie było, 
lecz praktycznie straciła czucie we 
wszystkich kończynach. Zabrano ją 
do szpitala, gdzie stwierdzono: uraz 
kręgosłupa, który spowodował nie-
dowład czterokończynowy. 

 Życie Pani Izy rozpadło. W jed-
nej strasznej chwili straciła wszyst-
ko, zdrowie, przyszłość i marze-
nia. Najprawdopodobniej resztę ży-
cia będzie musiała spędzić życie na 
wózku elektrycznym. Być może, po 
długiej rehabilitacji, będzie w sta-

nie poruszać w niewielkim stopniu 
kończynami, ale o chodzeniu nie ma 
mowy. Niestety, niepełnosprawność 
w naszym kraju nie jest dla ludzi 
ubogich... Wszystko kosztuje krocie, 
od wózka, poprzez przystosowanie 
mieszkania, przez auto do przewo-
zu niepełnosprawnych, kończąc na 
rehabilitacji.

 Dostała bezsporne odszkodowa-
nie od ubezpieczyciela sprawcy zda-
rzenia, dzięki pomocy kancelarii od-
szkodowawczej w wysokości 140 tys. 
zł. Powinien to być początek drogi 
o godziwe odszkodowanie. Ówcze-
sna kancelaria, która prowadziła jej 
sprawę prowadziła negocjacje doty-
czące kwoty odszkodowania, trwało 
to kilka tygodni i wynegocjowali dla 
niej kwotę w wysokości 400 tys. zł. 
co było sumą znaczącą. Dokumenty 
trafiły już do jej domu, dopłata od-
szkodowania wymagała od niej jed-
nak podpisania ugody, w której mu-
siała się zrzec dalszego dochodzenia 
roszczeń. Mimo to, i tak zamierzała 
je podpisać, ponieważ przedstawiciel 
kancelarii twierdził, że więcej nicze-
go w sądzie nie uzyska. Wydarzyło 
się coś, co odmieniło jej przyszłość.

Powszechny Zakład Odszkodowań 
jest warszawską kancelarią odszko-

dowawczą, która walczy o najwyż-
sze możliwe odszkodowanie. Zaj-
muje się sprawami związanymi z 
uszczerbkiem na zdrowiu lub śmier-
cią osoby najbliższej. O przypadku 
Pani Izy dowiedzieli się od jej przy-
jaciół. Pracownicy kancelarii nawią-
zali kontakt z Panią Izą, która była 
już na ostatniej drodze do otrzyma-
nia dodatkowych pieniędzy. Wyja-
śnili jej, że przy szkodzie jaką do-
znała, ma prawo do o wiele wyższe-
go odszkodowania, o ile tylko spra-
wa trafi do sądu. Zaproponowali, że 
będą ją reprezentować. Początko-
wo bardzo sceptycznie podchodzi-
ła do tej propozycji. Rodzice nama-
wiali ją, aby przyjęła pieniądze, któ-
re zgodził się wypłacić ubezpieczy-
ciel w zamian za ugodę. Nigdy nie 
widzieli takiej sumy i bali się ją stra-
cić.  Finalnie podjęła jednak decyzję 
o przekazaniu sprawy Powszechne-
mu Zakładowi Odszkodowań. Jak 
się później okazało wcześniejsza 
kancelaria nie miała kompetencji 
prawniczych i żaden prawnik jej nie 
reprezentował dlatego zmierzali tyl-
ko do jednego – do zawarcia ugody, 
gdyż nie mogliby prowadzić sprawy 
w sądzie. Została poinformowana, 
że pokryją koszty związane ze spra-
wą, biegłymi, itp., gdyby nie zosta-
ła zwolniona z kosztów sądowych.  

Pani Iza mimo to pozostawała scep-
tyczna, obawiała się też konieczno-
ści stawania przed sądem, co było 
trudne ze względu na jej stan zdro-
wia. Pracownicy nowej kancelarii 
powiedzieli jednak, że będzie musia-
ła najwyżej raz stawić się w sądzie, 
a w związku z jej stanem zdrowia w 
ramach pomocy sądowej będzie mo-
gła być przesłuchana w domu.

 Pani Iza zgodziła się więc i po-
zwoliła nowej kancelarii ją reprezen-
tować przed sądem. Walka trwała, 
tak jak zapowiedzieli prawnicy, po-
nad dwa lata. Nie było łatwo, Pani 
Iza musiała, pomimo oczywistych 
trudności zeznawać. Było to jednak 
konieczne, aby sąd poznał bezmiar 
jej cierpienia, byli również biegli le-
karze sądowi. Udało się wywalczyć 
ponad 1 mln. zł. zadośćuczynienia 
oraz 5.3 tys. zł. dożywotnie renty.

 Różnica pomiędzy tym co pro-
ponowała jakaś kancelaria bez kom-
petencji prawniczych a Powszech-
nym Zakładem Odszkodowań była 
ogromna, a co najważniejsze uzy-
skała dożywotnią rentę z polisy OC 
sprawcy zdarzenia, która czasami 
jest istotniejsza aniżeli jednorazowe 
odszkodowanie.

Powszechny Zakład Odszkodowań, 

ul. Energetyczna 11 lok. 505-500 Piaseczno

ul. Okopowa 47 lok. 57 01-059 Warszawa

tel. 22 308-65-00

Biletowa awantura w elce
GÓRA KALWARIA W drugi dzień roku szkolnego w autobusie linii L25 doszło do incydentu 

z udziałem wracających ze szkoły w Dobieszu dzieci oraz kontrolera biletów. Interwe-

niowała policja
 O zdarzeniu opowiedział nam 
jeden z rodziców. - Tego dnia na 
przystanku w Dobieszu wsiadło do 
autobusu kilkanaścioro dzieci, w 
tym cała klasa 7. Jechały do Krza-
ków Czaplinkowskich, to była ich 
pierwsza samodzielna podróż ze 
szkoły – relacjonuje pan Tomasz. 
- Dzieci były zdezorientowane sy-
tuacją, ale wszystkie chciały kupić 
bilet. Autobus jechał do Krzaków 
Czaplinkowkich około 5 minut, w 
tym czasie większość dzieci nie 
zdążyło kupić biletów. Na przy-
stanku wszyscy uczniowie zostali 
zatrzymani przez kontrolera.
 Nasz czytelnik opowiada, że 
dzieci były zdezorientowane i prze-
straszone nieznaną im sytuacją. 
Na miejsce przybyło kilkoro rodzi-
ców, wkrótce na przystanku zjawi-
ła się również policja. - Część dzieci 
w oczekiwaniu na rodziców się po-
płakało – dodaje pan Tomasz. - Ja 
swojego syna zabrałem do domu, 
byliśmy straszeni sądem. Wiem, 
że kilkoro rodziców przyjęło man-
daty i napisało odwołanie. Czy tak 
powinien wyglądać pierwszy dzień 
dzieci w nowej szkole? - pyta ziry-
towany rodzic.
 Poprosiliśmy o wyjaśnienia ope-
ratora linii L25, firmę Polonus SA, 
która przedstawiła nam nieco inny 
przebieg tego zdarzenia. - Na przy-
stanku Cendrowice do autobusu 
wsiadło 9 uczniów, w elce już wcze-
śniej był kontroler, który jechał z 

Piaseczna – wyjaśnia Piotr Pogo-
nowski, dyrektor zarządzający w fir-
mie Polonus SA.  -  Kierowca po zo-
baczeniu grupy młodzieży, spojrzał 
w lusterko i odczekał chwilę przed 
ruszeniem, dając każdemu szansę 
na zakup biletu. W związku z fak-
tem, iż żaden z pasażerów nie prze-
jawiał takiej chęci, autobus ruszył z 
przystanku. Po dojechaniu autobu-
su do następnego przystanku rewi-
zor postanowił rozpocząć kontro-
lę biletów. Okazało się, że żaden z 
uczniów go nie posiadał.
 Piotr Pogonowski przyznaje, że 
na przystanku w Krzakach Czaplin-
kowskich atmosfera stała się napię-

ta, jednak kontroler jej nie zaogniał, 
starając się uspokoić pasażerów. W 
końcu, jako że młodzież odmówi-
ła mu okazania dokumentów, zde-
cydował się wezwać na miejsce po-
licję. - Patrol był obecny do zakoń-
czenia czynności służbowych przez 
kontrolera – wyjaśnia przedstawiciel 
Polonusa. - W wyniku zajścia rewi-
zor wystawił 5 wezwań do zapłaty 
oraz 2 potwierdzenia opłaty na miej-
scu. Przypominam, że każdy pasa-
żer podróżujący elką ma obowiązek 
mieć ważny bilet, świadczący o uisz-
czeniu opłaty za przejazd.

