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Akt oskarżenia
w sprawie zabójstwa
16-letniej Kornelii!

Remont drogi skazał na izolację
PIASECZNO – Organizacja prac przy
przebudowie ulicy Dworcowej jest
fatalna – oceniają przedsiębiorcy. Prawie dwa miesiące temu zerwano asfalt na odcinku, na którym do
dziś nic się nie dzieje. Odcięto nas
od klientów wprowadzając zakazy
wjazdu, a teraz jeszcze się okazuje,
że przebudowa nie potrwa do końca
wakacji lecz do listopada
str. 3

str. 4

Kanalizacja zalewa posesje
i wdziera się do domów!
LESZNOWOLA Mieszkańcy ul. Krasickiego oraz ul.
Ornej w Nowej Woli po każdym deszczu zalewani są przez nieczystości wydobywające się
ze studzienek kanalizacyjnych. Śmierdząca
breja zalewa posesje i niszczy dobytek
10. rocznica śmierci
samorządowca
i burmistrza
Piaseczna
str. 16
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KRONIKA POLICYJNA
KONSTANCIN-JEZIORNA

Mąż wyrzucił ją z mieszkania
Boso i w piżamie do komisariatu policji w Konstancinie-Jeziornie
przybiegła młoda kobieta. Obywatelka Wietnamu została wyrzucona
przez męża z mieszkania. Przestraszona, z zasinieniami na rękach, w
samej piżamie, bez obuwia i telefonu postanowiła poprosić policjantów o pomoc. Z uwagi na barierę językową funkcjonariusze najpierw
korzystali z internetowego translatora, a następnie z pomocy tłumacza. Bardzo szybko zorganizowali poszkodowanej ubranie i obuwie.
Ofiara przemocy domowej zdecydowała się złożyć zeznania.

Brat groził bratu
Policjanci z komisariatu w Konstancinie-Jeziornie zatrzymali 41-letniego mężczyznę, który najpierw ubliżał swojemu bratu,
a później groził, że pozbawi go życia. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę, a następnie przedstawili mu zarzuty. Prokurator zastosował dozór połączony z zakazem zbliżania się oraz nakazem
opuszczenia mieszkania.

LESZNOWOLA

Zatrzymali podejrzaną o kradzież
zegarka i pieniędzy
Dzielnicowi z komisariatu w Lesznowoli zatrzymali 37-letnią
kobietę podejrzewaną o kradzież zegarka oraz pieniędzy. Kobieta zatrudniona jako pomoc do sprzątania domu, przy okazji zabierała kosztowności i pieniądze należące do domowników. Ze
wstępnych ustaleń wynika, że zatrzymana nie po raz pierwszy
dopuściła się takiego przestępstwa. Grozi jej kara do 5 lat pozbawienia wolności.

PIASECZNO

„Niewinna” sprzeczka z finałem w areszcie
Po tym jak oficer dyżurny piaseczyńskiej komendy otrzymał
zgłoszenie dotyczące awantury domowej, na miejscu natychmiast pojawili się policjanci. W trakcie czynności okazało się, że
33-letni mężczyzna, którego zastali w mieszkaniu od dłuższego
czasu ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości. Piaseczyńscy
policjanci zatrzymali 33-latka. Decyzją Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście kolejne 5 miesięcy mężczyzna spędzi w zakładzie karnym.

Ukrywali narkotyki
Policjanci z wydziału kryminalnego piaseczyńskiej komendy zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o posiadanie środków odurzających. Łącznie zabezpieczono ponad pół kilograma
narkotyków. Przy 35-letnim obywatelu Ukrainy oraz w wynajmowanym przez niego mieszkaniu znaleziono susz roślinny. W
mieszkaniu, w którym policjanci zastali dwóch mężczyzn w wieku 31 i 37 lat, zabezpieczono ponad pół kilograma narkotyków
w postaci: mefedronu, kokainy, marihuany i amfetaminy. Wszyscy trzej mężczyźni trafili do aresztu. Za wprowadzanie do obrotu znacznej ilości środków odurzających grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Pod groźbą aresztu zapłacił grzywnę
Dzielnicowi w ramach obchodu rejonu zatrzymali 21-latka, który unikał zapłacenia tysiąca złotych grzywny za wykroczenie. W
związku z tym Sąd Rejonowy w Grójcu zamienił grzywnę na 10 dni
aresztu. Po otrzymaniu sądowego nakazu policjanci ustalili, gdzie
przebywa obwiniony i złożyli mu wizytę. Mężczyzna został zatrzymany. Wówczas okazało się, że posiada pieniądze i jest gotów opłacić grzywnę. Funkcjonariusze umożliwili 21-latkowi realizację sądowego nakazu, a po sporządzeniu właściwiej dokumentacji zwolnili go do domu.
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Co dalej z kompostownią?
LESZNOWOLA W maju firma Jarper wystąpiła do gminy o wydanie decyzji środowiskowej, umożliwiającej wybudowanie nowoczesnej kompostowni. Inwestycji sprzeciwia
się grupa okolicznych mieszkańców. Procedura cały czas jest w toku
Aby inwestycja mogła zostać zrealizowana, gmina musi najpierw wydać dla niej decyzję środowiskową
(po wcześniejszym zaopiniowaniu
przez Sanepid, Wody Polskie oraz
Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska). O tym, na jakim etapie jest procedura zmierzająca do
wydania decyzji, opowiedziała podczas ostatniego spotkania z mieszkańcami Stefanowa wójt Lesznowoli Maria Jolanta Batycka-Wąsik.
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na budowę zewnętrznej kompostowni wpłynął 28 maja.
Jednak już 21 czerwca inwestor złożył kolejny wniosek – tym razem o
zawieszenie postępowania. Wśród
protestujących zapanowała konsternacja. Zaczęli podejrzewać, że firma
zrezygnowała z wcześniejszego projektu. Sprawa wyjaśniła się 13 lipca,
kiedy to Jarper wycofał wniosek o zawieszenie procedury. Potem, 6 sierpnia, RDOŚ zobligował firmę z Kolo-

Od wydania decyzji środowiskowej będzie zależało, czy
Jarper zrealizuje planowaną
inwestycję
nii Warszawskiej do przygotowania
raportu dotyczącego oddziaływania inwestycji na środowisko (gmina
cały czas czeka na opinię Wód Polskich). - Do tego raportu będziecie
państwo mogli składać swoje uwagi. Zachęcam, abyście byli aktywni
w całej procedurze. Z całą pewnością
decyzja jaką wydamy, będzie zgodna
z obowiązującym prawem – zwróciła się do mieszkańców obecnych na
spotkaniu w Stefanowie wójt Leszno-

Wstępna fermentacja odpadów będzie odbywała się
zamkniętych kontenerach kompostujących
woli. Za stronę w postępowaniu zostało uznanych 13 podmiotów.
Jarper chce wybudować obiekt
służący do przetwarzania do 3,5
tys. ton odpadów organicznych
rocznie. Każdego dnia do instalacji będzie dostarczanych około
9,5 tony bioodpadów. Przedstawicielka inwestora, Hanna Marliere wyjaśnia, że kompostownia zostanie zwymiarowana na potrzeby lokalne i będzie przetwarzała
odbierane z terenu gminy liście,
gałęzie czy skoszoną trawę.
– Nasz obiekt będzie na wskroś
nowoczesny. Posadowimy go na
płycie kompostowej i wyposażymy w ujęcia odcieków oraz napowietrzenie. Wstępna fermentacja

odpadów będzie odbywała się w
zamkniętych kontenerach kompostujących. Dzięki temu nie będzie
żadnych przykrych zapachów. Potem odpady będą trafiały na specjalne pryzmy na wolnym powietrzu. Proces ich przetwarzania
będzie tlenowy, w związku z czym
nie będą wydzielały się przykre
zapachy tylko dwutlenek węgla i
para wodna – wyjaśnia przedstawicielka inwestora. - Chcemy zrobić wszystko jak należy i zapewnić proces przetwarzania odpadów, nie wykraczający uciążliwościami poza teren naszego zakładu – dodaje.

Tomasz Wojciuk

Pamięci bohaterów Bitwy Warszawskiej
PIASECZNO/KONSTANCIN-JEZIORNA
W gminach Konstancin-Jeziorna
i Piaseczno uczczono pamięć bohaterów wojny polsko-bolszewickiej z 1920 r.
W 101. rocznicę złożono kwiaty i
zapalono znicze w miejscach pamięci na os. Mirków i w Jeziornie. W altanie przy Konstancińskim Domu
Kultury odbył się też koncert pieśni
patriotycznych w wykonaniu Konstancińskiego Chóru Kameralnego.
W Piasecznie w Kościele Św.
Anny odbyła się msza święta za Ojczyzną, po której złożono kwiaty
przed ratuszem.