Tomasz Wojciuk

Czy rozbiórka w Żabieńcu odbywa
się niezgodnie z zaleceniami?
PIASECZNO - Wykonawca prowadzący rozbiórkę budynków przy ul. 
Głównej działa niezgodnie ze specyfi kacją  - oburza się jeden z miesz-
kańców. - Taki jest efekt, gdy wybiera się najtańszą fi rmę...

 Naszego czytelnika, pana Mateusza oburzyła – jak twierdzi - jakość prac 
rozbiórkowych prowadzonych przy ul. Głównej 48. Rozbiórka realizowana 
jest na zlecenie gminy. - Gmina zleciła prace wykonawcy, który zapropono-
wał podejrzanie niską cenę – twierdzi mieszkaniec. Sprawdziliśmy. Zapyta-
nie ofertowe skierowano do 12 fi rm. Wykonawca, z którym podpisano umo-
wę, zaproponował za wyburzenie budynków gospodarczych przy Głównej 
niewiele ponad 43 tys. zł. Następna w kolejności oferta opiewała na ponad 
60 tys. zł. - Zakres prac jest inny, niż ten zlecony przez gminę – uważa czytel-
nik. - Wykonawca nie ogrodził, nie oznaczył i nie zabezpieczył terenu rozbiór-
ki. Nie wywiózł też odpadów z rozbieranych budynków. Gmina oczywiście nie 
interesuje się tym problemem... - dodaje pan Mateusz.
 Zarzutom mieszkańca trochę dziwi się sołtys Żabieńca, Adam Marciniak. 
- Wydaje mi się, że gmina cały czas monitoruje postępy robót – mówi. - W ubie-
głym tygodniu na miejscu rozbiórki był inspektor z wydziału inwestycji, który 
polecił wykonawcy wybrać z gruzu deski i inne odpady – mówi Adam Marciniak.
- Wszystko to trafi ło do kontenera, zaś eternit pojechał do utylizacji. Teraz te-
ren jest wyrównywany. Na skraju działki zostanie pozostawiony gruz, bo chce-
my przenieść tam garaże, z których korzystają pracownicy zakładu rybackiego.

TW
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Upamiętnili 
zasłużonego trenera
PIASECZNO W trakcie trzeciej edycji Memoriału Sławomira Rosłona nie 
zabrakło wielu sportowych emocji. W tym roku, ze względu na pande-
mię, impreza była podzielona na dwie sesje

 Na stadionie miejskim po raz kolejny uczczono, najlepiej jak było można, 
pamięć Sławomira Rosłona – piaseczyńskiego trenera, który wychował wie-
le pokoleń biegaczy. Po rywalizacji dzieci do 14 roku życia, w drugiej sesji po-
biegły – na dystansach od 100 do 5000 metrów – osoby starsze. 
 Tradycją stało się już, że impreza przyciąga wielu ciekawych zawodników 
z całego kraju. Tym razem wystartowali, między innymi, Piotr Łobodziński 
– Mistrz Świata w biegu po schodach (zwyciężył na 5000 metrów) i Zuzanna 
Bronowska (Mistrzyni Polski juniorek), która wygrała bieg na 1500 metrów. 
Uczestnikom przez cały dzień towarzyszyła również piękna pogoda, która za-
pewne przyczyniła się do tego, że w trakcie memoriału nie zabrakło wielu in-
dywidualnych rekordów życiowych. Nagrody dla najlepszych wręczali bur-
mistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz, wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Micha-
lak oraz członkowie rodziny Sławomira Rosłona.
- Po raz kolejny, dzięki wsparciu gminy i powiatu, imprezę udało się zrobić 
profesjonalnie – podsumował memoriał Wiesław Paradowski ze Stowarzy-
szenia Kondycja, organizator wydarzenia. - Nie zrobiłbym tych zawodów bez 
mojej ekipy z Kondycji Masters, która jest niezastąpiona w organizacji tego 
typu imprez. Bardzo im za to dziękuję.
 A już w najbliższą niedzielę odbędzie się siódma edycja biegu ulicami Jó-
zefosławia i Julianowa. W tym roku impreza zorganizowana zostanie na terenie 
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Józefosławiu. O godzinie 10.30 na 
boiskach szkolnych odbędą się konkurencje dla dzieci, a start biegu głównego 
zaplanowano na godzinę 12. Trasa na dystansie 5 kilometrów przebiegać bę-
dzie ulicą Spacerową w kierunku Lasu Kabackiego, następnie ulicą Prawdziw-
ka do Kierszka. Powrót tą samą trasą. Ze względu na ograniczenia covidowe im-
prezie nie będzie towarzyszyć piknik rodzinny. 

Grzegorz Tylec

W biegu na 800 metrów triumfowała Weronika Wika

Turystyka z harcerzami
PIASECZNO Harcerski Klub Turystyki Kwalifi kowanej „Kołek” przy Komendzie Hufca ZHP 

im. Bohaterów Pokoju w Piasecznie istnieje już od 1979 roku i przez lata swojego ist-

nienia przeżywał zarówno wzloty, jak i upadki. Obecnie czynione są starania, by odzy-

skał on dawną świetność i kontynuował dumną tradycję pieszych wędrówek

 Historia klubu zaczęła się od 
wspólnej inicjatywy „Spirytusa” 
(dh Wojciecha Walczaka), „Chru-
sta” (dh pwd. Arkadiusza Tomcza-
ka) i „Lacha” (dh org. Andrzeja 
Lacha), którzy przekonali do niej 
ówczesną komendantkę hufca, dh 
Elżbietę Witkoś. Z początku na-
zywał się on Harcerskim Klubem 
Technicznym przy KH ZHP w Pia-
secznie, a w pierwszym roku swo-
jego istnienia, wspólnie z 14. Tury-
styczną Drużyną Harcerską „Wę-
drowne ptaki”, zorganizował obóz 
wędrowny po Roztoczu i Biesz-
czadach. W 1980 roku klub zyskał 
już obecną nazwę HKTK „Kołek”, 
przywdział żółte barwy z dwoma 
granatowymi paskami i specjalną 
plakietkę noszoną na prawym rę-
kawie munduru.

Klub z bogatą historią

 Lata 80. ubiegłego stulecia 
były okresem rozkwitu „Kołka”. 
Brał on nie tylko udział w rajdach 
piaseczyńskiego PTTK, ale i za-
czął organizować własne imprezy 
dla harcerzy i zuchów („Rajd Ba-
bie Lato”, „Nocny, Diabelski Rajd 
GNATY”). Jego członkowie chęt-
nie zdobywali odznaki turystyczne 
i krajoznawcze, organizowali obo-
zy wędrowne czy wspierali kolonie 
zuchowe. - Wielkim sukcesem klu-
bu było pierwsze miejsce w Har-
cerskim Rajdzie Świętokrzyskim w 
1985 roku – wspomina Krzysztof 
Żychliński, obecny prezes HKTK 
„Kołek”.
 Niestety, w 1987 roku klub, w 
trakcie VI Polowej Zbiórki Harcer-
stwa Starszego we Fromborku, stra-
cił swój proporzec, ale po trzech 
miesiącach – w dość niejasnych oko-
licznościach – udało się go ostatecz-
nie odzyskać. W latach 90. „Kołek” 
skoncentrował się na wędrówkach 
górskich w Beskidach, Pieninach i 

Sudetach, a już w XXI wieku – także 
i Tatrach. Zaczęły się również pierw-
sze wyjazdy zagraniczne – do Egip-
tu, Chorwacji i Iranu.
 
Turystyka w dobie pandemii

 A jak wyglądają obecne działa-
nia klubu? W lipcu odbyła się wę-
drówka obecnych członków HKTK 
„Kołek” i 41. Drużyny Harcerskiej 
„Siedlisko” działającej w Piasecz-
nie. W związku z sytuacją epide-
miczną uczestnicy wyprawy zdecy-
dowali się zrezygnować z coroczne-
go obozu stacjonarnego, który zwy-
kle trwał trzy tygodnie i w mniejszej 
grupie poznawać piękne rejony Ku-
jaw i Pomorza oraz mierzyć się z 
wyzwaniami wędrowania. 
 W gronie sześciu osób (towarzy-
szył im też zaprzyjaźniony harcerz 
z ZHR) wyruszyli z Warszawy po-
ciągiem do Bydgoszczy, a następ-
nie pieszo szlakiem rzeki Brdy, od-
wiedzając historyczne miejsca obo-
zów Hufca ZHP Piaseczno w Pól-
ku, Kręglu, Brzozowie, Śpierew-
niku i Czernicy. W tydzień prze-
szli łącznie 162 kilometry, niosąc 
w plecakach ubrania, śpiwory, pro-
wiant, a nawet namioty. - Spotkali-
śmy się z dużą życzliwością i zain-

teresowaniem lokalnej społeczności 
oraz odpowiadaliśmy na wiele py-
tań dotyczących celu naszej wy-
prawy– mówi phm. Natalia Staw-
ska, drużynowa 41. Drużyny Har-
cerskiej „Siedlisko”. - Przez jeden 
dzień szedł z nami instruktor har-
cerski z Bydgoszczy, który opo-
wiadał nam o historii przemierza-
nych terenów. Dowiedzieliśmy się 
na przykład, że wygrana bitwa pod 
Koronowem, o której niewiele osób, 
poza historykami pamięta, w woj-
nie z Zakonem Krzyżackim, miała 
większe znaczenie niż sławna bitwa 
pod Grunwaldem. Ze zdumieniem 
oglądaliśmy też świetnie zachowaną 
strażnicę krzyżacką w Małym Jasień-
cu. Ani razu nie mieliśmy trudności ze 
znalezieniem noclegu, co dowodzi, że 
ten piękny region jest jeszcze nieod-
kryty turystycznie.
 Po wakacjach wędrówki jako 
HKTK „Kołek” będą kontynuowa-
ne. Członkowie klubu wybierają się, 
między innymi, w Góry Świętokrzy-
skie i zapraszają wszystkie chętne 
osoby do drużyny i klubu. Kontakt 
krzysztof.zychlinski@zhp.net.pl, a 
w sprawie zapisu do drużyny - nata-
lia.stawska@zhp.net.pl.

Grzegorz Tylec

Turystyka piesza jest jedną z form harcerskiej aktywności

Żeglarskie pieśni 
w Piasecznie
PIASECZNO W sobotę na rynku w Piasecznie wystąpił znany i lubiany 
zespół szantowy Ryczące Dwudziestki, który charakteryzuje się śpie-
wem a cappella z podziałem na głosy

 Artyści, których wyjątkowa i rozpoznawalna barwa głosów przyciąga od lat 
słuchaczy i wiernych fanów, błyskawicznie złapali kontakt ze świetnie bawiącą 
się publicznością. Popularne pieśni żeglarskie były śpiewane wspólnie z zespo-
łem i oczywiście nie mogło się tego wieczoru obyć bez bisów. Jednym z nich 
był utwór „Hiszpańskie dziewczyny“, który znają zapewne wszyscy miłośnicy 
szant. Koncert Ryczących Dwudziestek zakończył tegoroczne występy na żywo 
na piaseczyńskim rynku. Teraz koncerty przenoszą się do Domu Kultury.

Tyl.

Droga, która zintegrowała mieszkańców
PIASECZNO W zeszły piątek nastąpiło uroczyste otwarcie ulicy Iwa w Henrykowie-Uroczu
 Do przecięcia wstęgi sołtys Anna 
Kostyrka zaprosiła mieszkających 
przy ulicy Iwa seniorów Eugeniu-
sza Dąbrowę i Tadeusza Plewczyń-
skiego, którzy najdłużej zabiegali o 
budowę drogi. Na uroczystości nie 
zabrakło burmistrza Piaseczna Da-
niela Putkiewicza oraz jego zastęp-
cy Roberta Widza. Licznie przyby-
li także mieszkańcy, nie tylko ulicy 
Iwa, ale także ci, którzy z drogi ko-
rzystają. Ktoś przyniósł ciasto, ktoś 
inny pasztecik, owoce i... wkrótce 
stół uginał się pod ciężarem pysz-
ności. Zagrała muzyka i świętowa-
nie przeciągnęło się do późnych go-
dzin nocnych.
 Pod wyasfaltowaną ulicą poło-
żony został ślepy kanał kanalizacji 
sanitarnej na odcinku od ul. Spo-
łecznej do ul. Uroczej. - To inaugu-
racyjny fragment kanalizacji w Hen-
rykowie, pierwszy ale mam nadzie-
ję nie ostatni – powiedział burmistrz 
Daniel Putkiewicz dodając, że frag-
ment przeciętej wstęgi pozostawi so-
bie na pamiątkę, by mieć na uwadze 
także inne ulice we wsi. - Mam na-
dzieję, że będziemy mieli możliwość 
przy podobnych okazjach spotykać 
się częściej – dodał burmistrz i po-
dziękował za miłe przyjęcie. 

 Asfaltowa nawierzchnia ul. Iwa 
z szykanami uspokajającymi ruch 
oraz wyniesionymi skrzyżowaniami 

kosztowała ponad 900 tys. złotych.

AB

Ulica Iwa kosztowała 900 tys. zł. Mieszkańcy Henrykowa-
Urocza długo na nią czekali
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Weekend z food truckami
PIASECZNO Pandemia koronawirusa nie wystraszyła miłośników ulicznego jedzenia, któ-

rzy tłumnie odwiedzali podczas ostatniego weekendu Skwer Kisiela. Oprócz 16 różno-

rodnych stanowisk z jedzeniem na pobliskim parkingu przy ulicy Sierakowskiego zor-

ganizowano również dodatkowe atrakcje dla najmłodszych
 Na miejscu można było spróbo-
wać, między innymi, zarówno kla-
sycznych burgerów, jak i szaszłyków 
czy dań kuchni żydowskiej. Stoiska 
zostały celowo skomponowane w 
taki sposób, by nie konkurowały ze 
sobą i każdy miłośnik jedzenia mógł 
znaleźć coś dla siebie. Zadowole-
nia z wysokiej frekwencji nie kry-
li właściciele food trucków. - Z tego 
co wiem, w Piasecznie jest zawsze 
dobrze - mówi pani Rusłana z war-
szawskiego food trucku Farsz Food, 
oferującego chińskie pierożki dim 
sum, gruzińskie chinkali i koreańskie 
corn dogi. - W zeszłym tygodniu by-
liśmy w Pruszkowie, ale padało i ge-
neralnie nie było szału. Nam idzie w 
Piasecznie wszystko mniej więcej po 
równo, ale zazwyczaj największym 
zainteresowaniem cieszą się burgery 
i frytki. Tutaj impreza jest kameral-
na, ale jeżdżę też na takie, gdzie jest i 
po 60 food trucków.
 Większość potraw kosztowała od 
20 do 30 złotych. Na szczęście w tym 

roku czekało się nieco krócej niż pod-
czas poprzednich edycji. Największy 
ruch był od godziny 14 do 18.
 - Mieszkańcy Piaseczna poka-
zali, że lubią wyjątkową kuchnię, bo 
przybyli bardzo licznie – podsumo-
wał imprezę Krzysztof Bieńkowski, 
organizator wydarzenia z firmy Fu-

traki. - Byliśmy otwarci dużo dłużej 
niż planowaliśmy. Mieszkańcy inte-
resowali się nie tylko jedzeniem, ale 
i dmuchańcami czy kinem plene-
rowym. W przyszłym roku bardzo 
chętnie odwiedzimy Piaseczno po-
nownie.