AB
R

E

K

L

A

M

A

K

O

N

D

O

L

E

N

C

J

E

KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

AKTUALNOŚCI

nr 29 (867)/2021

3

Remont drogi skazał na izolację
PIASECZNO – Organizacja prac przy przebudowie ulicy Dworcowej jest fatalna – oceniają przedsiębiorcy. - Prawie dwa miesiące temu zerwano asfalt na odcinku, na którym
do dziś nic się nie dzieje. Odcięto nas od klientów wprowadzając zakazy wjazdu, a teraz jeszcze się okazuje, że przebudowa nie potrwa do końca wakacji lecz do listopada
Przebudowę Dworcowej rozpoczęto na początku wakacji, właściciele firm wiedzieli, że czeka ich trudny
czas, ale mieli nadzieję, że we wrześniu ulica będzie już przejezdna.
- Asfalt na odcinku drogi prowadzącej na naszą stację benzynową zerwano już 1 lipca – opowiada
właściciel stacji paliw Wadex. - I od
tamtej pory nie zrealizowano tutaj
żadnych prac. Czy nie można było
inwestycji podzielić na etapy? Najpierw zakończyć przebudowę przy
skrzyżowaniu z ul. Nadarzyńską,
a dopiero później pruć resztę asfaltu? Dlaczego nikt nie pomyślał o firmach działających przy Dworcowej?
Skazani na izolację
W efekcie od prawie dwóch miesięcy
dojazd zarówno do stacji paliw jak i innych okolicznych punktów handlowych
i usługowych jest znacznie utrudniony.
- Rozumiemy konieczność przebudowy drogi, ale problem tkwi w
tym, że ona na odcinku, który do
nas prowadzi wciąż nie jest przebu-

dowywana – dodaje właściciel pizzerii „Biesiadowo”.
Dojazd rzeczywiście jest fatalny,
nawierzchnia nierówna, kałuże i błoto. Zresztą jak przyznają przedsiębiorcy odkąd rozpoczęto przebudowę ulicy mało kto się w te rejony zapuszcza.
- Wszędzie na okolicznych drogach pojawiły się znaki z informacjami, że ulica Dworcowa jest zamknięta – zwraca uwagę mężczyzna
prowadzący indyjską restaurację
Curry King. - Wszyscy myślą, że do
nas nie ma dojazdu i restauracja nie
funkcjonuje. Proszę zobaczyć co się
dzieje – wskazuje na puste stoliki zarówno w samym lokalu jak i w przylegającym ogródku. - Mieliśmy nadzieję na powrót klientów po trudnym dla naszej branży czasie epidemii. Tymczasem okazuje się, że gmina zapewniła nam kolejne miesiące izolacji. Klientów nie ma, a koszty wynagrodzeń pracowników oraz
najmu lokalu musimy ponosić.
Na trzykrotny spadek liczby
klientów narzeka też właściciel piz-

zerii Biesiadowo.
- Czy nie można było przy tabliczkach mówiących o remoncie
ulicy Dworcowej zamieścić informacje o tym, że jest możliwy dojazd do
naszych firm? - pytają przedsiębiorcy. - Czy trzeba było asfalt na całej długości Dworcowej zrywać już
w lipcu, skoro przez pierwsze dwa
miesiące prace prowadzone są tylko
przy skrzyżowaniu z Nadarzyńską?
Problemy sygnalizowane przez
właścicieli firm zgłosiliśmy do urzędu gminy. Mamy nadzieje, że urzędnicy uwzględnią zgłaszane uwagi i postarają się zminimalizować
uciążliwości związane z inwestycją.
Gmina prosi o cierpliwość
- Jeśli chodzi o termin zakończenia prac na odcinku Dworcowej to
zgodnie z umową jest to 21 listopada i tak było od początku – tłumaczy
Łukasz Wyleziński, dyrektor biura
promocji i kultury piaseczyńskiego
urzędu. - W przekazie medialnym
gdzieś pojawił się błąd, że to sierR
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pień, ale był on prostowany. Informowaliśmy, że przejezdność powinna być pomiędzy wrześniem a październikiem. Trudno powiedzieć czy
te daty zostaną utrzymane. Wiele zależy od pogody, a ta nas nie rozpieszczała. Po niektórych opadach pewne
prace musiały być wstrzymywane na
kilka dni, a deszcze powracały...
Obecnie trwają prace przy ułożeniu kanalizacji deszczowej, to bardzo trudny i kosztowny element,
stanowiący właściwie o skali tego
przedsięwzięcia. - Nakładka asfaltowa będzie raczej wisienką na torcie,
bo największe inżynieryjne prace to
właśnie odwodnienie – podkreśla
Łukasz Wyleziński. - Właśnie montowane są ogromne zbiorniki, które
pomóc mają w retencji i przytrzymaniu wód opadowych. Aby prawidło-