Grzegorz Tylec
R E K L A M A

KONSTANCIN-JEZIORNA

Polskie Sieci Elektroenergetyczne 
wspierają KS Konstancin

Zasłużony dla gminy

 Sekcje pływania oraz koszykówki na wózkach działające w ramach In-
tegracyjnego Klubu Sportowego Konstancin otrzymały grant w ramach 
programu realizowanego przez PSE „WzMOCnij Swoje Otoczenie ”. Pozy-
skane środki umożliwią bezpieczną i zgodną z reżimem sanitarnym orga-
nizację zajęć z pływania oraz koszykówki na wózkach. Zostanie kupiony 
za nie także nowy sprzęt sportowy, który trafi  do około 200 dzieci, mło-
dzieży i niepełnosprawnych dorosłych z terenu gminy. 

TW

 Podczas środowej sesji rady miejskiej Piotr Szczurowski, wieloletni 
dyrektor Technikum i Zasadniczej Szkoły Przemysłu Papierniczego w 
Jeziornie otrzymał pośmiertnie tytuł „Zasłużony dla gminy Konstancin-
Jeziorna”. Byłego cenionego pedagoga i społecznika wspominał rad-
ny Ignacy Gołębiowski, który odebrał akt nadania tytułu. W tym roku 
upływa 45. rocznica śmierci Piotra Szczurowskiego, który spoczywa na 
cmentarzu parafi alnym w Słomczynie.

TWPIASECZNO

Skorzystaj z darmowej porady 
architekta wnętrz
 Z bezpłatnych konsultacji profesjonalnych projektantów wnętrz bę-
dzie można skorzystać już w najbliższy weekend w Leroy Merlin przy ul. 
Puławskiej 46. Architekci będą udzielać porad dotyczących kolorystyki 
wnętrz na zaproszenie jednej z najbardziej uznanych marek farb – Tik-
kurila. Będą oni dostępni w piątek, 18 września w godz. 14 – 20 oraz w 
sobotę, 19 września w godz. 12 – 20. 

TW
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IV liga

Kolejka 7 - 12-13 września

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

Tabela grupy mazowieckiej IV ligi

1.  Victoria Sulejówek 7 16 5 1 1 23-9
2.  Drukarz Warszawa 7 16 5 1 1 17-5
3.  Ząbkovia Ząbki 7 16 5 1 1 18-8
4.  Escola Varsovia Warszawa 7 15 5 0 2 23-7
5.  Znicz II Pruszków 7 13 4 1 2 13-5
6.  Mazur Karczew 7 11 3 2 2 8-9
7.  MKS Piaseczno 6 10 3 1 2 12-10
8.  AP Marcovia Marki 7 10 3 1 3 12-14
9.  KS Raszyn 7 9 3 0 4 9-13
10.  Unia Warszawa 7 6 2 0 5 7-16
11.  Okęcie Warszawa 6 6 2 0 4 6-14
12.  Józefovia Józefów 7 4 1 1 5 7-18
13.  Ożarowianka Ożarów Mazowiecki
  7 4 1 1 5 7-23
14.  Sparta Jazgarzew 7 3 1 0 6 7-18

Liga okręgowa

Kolejka 8 - 12-13 września

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

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  Orzeł Baniocha 8 24 8 0 0 43-4
2.  Laura Chylice 8 20 6 2 0 24-9
3.  Milan Milanówek 8 19 6 1 1 28-7
4.  Grom Warszawa 8 18 6 0 2 27-5
5.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
  8 16 5 1 2 22-9
6.  LKS Chlebnia 8 15 5 0 3 20-13
7.  KS Teresin 8 14 4 2 2 19-15
8.  GLKS Nadarzyn 8 13 4 1 3 20-15
9.  Korona Góra Kalwaria 8 12 4 0 4 20-19
10.  Ursus II Warszawa 8 11 3 2 3 24-18
11.  Ryś Laski 8 8 2 2 4 13-23
12.  Perła Złotokłos 8 7 2 1 5 15-18
13.  Piast Piastów 8 7 2 1 5 12-33

14.  SEMP Ursynów 7 5 1 2 4 10-26
15.  Przyszłość Włochy 8 5 1 2 5 12-32
16.  Naprzód Brwinów 8 5 1 2 5 11-29
17.  Sarmata Warszawa 8 4 1 1 6 10-21
18.  Passovia Pass 7 0 0 0 7 3 - 3 7

A klasa

Kolejka 5 - 12-13 września

Progres Warszawa 3-1 UKS Tarczyn 
MKS Polonia Warszawa 4-0 City Wilanów
MKS II Piaseczno 6-1 Walka Kosów  
Perła II Złotokłos 0-0 FC Lesznowola 
GKS Podolszyn 7-0 Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki
Drukarz II Warszawa 5-1 Anprel Nowa Wieś 
Jedność Żabieniec 2-2 Świt Warszawa 

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy

1.  Drukarz II Warszawa 5 13 4 1 0 18-7
2.  MKS Polonia Warszawa 4 10 3 1 0 18-0
3.  MKS II Piaseczno 5 10 3 1 1 21-7
4.  GKS Podolszyn 5 10 3 1 1 18-4
5.  Perła II Złotokłos 5 10 3 1 1 6-4
6.  City Wilanów  5 10 3 1 1 9-6
7.  FC Lesznowola 4 8 2 2 0 6-4
8.  Progres Warszawa 5 7 2 1 2 15-12
9.  UKS Tarczyn 5 7 2 1 2 12-13
10.  Świt Warszawa 5 5 1 2 2 8-12
11.  Jedność Żabieniec 5 2 0 2 3 7-15
12.  Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki 
  5 1 0 1 4 2-14
13.  Walka Kosów 5 1 0 1 4 7-27
14.  Anprel Nowa Wieś 5 0 0 0 5 3-25

IV Liga kobiet

Kolejka 3 - 12-13 września

Pauza: Ostrovia Ostrów Mazowiecka, Jantar Ostrołęka.

 KS Wilanów (Warszawa) 0-1 Fuks Pułtusk  
Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock) 1-3 Żbik Nasielsk  
KS II Raszyn 6-2 Legia Soccer Schools Warszawa  
Pogoń Siedlce 0-12 GOSiR Piaseczno 

Tabela IV ligi kobiet

1.  KS II Raszyn 2 6 2 0 0 8-2
2.  Fuks Pułtusk 2 6 2 0 0 6-0
3.  Legia Soccer Schools Warszawa
  3 6 2 0 1 8-9
4.  Jantar Ostrołęka 2 4 1 1 0 17-2
5.  Ostrovia Ostrów Mazowiecka
  2 4 1 1 0 3-2
6.  KS Wilanów (Warszawa) 3 3 1 0 2 1-2
7.  GOSiR Piaseczno 3 3 1 0 2 12-3
8.  Żbik Nasielsk 3 3 1 0 2 3-7

9.  Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock)
  2 0 0 0 2 4-8
10.  Pogoń Siedlce 2 0 0 0 2 0-27

Ligowe zapowiedzi

IV liga

Kolejka 8 - 19-20 września

MKS Piaseczno - KS Raszyn 20 września, g.11
Drukarz Warszawa - Victoria Sulejówek  
Znicz II Pruszków - Ząbkovia Ząbki  
AP Marcovia Marki - Józefovia Józefów  
Okęcie Warszawa - Sparta Jazgarzew 19 września, g.11
Escola Varsovia Warszawa - Unia Warszawa  
Ożarowianka Ożarów Mazowiecki - Mazur Karczew

Liga okręgowa

Kolejka 9 - 19-20 września

Korona Góra Kalwaria - Ursus II Warszawa 19 września, g.16
Przyszłość Włochy (Warszawa) - Piast Piastów  
Passovia Pass - Sarmata Warszawa  
LKS Chlebnia - SEMP Ursynów (Warszawa)  
Naprzód Brwinów - Orzeł Baniocha  20 września, g.11
KS Teresin - Pogoń II Grodzisk Mazowiecki  
Ryś Laski - GLKS Nadarzyn  
Perła Złotokłos - Grom Warszawa 19 września, g.16
Milan Milanówek - Laura Chylice 19 września, g.12

A klasa

Kolejka 6 - 19-20 września

UKS Tarczyn - Anprel Nowa Wieś 19 września, g.16
Jedność Żabieniec - Drukarz II Warszawa 19 września, g.11:30
Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki - Świt Warszawa  
FC Lesznowola - GKS Podolszyn 20 września, g.16
Walka Kosów - Perła II Złotokłos 20 września, g.14
City Wilanów (Warszawa) - MKS II Piaseczno 
20 września, g.11
Progres Warszawa - MKS Polonia Warszawa

IV liga kobiet

Kolejka 4 - 19-20 września

Pauza: GOSiR Piaseczno, Pogoń Siedlce.

 Fuks Pułtusk - Jantar Ostrołęka  
Legia Soccer Schools Warszawa - Ostrovia Ostrów Mazowiecka  
Żbik Nasielsk - KS II Raszyn 
KS Wilanów - Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock) 

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

Wyniki naszych zespołów ligowych

Krupnik show
PIŁKA NOŻNA, MKS II PIASECZNO – WALKA KOSÓW 6:1 Zdecydowanym faworytem w tym meczu 

była druga drużyna biało-niebieskich. Z Walki odeszło przed sezonem kilku kluczo-

wych zawodników i wszystko wskazuje na to, że podopiecznych Rafała Wiśniewskiego 

czeka w tym sezonie trudna batalia o utrzymanie się w A klasie

 Niedzielny mecz rozpoczął się 
jednak dla wielu zaskakująco. W 10. 
minucie z rzutu rożnego wrzucił pił-
kę Mateusz Karaśkiewicz, a Grze-
gorz Mrowiński zaskoczył efek-
townym wolejem Lucjana Barana. 
Dziewięć minut później Walka mia-
ła jeszcze niezłą szansę na podwyż-
szenie prowadzenia, ale Jakub Ro-
wiński uderzył głową ponad bram-
ką. Im dłużej trwało jednak spotka-
nie, tym wyraźniej rysowała się prze-
waga gospodarzy. Wreszcie, w 24. mi-
nucie Piaseczno wyrównało. Po po-
daniu Bartosza Orłowskiego pew-
nym uderzeniem popisał się Mateusz 
Krupnik, a w 33. minucie na 2:1 trafił 
z rzutu karnego Orłowski. Jedenastka 
została podyktowana za faul Michała 
Dobiegały na Bartłomieju Gromku.
 Druga połowa to już zdecydowa-
na dominacja Piaseczna. Walka sła-
bła dosłownie z minuty na minutę, 
pozwalając na coraz więcej miejsco-
wym. A jakby tego było mało, Mar-
cin Polewczyk, po dośrodkowaniu 
Karola Bonieckiego, posłał piłkę do 
własnej bramki. W 64. minucie było 
już 4:1. Damian Młoźniak ładnie 
dostrzegł wybiegającego na wolne 
pole Bonieckiego, który – bez więk-
szych problemów – pokonał mło-
dego bramkarza gości, który i tak 
był tego dnia jednym z jaśniejszych 
punktów Walki. 
 Goście atakowali sporadycznie, 
ale w 66. minucie zmusili do spore-
go wysiłku Barana, który nogą odbił 
strzał Cezarego Fabisiaka. Ostatni 
kwadrans upłynął pod znakiem bo-
iskowych poczynań Krupnika, któ-
ry najpierw nie wykorzystał jede-
nastki po faulu na Pastuszaku, a po-
tem... dobił rywali kompletując swój 

hat-trick. W 80. minucie wykorzystał 
świetne prostopadłe podanie od Da-
miana Młoźniaka, a zaledwie minu-
tę później ustalił wynik meczu, do-

stawiając nogę do mocnego zagra-
nia Bonieckiego z lewej strony pola 
karnego.

Grzegorz Tylec

Rafał Wiśniewski, trener Walki Kosów

 W pierwszej połowie byliśmy wyrównanym przeciwnikiem dla Piaseczna, nawet 
prowadziliśmy 1:0, a drużyna realizowała zadania taktyczne, jakie sobie nakreśliliśmy w szat-
ni przed meczem. W drugiej niestety coś się posypało i Piaseczno dominowało na boisku. 
Wynik niestety odzwierciedla to, co się działo w meczu, a mógłby być wyższy, ale nie był 
dzięki naszemu bramkarzowi Kubie Kordeli (16 lat), który popisał się dobrymi interwencja-
mi, między innymi obronionym karnym. Drużyna Walki Kosów składa się teraz w większości 
z nowych zawodników i potrzebujemy trochę czasu, żeby funkcjonowało to jak należy.

Mateusz Krupnik, zawodnik MKS II Piaseczno

 Przede wszystkim bardzo się cieszę, że udało nam się przełamać po meczu z Lesz-
nowolą, który nie ułożył nam się tak, jak byśmy chcieli. W mecz z Walką też nie weszliśmy 
najlepiej, ale z każdą minutą przejmowaliśmy kontrolę i narzucaliśmy swój styl. Myślę, że 
fajnie zareagowaliśmy też na straconą bramkę, była mobilizacja i to pozwoliło nam poka-
zać się z lepszej strony i strzelić pierwszą bramkę. Później już uwierzyliśmy w siebie i na-
stępne bramki były tylko konsekwencją tej mobilizacji.

Adam Piotrowski, 

trener Perły II Złotokłos

 Mamy spory niedosyt, 
bo myślę że strzelony karny usta-
wiłby ten mecz. Poza tym była 
poprzeczka i kilka sytuacji z koń-
cówki meczu, gdzie powinniśmy 
coś trafi ć. Szanujemy punkt z do-

brym przeciwnikiem, ale jednak niedosyt pozostał.

Oskar Śliwowski, 

trener FC Lesznowola

 To był mecz walki. W Złotokłosie 
jest ciężki teren i wiedziałem, że 
to nie będzie piękne widowisko. 
Jeśli nie można wygrać, to trze-
ba zremisować. Każdy punkt 

jest cenny. Ważne, że zagraliśmy na zero z tyłu.

KAJAKARSTWO

Drużynówka 2020
 W najbliższą niedzielę w Mysiadle przy ulicy Osiedlowej 10 odbędą 
się I Mistrzostwa Gminy Lesznowola – amatorskie zawody w kajakowa-
niu. Impreza rozpocznie się o godzinie 11 i potrwa do 17.

Tyl.