wo przeprowadzać prace związane
z kanalizacją konieczne jest zdjęcie
asfaltu na całym odcinku. Dojazd
do posesji jest cały czas zachowany,
choć oczywiście nie są to warunki
komfortowe, gdyż teren jest grząski.
Inwestycja gminy ma zminimalizować skutki gwałtownych ulew, które dotychczas były odczuwane na
całym odcinku ulicy Dworcowej.
Chcemy poprawić tę sytuację, ale
to niestety wymaga cierpliwości ze
strony mieszkańców – apeluje Łukasz Wyleziński.
Przedsiębiorcom prowadzącym
działalność przy ulicy Dworcowej
cierpliwości nie brakuje. Pozostanie
pytanie: czy nie zabraknie im funduszy, by przetrwać kolejne miesiące przymusowej izolacji?

Adam Braciszewski
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Akt oskarżenia w sprawie
zabójstwa 16-letniej Kornelii!
PIASECZNO/KONSTANCIN-JEZIORNA 27-letniemu Patrykowi B. grozi dożywotnie więzienie.
Martyna S., która w czasie popełnienia zbrodni była niepełnoletnia, może zostać skazana na karę do 25 lat pozbawienia wolności
27-letni Patryk B. i 18-letnia
Martyna S. staną przed sądem
za zabójstwo 16-letniej Kornelii.
Ciało dziewczynki, przez 2 miesiące uważanej za zaginioną, odnaleziono w kwietniu ubiegłego
roku na terenie Rezerwatu Przyrody Łęgi Oborskie pod Konstancinem.
Po zabójstwie Kornelii i ustaleniu prawdopodobnych sprawców zbrodni Prokuratura Okręgowa w Warszawie odtworzyła
ostatnie chwile jej życia oraz relacje pomiędzy oprawcami i ich
ofiarą. Jak ustalono Martyna i
Kornelia poznały się jesienią 2019
roku w Zespole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii. Martyna spotykała się ze starszym o 9
lat Patrykiem. Para chciała rozpocząć własny narkotykowy biznes,
a 16-letnia Kornelia, która rzekomo handlowała narkotykami miała być ich konkurencją.
W lesie wykopał grób.
On dusił, ona strzelała
Na początku 2020 roku postanowili zabić 16-latkę. – Ustalili, iż
ściągną Kornelię do KonstancinaJeziorny, wykopią dół, zastrzelą ją i
zakopią – napisał w akcie oskarżenia prokurator.
Patryk B. przyniesioną z domu
łopatą wykopał dół w lesie na terenie rezerwatu Łęgi Oborskie.
Kornelię przywieziono z Piaseczna pod pretekstem świętowania 17.
urodzin Martyny.
W lesie planowali pić alkohol i
strzelać z wiatrówki. Patryk B. usiłował udusić Kornelię, dziewczynka broniła się. Wtedy Martyna S.
trzykrotnie strzeliła z wiatrówki do

PIASECZNO

Spotkanie autorskie z Agnieszką Cubałą
W piątek 20 sierpnia w Bibliotece Publicznej w Piasecznie (ul. Jana Pawła II 55)
odbędzie się spotkanie z autorką książek historycznych Agnieszką Cubałą z okazji premiery jej najnowszej książki „Warszawskie dzieci 44”. Rozmowę przeprowadzi znany dziennikarz Michał Olszański. Początek o godzinie 18. Wstęp wolny.

Tyl.