Bez goli w Złotokłosie
PIŁKA NOŻNA, A KLASA, PERŁA II ZŁOTOKŁOS – FC LESZNOWOLA 0:0 Choć go-
spodarze mieli w tym meczu swoją szansę na zwycięstwo, to nie wykorzysta-
li rzutu karnego i spotkanie skończyło się ostatecznie podziałem punktów

 Pierwsza połowa meczu upłynęła pod znakiem konsekwentnej gry i reali-
zacji założeń taktycznych przez obie ekipy, co skutkowało małą liczbą sytuacji 
bramkowych. Obie drużyny zostawiały przeciwnikom bardzo mało miejsca 
na rozgrywanie akcji, a największe zagrożenie stwarzały po stałych fragmen-
tach gry. W końcu z groźną kontrą wyszła Perła, ale zabrakło jej dokładności w 
polu karnym przeciwnika. Lesznowola odpowiedziała z kolei groźnym strza-
łem, który minimalnie minął słupek bramki gospodarzy. W 35. minucie w polu 
karnym faulowany był Artur Wolski, a do jedenastki podszedł Mariusz Jakó-
biak, którego strzał obronił jednak Łukasz Kowalski. 
 W drugiej połowie na boisku zrobiło się trochę więcej miejsca, co miało też 
swoje przełożenie na okazje do zdobycia gola. Pierwsza groźnie zaatakowała 
tym razem Lesznowola, ale piłkę z linii bramkowej wybił jeden z obrońców go-
spodarzy. Perła odpowiedziała strzałem w poprzeczkę Adriana Szczepańskie-
go i minimalnie niecelną dobitką Dawida Mielowskiego. Na odpowiedź gości 
nie trzeba było długo czekać, ale - po zamieszaniu w polu karnym - świetnie w 
bramce spisał się Marek Kiszczak. W końcówce groźnie atakowali miejscowi i 
najpierw w sytuacji sam na sam pomylił się Arak, a następnie - po świetnej indy-
widualnej akcji - minimalnie niecelnie strzelał Mielowski. I choć bramki nie pa-
dły, to spotkanie w Złotokłosie mogło się podobać kibicom.

Grzegorz Tylec

Wraca Grand Prix 
Piaseczna
TENIS STOŁOWY W najbliższą niedzielę zostanie rozegrany turniej 
Grand Prix Piaseczna w tenisie stołowym. Będzie to dokończenie XXII 
edycji, przerwanej w związku z pandemią koronawirusa

 W turnieju może wziąć udział każdy, ponieważ zawody odbędą się w aż 
ośmiu różnych kategoriach, umożliwiając występ dzieciom, dorosłym, ama-
torom i profesjonalistom. - W obecnej edycji udział wzięło już ponad 450 za-
wodników, którzy walczą o miejsce w grudniowym turnieju TOP-12, w którym 
prawo startu uzyska 12 najlepszych zawodników z każdej kategorii – mówi 
Maciej Chojnicki z UKS Return Piaseczno.
 Organizatorzy, którzy w ubiegły weekend promowali tenis stołowy w ra-
mach Narodowego Dnia Tenisa Stołowego, liczą na sporą frekwencję oraz 
udział wielu nowych sympatyków ping-ponga. Podczas Narodowego Dnia 
Tenisa Stołowego wszyscy chętni mieli możliwość spróbowania swoich sił 
w licznych grach i konkursach. Nie zabrakło również nagród ufundowanych 
przez Polski Związek Tenisa Stołowego.

Tyl.
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Bon na zasiedlenie
Bon na zasiedlenie jest, przyznawanym przez starostę, rodzajem fi nansowego wsparcia dla bezrobotnych. 
Szansę na poprawę swojej sytuacji życiowej mogą otrzymać osoby podejmujące pracę lub działalność go-
spodarczą poza miejscem swojego zamieszkania. Komu i na jakich zasadach on przysługuje?

 Kwotę mającą na celu pomóc 
bezrobotnemu w wydatkach związa-
nych ze zmianą miejsca zamieszka-
nia w celu podjęcia pracy zarobko-
wej mogą otrzymać osoby, które nie 
ukończyły 30. roku życia, są zareje-
strowane jako bezrobotne i planują 
podjąć pracę poza miejscem swoje-
go zamieszkania. Kolejnym warun-
kiem jest wykonywanie pracy za wy-
nagrodzenie wyższe niż minimal-

na krajowa (w obecnym roku kwo-
ta ta wynosiła 2600 złotych brutto) 
i podleganie z tego tytułu ubezpie-
czeniom społecznym oraz zatrud-
nienie przez minimum sześć mie-
sięcy. Istotna będzie w tym przy-
padku również odległość od miejsca 
dotychczasowego zamieszkania do 
miejsca, w którym bezrobotny za-
mierza zamieszkać z uwagi na pod-
jęcie pracy – musi wynosić co naj-

mniej 80 kilometrów lub czas dojaz-
du do pracy i powrotu przekraczać 
trzy godziny dziennie.
 Żeby uzyskać bon trzeba zło-
żyć wniosek skierowany do staro-
sty, a jego wzór pobrać ze strony wła-
ściwego urzędu pracy. Jeśli zostanie 
on rozpatrzony pozytywnie, następ-
nym krokiem powinno być podpisa-
nie umowy pomiędzy bezrobotnym a 
starostą, na podstawie której bon zo-
stanie wypłacony. Umowa określa nie 
tylko wysokość przyznanych środków 
(ich maksymalna wysokość nie może 
przekraczać 200 proc. przeciętnego 
wynagrodzenia), ale również sposób 
wypłaty pieniędzy i czas, w którym 
zostaną wypłacone.
 Otrzymanie bonu wiąże się jed-
nak dla bezrobotnego z pewny-
mi obowiązkami. Musi on dostar-
czyć do powiatowego urzędu pra-
cy dokument potwierdzający podję-
cie zatrudnienia, innej pracy zarob-
kowej lub działalności gospodar-
czej oraz - do 30 dni od dnia otrzy-
mania bonu - oświadczenia o speł-
nieniu warunku dotyczącego odle-
głości od miejsca dotychczasowe-
go zamieszkania do miejsca wy-
konywania pracy. Oprócz tego be-

neficjent zobowiązany jest do udo-
kumentowania pozostawania w za-
trudnieniu, posiadania innej pracy 
zarobkowej lub prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej przez okres 
sześciu miesięcy (do ośmiu miesię-
cy od dnia otrzymania bonu).

 A co trzeba zrobić jeśli doj-
dzie do utraty zatrudnienia, innej 
pracy zarobkowej lub zaprzesta-
nia wykonywania działalności go-
spodarczej? Bezrobotny musi wów-
czas w ciągu siedmiu dni przedsta-

wić urzędowi oświadczenie o za-
istnieniu takiego faktu. W prze-
ciwnym razie utraci bowiem pra-
wo do korzystania z bonu. Nale-
ży również pamiętać o tym, że nie 
wywiązanie się z części obowiąz-
ków będzie skutkować koniecz-
nością zwrócenia całej otrzyma-
nej kwoty. Dotyczy to  osób, któ-
re nie zdołały utrzymać zatrudnie-
nia przez sześć miesięcy lub zara-
biały przez ten czas mniej niż mini-
malną krajową. W przypadku gdy 
pracownik utraci zatrudnienie i po-
dejmie nowe, wówczas musi (w cią-
gu 30 dni od dnia doręczenia we-
zwania starosty) zwrócić urzędowi 
kwotę proporcjonalną do okresu, w 
którym nie miał zatrudnienia.

Wnioski składamy 

w Powiatowym Urzędzie Pracy

Grzegorz Tylec

R E K L A M A

Bon na zasiedlenie

- warunki otrzymania:

• zarejestrowanie jako osoba

bezrobotna

• wiek do 30. roku życia

• zamiar podjęcia pracy poza 

miejscem swojego zamieszkania

R E K L A M A

Szukasz pracownika?