GÓRA KALWARIA

Skaldowie na jazzowo
W niedzielę 22 sierpnia o godzinie 17 na Zamku w Czersku wystąpi Wojciech Gogolewski Trio z koncertem „Skaldowie na jazzowo. Medytacje wiejskiego listonosza jazzowego”. U boku Gogolewskiego zagrają Adam Lewandowski oraz Paweł Pańta . Wejście na zamek od godziny 16. 20 zł - bilet normalny, 5 zł - bilet ulgowy (dzieci i młodzież szkolna, emeryci).
Tyl.
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Droga do równowagi psychicznej
Do szukania równowagi psychicznej w dobie uzależnienia się od sieci zachęca mgr Marek Cichy – certyfikowany terapeuta młodzieży i dorosłych
z Przychodni Grapa.
Proszę powiedzieć, od czego zacząć, kiedy my albo nasze dzieci
doświadczamy trudności w sferze
emocjonalnej i psychicznej?
MC: Pomoc psychologiczna, terapia
16-latki powodując obrażenia głowy. Dziewczynę wrzucono do dołu
uprzednio wykopanego przez Patryka B., a następnie zakopano.
Miotali się w zeznaniach
Oprawcy uzgodnili wersję wydarzeń, którą przedstawiali w trakcie poszukiwań nastolatki. Dziewczyna miała zniknąć po tajemniczym telefonie.
Zwłoki Kornelii znaleziono
przypadkiem dwa miesiące po dokonaniu zbrodni. – Oględziny i sekcja zwłok wykazały, że przyczyną
zgonu było uduszenie gwałtowne
– uznał biegły.
Przebieg zdarzeń ustalono dzięki dowodom, oraz początkowym zeznaniom Patryka B., w których przyznał się do winy i opisał zbrodnię. W
kolejnych wyjaśnieniach zarówno
on, jak i 17-letnia Martyna S. zmieniali wersje i wzajemnie obarczali
się winą. Biegli orzekli, że zarówno
mężczyzna, jak i niepełnoletnia koR
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bieta w chwili dokonania zbrodni
byli poczytalni i mogą odpowiadać
przed sądem.
“Wspólnie i w porozumieniu”
Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prok. Aleksandra Skrzyniarz przekazała, że S. i B.
są oskarżeni o „dokonanie wspólnie
i w porozumieniu” zabójstwa Kornelii K. W momencie skierowania
aktu oskarżenia do sądu oboje byli
tymczasowo aresztowani.
Patryk B. zarzut zabójstwa usłyszał już w kwietniu ubiegłego roku.
Martyna S., która zarzucanego czynu dokonała na trzy godziny przed
ukończeniem 17 lat przebywała w
schronisku dla nieletnich. O możliwości pociągnięcia jej do odpowiedzialności karnej musiał zadecydować sąd rodzinny.
Teraz Patrykowi B. grozi dożywotnie więzienie. Martyna S. może
trafić za kratki nawet na 25 lat.

Adam Braciszewski

wsparta farmakoterapią - jest dla wielu osób jedyną szansą na satysfakcjonujące życie. Niestety nawet dzisiaj
jest ona owiana wieloma stereotypami. Powoduje to, że pacjenci, którzy
mogliby lepiej funkcjonować, wstydzą się sięgnąć po taką pomoc i często tkwią w zamkniętym kole leków,
stresu, depresji i uzależnień.
Dla osób z problemami, rekomendowanym sposobem uzyskania równowagi psychicznej jest terapia.
Pierwsze kroki można skierować
do psychologa, ponieważ czasami kilka konsultacji wystarczy, by poznać
mechanizmy, które pozwolą nam na
wprowadzenie zmian w życiu. Czasem psycholog skieruje nas na spotkanie z terapeutą, jeśli dłuższa i regularna terapia przyniesie lepsze rozwiązania. Można również od razu poprosić o spotkanie z terapeutą.
Terapeuta razem z pacjentem najpierw szuka, a później podążą, najlepszą dla tego drugiego drogą powrotu do zdrowia i satysfakcjonującego życia. Pomiędzy obojgiem nawiązuje się więź zwana relacją terapeutyczną, która pozwala na dokonanie zmian w życiu pacjenta. Jest

to bardzo ważne, zwłaszcza w pracy z młodymi osobami. Im wcześniej
zauważone zmiany w ich zachowaniu, tym szybciej można je skorygować i ustrzec przed np.: szkodliwym
używaniem sieci lub uzależnieniem
od środków psychoaktywnych oraz
innych uzależnieniom behawioralnym. Zdarza się, że relacja z terapeutom jest pierwszą relacją z otoczeniem opierającą się na prawdzie. Osoby, które szukają pomocy otrzymują wsparcie, którego nie mogą otrzymać gdzie indziej, z różnych przyczyn. Wszystko co jest poruszane w
gabinecie zostaje, tylko pomiędzy terapeutom a klientem. Zazwyczaj terapia trwa około sześciu miesięcy. Zakończenie terapii jest ustalane pomiędzy specjalistom, a pacjentem.
Dziękuję za rozmowę.
Artykuł służy do celów informacyjnych.