Zamieść ogłoszenie
w Kurierze Południowym!

tel. 22 756 79 39
reklama@kurierpoludniowy.pl

NAJWIĘKSZY NAKŁAD 
NAJWIĘKSZA SKUTECZNOŚĆ



DAM PRACĘ

Firma Sedico zatrudni kierowców C + E z doświad-
czeniem, na trasach europejskich, tel. 572 334 455, 
500 511 588

Firma Sedico zatrudni mechaników samochodów ciężaro-
wych oraz pracowników myjni, Piaseczno, tel. 511 577 533 

Ogrodnika - mile widziane doświadczenie, atrakcyjne 
wynagrodzenie tel. 781 544 058 

Firma Dawidczyk sp. j. zatrudni stolarzy i pomocników 
stolarzy w Kolonii Mrokowskiej, tel. 501 86 86 57 

Firma Norwa Plants Sp. z o.o. w Piasecznie zatrudni 
pracowników fizycznych na stanowiska:1/ pracownice 
produkcji-rozmnażania roślin,2/pracownik obsługi pro-
dukcji,3/pomoc \"złota rączka\" do prac gospodarczych, 
4/sprzątaczka, Tel. 22 756 20 65, kadry@norwa.eu

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

Kucharza, kelnera i kelnerkę zatrudni Bałkańska 
Restauracja w Zalesiu Górnym, tel. 601 209 200

Przedszkole zatrudni pomoc nauczyciela i panią
do sprzątania, tel. 608 601 981

Zatrudnię kierowcę kat. C + E, kierunki: Litwa, Łotwa, 
Czechy, Słowacja, tel. 501 019 422

Przyjmę do pracy panią bądź pana w delikatesach 
w Nowej Iwicznej, tel. 501 105 411

Zatrudnię pracownika do myjni ręcznej, Warszawa-
Ochota, tel. 696 555 834

Firma sprzątająca zatrudni panie do prac porządko-
wych na klatkach schodowych, tel. 503 173 868

Zatrudnię hydraulika – pomocnika hydraulika, 
tel. 501 083 794

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Górze Kalwarii zatrudni oso-
bę sprzątającą, tel. 509 692 851 codziennie do godz. 14:00

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

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

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

Zatrudnię kierowcę kat.C+E linia Raszyn-Bielany Wro-
cławskie+dodatki, tel.501 212 419

PUH ELEKTRA Mława zatrudni kierownika robót elektrycz-
nych na stanowisku kierownika budowy. Wymagane kwalifi-
kacje: - staż pracy min. dwa lata, - uprawnienia budowlane, - 
uprawnienia SEP E i D powyżej 1 kV, - znajomość programu 
Auto-Cad i aplikacji kosztorysowych. Istnieje możliwość za-
kwaterowania.Kontakt tel. 506102730 lub e-mail kadry.elek-
tra@forum-rondo.pl i katarzyna.ksybek@forum-rondo.pl

Pracowników do elewacji, tel. 507 191 295

Pracowników do remontów, tel. 507 191 295

Agentów  ochrony do 55 lat. Tel. 506 158 658

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

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego 
w Głoskowie, tel. 500 125 790

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

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

Grafik, operator DTP. Prosimy o CV: praca@galia.net.pl

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

Ślusarza - obróbka spawów, szlifowanie Łubna/ Baniocha, 
tel. 602 253 180

Kasjerkę/sprzedawcę do sklepu w Złotokłosie, dobre wa-
runki. Możliwość zakwaterowania, tel. 880 977 141

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle 
(ul. Kwiatowa 28) zatrudni sprzątaczkę (pełen etat). Telefon 
kontaktowy - (22) 462-85-26. CV proszę przesyłać na adres 
e-mail: anna_baranska@spwmy.edu.pl

SZUKAM PRACY 

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

Sprzątanie, tel. 880 255 904

KUPIĘ

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

SPRZEDAM

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

Huawei P9 lite 16GB, czarny, używany, stan idealny 
cena 220 zł. Tel. 501 694 644

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

Krzewy ozdobne,  tel. 880 479 679

AUTO - MOTO  KUPIĘ

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

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

Sprzedam kawalerkę 33 m kw,. w Górze Kalwarii (2017 r) z 
umeblowana kuchnia i wykończona łazienka cena 220000 
do negocjacji, tel. 607 740 927

Działki budowlane okolice Konstancina. Tel 608 133 447

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

Działka, b. tanio, GĄSKI k./Tarczyna, tel. 602 340 549

Działka budowlano–usługowa w CENDROWICACH, 
tel. 602 340 549

Do sprzedania działka, RUDA k./Tarczyna, 
tel. 602 340 549

Sprzedam super działkę budowlaną, ZAWODNE k./Praż-
mowa, tel. 604 624 875

Działka rolna 1,7 ha z warunkami zabudowy, Kawęczyn, 
tel. 606 466 390

Działki budowlane Prażmów, tel. 602 770 361

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Małe w bloku do 34 m tel. 728 912 830

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

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

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

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

Wynajmę pokój, Konstancin, tel. 503 690 260

Pokój 2 i 3-osobowy, tel. 698 896 421

Dom 2-pokojowy, tel. 698 896 421

USŁUGI

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

AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIAJĄCE, 
ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW, www.ogrodybrukarstwo.pl, 
tel. 698 698 839

Tynki gipsowe, tel. 502 788 561

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

Tynki tradycyjne i gipsowe, tel. 604 415 352

Złota rączka + ogrodnik, tel. 669 686 350

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

Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych 
i spalinowych, tel. 503 471 422

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

Drobne naprawy tel.735 616 596

Tynki gipsowe, elewacje, wylewki Tel.502 788 561

NAPRAWY AGD PRALKI LODÓWKI ZMYWARKI 
PIEKARNIKI PŁYTY TEL.511 204 952

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

Pielęgnacja tui i żywopłotów, tel. 510 694 550,

Żaluzje, rolety, plisy, tel. 601 054 547

Skracanie i wycinka drzew tel. 510 694 550

Dachy-naprawa tel. 792 354 779

Glazura,terakota,remonty. Tel.694 126 583

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

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

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Ocieplanie budynków, tel. 609 828 998

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439

Dachy, podbitki, naprawy, tel. 798 836 860

Kominy, rynny, naprawy, tel. 798 836 860

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

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

Budowa domów, rozbudowy, tel. 730 358 998

Pokrycia dachowe, tel. 730 358 998

Wycinka drzew, porządkowanie terenu, tel. 502 415 095

Złota rączka tel. 735 616 596

 RÓŻNE 

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

 ZDROWIE

NAUKA 

ANGIELSKI DLA DOROSŁYCH SKYPE 
SPECJALIZACJA GRAMATYKA TEL.500 571 634

ANGIELSKI INDYWIDUALNIE, DOŚWIADCZENIE, 
SKUTECZNOŚĆ, PROSTE METODY NAUKI, KWALIFI-
KACJE, OD 30 ZŁ/H, TEŻ ZDALNIE, ONLINE,  
TEL. 571 373 118

STUDIO ROZWOJU TWÓRCZEGO I OSOBOWOŚCI 
DLA DZIECI I DOROSŁYCH. SPOTKANIA TWÓRCZE. 
SPOTKANIA Z ROZWOJU OSOBOWOŚCI. GRUPA 
WSPARCIA ROZMOWY O WSZECHŚWIECIE, ŻYCIU 
I CZŁOWIEKU. POMOC W LEKCJACH. OPIEKA NAD 
DZIEĆMI. ZADANIA KREATYWNE. OKULARY VR. PIA-
SECZNO, Z DOJAZDEM, TEL. 571 373 118

Angielski indywidualnie, Piaseczno i okolice, 
35 zł /godzinę, Skype, tel. 571 373 118

Pomoc w lekcjach, klasy 0-5 ,nauka na bieżąco, 
też opieka, Piaseczno i okolice, 20 -30zł/h, Skype,  
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

Matematyka, przyroda, biologia, klasy 0-5, doświad-
czenie i skuteczność, Piaseczno i okolice, 20 -30zł/h, 
też zdalnie – ON LINE,  tel. 571 373 118

Matematyka, fizyka, informatyka. 
Nauczyciel z doświadczeniem. tel. 533 854 896

Chemia, matematyka tel. 791 482 233

ZWIERZĘTA

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

MATRYMONIALNE

62 lata, wysoki - poznam samotnie mieszkającą Panią, 
tel. 889 875 330

Pani pozna Pana, odpowiedzialnego w. 45-55 l.
Tel. 517 031 285 ( po godz.17)
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cena od 3 zł za słowo

Zamów ogłoszenie 
drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2

tel. 22 756 79 39 pon-pt 9-17

Doświadczoną pomoc na kuchnię, przedszkole Pia-
seczno, tel. 602 68 69 51

Budynki garażowe, magazynowe i działka 2000 m kw. 
Brześćce, tel. 603 066 305, 603 811 176

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

Indywidualna opieka nad dziećmi (gry edukacyjne, za-
dania rozwojowe, łamigłówki, okulary VR i inne atrak-
cje), Piaseczno. Kwalifikacje, tel. 571 373 118

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

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

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

Naprawy, krycie dachów, tel. 511 928 895

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

Wycinka drzew, porządkowanie terenu, tel. 502 415 095

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581

Malowanie, panele, remonty, tel. 664 632 405

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

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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. 
(klimatyzacja, węzeł sanitarny) Piaseczno 
ul. gen. Sikorskiego, tel. 506 124 486
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AKTUALNOŚCI

Pobiegli w hołdzie 
Piotrowi Nurowskiemu
KONSTANCIN-JEZIORNA Piotr Nurowski był działaczem sportowym i 
społecznym, a przez pięć lat także prezesem PKOl-u. Zginął 10 kwiet-
nia 2010 roku w katastrofi e rządowego samolotu w Smoleńsku. Od 
2015 roku w Konstancinie, którego był mieszkańcem, odbywa się po-
święcony zmarłemu 10-kilometrowy Bieg Pamięci z udziałem wybit-
nych polskich olimpijczyków

 W ubiegłą niedzielę odbyła się już szósta edycja biegu w hołdzie Piotrowi Nu-
rowskiemu, w której wystartowało ponad 200 biegaczy. Start zlokalizowano w 
Parku Zdrojowym. Punktualnie o godz. 10 amatorzy biegania ruszyli na 10-kilo-
metrową trasę. Najszybciej, z czasem 31:32, pokonał ją Krzysztof Wasiewicz, który 
wyprzedził kolejnych rywali o ponad minutę. Wśród pań z czasem 36:49 triumfo-
wała Emilia Mazek. Potem nadszedł czas na biegi dzieci, które rywalizowały na dy-
stansie 500 m, dostarczając swoim opiekunom mnóstwo emocji. Jak co roku w im-
prezie wzięło udział wielu wybitnych byłych sportowców. Jednym z nich był Ma-
rian Woronin – sprinter, który od 36 lat jest rekordzistą Polski w biegu na 100 m! 
 Tegoroczna impreza była nietypowa. Raz, że została przełożona z czerw-
ca na wrzesień, dwa że limit uczestników ograniczono do 250 (zwykle w bie-
gu startowało około 1000 osób). Organizatorzy liczą, że w przyszłym roku 
wszystko wróci do normy i bieg będzie można zorganizować z charaktery-
stycznym dla niego rozmachem.

TW

Organizatorzy mają nadzieję, że przyszłoroczna edycja biegu odbę-
dzie się już bez ograniczeń spowodowanych pandemią koronawirusa

Trwają prace nad planem miejscowym
dla terenów za ratuszem
KONSTANCIN-JEZIORNA Procedurze uchwalenia planu miejscowego dla terenów w rejonie uli-

cy Kolejowej (etap I i II) od miesięcy towarzyszą duże emocje. Burmistrz poinformował, 

że zakończyło się składanie wniosków do koncepcji planu. Teraz będą one analizowane

 O sprawie pisaliśmy na począt-
ku sierpnia. Teren dla którego gmi-
na chce uchwalić plan miejscowy 
ma powierzchnię około 64 ha. Bur-
mistrz Kazimierz Jańczuk chce, aby 
obszar ten został przeznaczony pod 
zabudowę jednorodzinną i miesz-
kaniową wielorodzinną. Tymcza-
sem mieszkańcy uzdrowiska oba-
wiają się, że powstanie nowej dziel-

nicy miasta zaowocuje jeszcze więk-
szymi problemami komunikacyjny-
mi i będzie kłóciło się z kameralnym 
charakterem Konstancina. Do koń-
ca wakacji mieszkańcy mogli skła-
dać swoje uwagi do koncepcji planu 
(termin ten przedłużono o 7 dni). 
 Temat powrócił podczas środowej 
sesji rady miejskiej. Jeden z mieszkań-
ców wyraził swoje obawy związane 
z wpuszczeniem na zaplecze ratusza 
deweloperów. Drugi przestrzegał, że 
w nowej dzielnicy miasta może osie-
dlić się nawet 20 tys. osób. - Gmina 
powinna skorzystać z ekspertów, któ-
rzy dokładnie oszacują, ilu nowych 
mieszkańców może kupić dom lub 
mieszkanie w tym rejonie – dodał. 
 Burmistrz Kazimierz Jańczuk 
poinformował, że na wniosek miesz-
kańców powołał komisję urbani-
styczno-architektoniczną, która opi-
niuje projekty poszczególnych pla-
nów miejscowych. Pochyli się ona 
także nad planem dla Kolejowej. 
Burmistrz podał także dalszą proce-
durę jego uchwalania. - Wydział pla-

nowania przestrzennego analizuje i 
grupuje wnioski do koncepcji planu, 
które trafiły do ratusza – poinformo-
wał Kazimierz Jańczuk. - Z tą ana-
lizą zapoznam się do 30 września. 
Potem przedstawimy nasze wnio-
ski i udzielimy wszystkim zaintere-
sowanym mieszkańcom odpowie-
dzi. Mogę zapewnić, że wsłuchujemy 
się w opinie mieszkańców. Pracuje-
my też nad nowym rozwiązaniem za-
równo dla I jak i II etapu planu. 
 Z planem dla Kolejowej wiąże się 

jeszcze kwestia terenów zielonych, bę-
dących własnością starostwa powia-
towego. Podczas sesji jeden z miesz-
kańców poinformował, że kilka ty-
godni temu starosta zawnioskował 
do gminy o zmianę ich przeznacze-
nia na tereny budowlane z usługami. 
Burmistrz Kazimierz Jańczuk poin-
formował, że nie uwzględni wniosku 
starosty. - Uważam, że tereny zielone 
są w tym miejscu potrzebne i powinny 
tu pozostać – dodał na zakończenie. 

Tomasz Wojciuk

Czy za ratuszem powstanie 
w przyszłości nowa dzielnica mieszkaniowa?

Burmistrz Jańczuk, mimo 

że jest zwolennikiem 

zabudowy mieszanej przy 

Kolejowej zadeklarował, 

że będzie wsłuchiwał się 

w opinie mieszkańców

R E K L A M A

R E K L A M A

KONSTANCIN-JEZIORNA

Pasją nakręceni
 Osoby tworzące dzieła sztuki w domowym zaciszu i chcące pokazać 
je światu, mogą udostępnić swoje prace w internetowej galerii „Pasją na-
kręceni…”.  W sieci powstanie bowiem miejsce, w którym będzie prezen-
towana twórczość artystów z Konstancina-Jeziorny i okolic. Galeria onli-
ne będzie otwarta dla wszystkich uzdolnionych osób. „Pasją nakręceni…” 
to wirtualna przestrzeń, w której artyści będą mieli okazję pokazać swoją 
ogromną wrażliwość, kreatywność i talent. Do galerii każdy będzie miał 
dostęp bez żadnych ograniczeń, a kolekcje będą tworzone na bieżąco. 
Więcej na temat akcji na stronie Konstancińskiego Domu Kultury.

TW
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