Przychodnia Grapa

Al. Wojska Polskiego 4, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Tel. 22 69 00 650  www.przychodniagrapa.pl
 https://www.facebook.com/przychodniagrapa/
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Złodzieje niweczą ich pracę

Kwiaty, wystawy i koncert
na Święto Wojska Polskiego

PIASECZNO Przy ulicy Sierakowskiego 9 mieszkanki dbają
o niewielki ogródek pod oknami ich bloku. Niestety złoLESZNOWOLA W Lesznowoli odbyły się uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego i 101. rocznicy Bitwy dzieje regularnie kradną kwiaty
Warszawskiej. Oprócz części oficjalnej zadbano także o walor edukacyjny i artystyczny wydarzenia
Podczas uroczystości przed
urzędem gminy przedstawiciele lokalnych władz, na czele z wójt Marią Jolantą Batycką-Wąsik i przewodniczącą rady gminy Bożenną
Korlak, złożyli wieńce pod obeliskiem upamiętniającym odzyskanie przez Polskę niepodległości.
Pogratulowano również byłym żołnierzom - porucznikowi Armii Krajowej Januszowi Kaźmierczakowi
i Krzysztofowi Klimaszewskiemu,
podpułkownikowi WP, a także weteranowi misji wojskowych ONZ. Poseł na Sejm RP Maciej Lasek podzielił się swoimi refleksjami na temat
roli i znaczenia Wojska Polskiego
na arenie międzynarodowej. Oprawa artystyczna uroczystości była
natomiast dziełem zuchów i harcerzy z 247 Szczepu „Płomienie” im.
Szarych Szeregów, działającego przy
Szkole Podstawowej w Łazach.
Tegorocznym obchodom w
Lesznowoli towarzyszyły aż trzy
ekspozycje. Na zewnątrz oglądać
można wystawę plenerową „Polskie Symbole Narodowe” autorstwa dr Kamili Churskiej-Wołoszczak i Piotra Wiejaka, opracowaną przez Biuro Edukacji Narodowej
Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy. Zapoznając się z nią można dowiedzieć się
sporo, między innymi, o polskim
godle, Mazurku Dąbrowskiego czy
narodowych barwach. W Urzędzie

Andrzej Szadejko na koncercie w Starej Iwicznej

Gminy dostępna jest z kolei ekspozycja „Operacje Wojsk Specjalnych”. Można podziwiać również
fotografie z prywatnych zbiorów
podpułkownika Krzysztofa Klimaszewskiego z misji w Kosowie „PJW
KFOR Kosowo 1999-2021”.
- Teraz jeszcze mamy pandemię,
ale w przyszłości liczymy na bliższą
współpracę z Centrum Weterana i
SKMP ONZ w celu krzewienia wiedzy
dotyczącej udziału polskich żołnierzy
w misjach pokojowych na całym świecie oraz wpływu na bezpieczeństwo
światowe i europejskie – mówi Krzysztof Klimaszewski. - Jesteśmy gminą
wiejską, na której terenie nie ma jed-

nostek wojskowych a tam ta współpraca wygląda inaczej, są większe zależności. To jednak wspaniała sprawa,
że władze upamiętniają pamięć historyczną i honorują swoich mieszkańców, którzy służyli krajowi w misjach
zagranicznych.
Obchody zwieńczył wieczorny
koncert organowy w kościele w Starej Iwicznej. Andrzej Szadejko - kompozytor, dyrygent i organizator życia
muzycznego zaprezentował, między
innymi, kompozycje Padre de Araujo, Theophila Andreasa Volckmara i
Feliksa Nowowiejskiego.

Grzegorz Tylec
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Przed blokiem pani Maria i pani Irena pracują jak mróweczki, sadząc piękne kwiaty i pielęgnując niewielki ogródek. To cenna inicjatywa, która cieszy
oko nie tylko mieszkańców, ale także przechodniów.
- To stary blok, więc tym bardziej trzeba dbać o jego otoczenie – mówi
jedna z kobiet.
Niestety złodzieje pozbawieni są poczucia estetyki. Ogródek regularnie
plądrują i okradają z kwiatów.
- Są wykopywane, a ziemia porozrzucana po chodniku – opowiada pani
Irena. Czwarta kradzież, której dokonano w nocy z 13 na 14 sierpnia była najbardziej dotkliwa. Zniknęło aż 40 świeżo zasadzonych kwiatów.
- Sprawę zgłosiliśmy na policję – informuje pani Irena. - Na pobliskim bloku jest kamera monitoringu, mamy nadzieję, że dzięki niej uda się ustalić tożsamość złodziei.
Kobietom jest przykro, że nie szanuje się ich pracy, ani własności wspólnej, która choć na terenie wspólnoty, to jednak współtworzy wizerunek całego miasta.
- Brakuje na naszym osiedlu policyjnych patroli, a jeśli pojawia się straż
miejska to tylko po to by wlepić komuś mandat – dodaje jeden z mieszkańców pobliskiego bloku. Niestety w chwili gdy oddawaliśmy gazetę do druku
pani Irena zawiadomiła nas o kolejnej kradzieży. - W nocy ze środy na czwartek skradziono 10 sadzonek z naszego ogródka – żali się kobieta. - Poszłam
na policję to powiedzieli mi, żebym sama skontaktowała się ze spółdzielnią i
przejrzała zapisy z monitoringu.

Adam Braciszewski
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Ronda upamiętniły bohaterów
GÓRA KALWARIA W sobotę odbyła się uroczystość symbolicznego nadania imion dwóm
rondom. W ten sposób uczczono pamięć bohaterów walczących o wolność i suwerenność naszego kraju
Nowe rondo przy Stadionie
Miejskim otrzymało imię Batalionu Armii Krajowej „Pięść”, sąsiadujące z nim skrzyżowanie o ruchu
okrężnym przy McDonaldzie nazwano im. Daniela i Ignacego Lechów. Z inicjatywami nazw wystąpiły: Stowarzyszenie „Razem dla
Góry” oraz Towarzystwo Opieki
nad Zabytkami Oddział w Czersku.
Symboliczne odsłonięcie nazw
Sobotnią uroczystość rozpoczęto na rondzie zlokalizowanym bliżej stadionu. Tabliczki z nazwami odsłonili członkowie rodzin patronów, przedstawiciele organizacji, które wystąpiły
o nadanie imion, oraz reprezentanci władz gminy: Ewa LechSzymerska (bratanica braci Le-

chów) i Danuta Jurkowska (córka powstańca z Pięści, Ryszarda
Bielańskiego), Piotr Rytko (prezes czerskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami) i
Bartosz Miszewski (prezes stowarzyszenia Razem dla Góry), Aleksandra Fedynicz-Komosa (przewodnicząca Rady Miejskiej Góry
Kalwarii) i burmistrz Arkadiusz
Strzyżewski. Efektowną atrakcją
tej podniosłej chwili była parada
motocyklistów, którzy kilkakrotnie przemierzyli rondo na swoich
wspaniałych maszynach.
Ronda zmienią skojarzenia?
W swoim wystąpieniu burmistrz
Arkadiusz
Strzyżewski podkreślił, że przejeżdżającym kierowcom przez wie-

Bohaterscy bracia
Ignacy Lech ps. „Lew” (ur. 1897) był żołnierzem 1. Pułku Ułanów Krechowieckich, w 1918 roku członkiem oddziału Polskiej Organizacji Wojskowej w Czersku. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej, Kampanii Wrześniowej w 1939 r., a następnie jako żołnierz Armii Andersa brał
udział w walkach pod Tobrukiem i Monte Cassino (tam został ranny).
Zmarł w 1977 r. i został pochowany w grobowcu rodzinnym w Czersku.
Daniel Lech, ps. „Biały” (ur. 1900) już jako 16-latek współorganizował oddział Polskiej Organizacji Wojskowej w Czersku i był jego bardzo aktywnym
członkiem, biorąc udział w walkach sabotażowych m.in. przy drodze między
Czerskiem a Warką. Walczył również w wojnie polsko-bolszewickiej (odnosząc rany) oraz w Kampanii Wrześniowej 1939. Wraz z polskimi oficerami dostał się do niewoli radzieckiej w Starobielsku. W 1940 r. został zamordowany
prawdopodobnie w Charkowie.

le lat droga przez Górę Kalwarię kojarzyła się z korkami. Wyraził nadzieję, że oddanie obwodnicy, a teraz także nadanie rondom nazw zmieni tę sytuację.
- Przez nazwy tych rond Góra
Kalwaria będzie kojarzyła się inaczej – mówił burmistrz. - Te nazwy
będą prowokowały i inspirowały
wielu zmotoryzowanych do tego,
by zaczerpnąć informacji zarówno
w Braciach Lech jak i o Batalionie
Armii Krajowej „Pięść”
- Dla nas to niezwykły dzień,
bo upamiętniamy bohaterów,
którzy praktycznie przez 100 lat
byli zapomniani – mówił o braciach Lech, Piotr Rytko, prezes
czerskiego oddziału Towarzystwa
Opieki nad Zabytkami. - W mojej ocenie bracia Daniel i Ignacy
Lech należą do grona najwybitniejszych bohaterów ziemi czerskiej i to upamiętnienie w pełni
im się należało.
Wśród gości na uroczystość
przybyło trzech kombatantów:
Juliusz Kulesza ps. „Julek” (autor książki „Bohaterowie dwóch
miast”), Witold Grzybowski ps.
„Kot” oraz Jerzy Józef Mindziukiewicz ps. „Jur”. Nie zabrakło również rodzin patronów rond, czyli bliskich Ignacego i Daniela Lechów oraz potomków powstańców z Batalionu AK
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„Pięść”. Ze sceny nie tylko przypomniano życiorysy upamiętnionych bohaterów, ale także odczytano listy od Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka oraz generała brygady Macieja Materka, szefa służby kontrwywiadu wojskowego, którzy nie mo-

gli przybyć na uroczystość. Imprezie towarzyszył piknik, można
było podziwiać pojazdy wojskowe, m.in. niemiecki mini czołg do
przenoszenia ładunków wybuchowych, który był wykorzystywany w
trakcie II wojny światowej.

Adam Braciszewski

Mieszkańcy Góry Kalwarii w Batalionie „Pięść”
Batalion AK „Pięść” był specjalną jednostką Armii Krajowej utworzoną w
drugiej połowie lipca 1944 roku. „Pięść” brała udział w Powstaniu Warszawskim, na jego początku wcielona do Zgrupowania „Radosław”. Walczyła na
Woli, Starym Mieście, w Śródmieściu i Kampinosie. W kompanii „Zemsta”
batalionu służyli i walczyli mieszkańcy Góry Kalwarii: Piotr Kowalski, oraz
Bolesław, Leon i Stanisław Bąkowie, którzy za walkę z niemieckim okupantem zostali odznaczeni krzyżami Virtuti Militari. Wojnę przeżyli Bolesław i
Stanisław, ale po jej zakończeniu byli szykanowani i prześladowani przez
władze komunistyczne za swoją działalność konspiracyjną w AK.

Czytaj też w internecie:

W zdrowym ciele zdrowy duch

O ile kiedyś dzieci większość swojego wolnego czasu spędzały bawiąc się czy goniąc za piłką na podwórku,
to współcześnie coraz częściej można je spotkać przed ekranem telewizora lub komputera. Tymczasem ruch
jest jednym z kluczowych czynników warunkujących prawidłowość procesów rozwojowych, a zbyt mała aktywność fizyczna może stać się przyczyną nadwagi i otyłości
Zalety gier i zabaw ruchowych,
zwłaszcza w młodym wieku, są trudne do przecenienia. Przede wszystkim sprzyjają one harmonijnemu
rozwojowi układu ruchu (kości, mięśni, stawów), układu sercowo-naczyniowego (serce, płuca) oraz właściwej koordynacji ciała i kontroli ruchu. Jeżeli połączy się je z odpowiednimi nawykami żywieniowymi,
znacznie ułatwiają też utrzymanie
prawidłowej masy ciała, pozwalają
rozładować napięcie emocjonalne,
a także rozwijają budowanie relacji
z innymi. Ponadto sportowa rywalizacja uczy dzieci pokonywać trudności, znosić porażki oraz cieszyć się
sukcesami swoimi i kolegów.
Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia dzieci i
młodzież w wieku od piątego do 17
roku życia powinni, w celu poprawy
wydolności krążeniowo-oddechowej oraz narządu ruchu, codziennie
przez minimum godzinę zażywać
aktywności fizycznej o umiarkowanej i średniej intensywności. Dostarczą go, przykładowo, codzienny szybszy spacer, rower czy zajęcia sportowe w szkole. Do tego trzy
razy w tygodniu powinno się jeszcze
wykonywać ćwiczenia wzmacniające mięśnie. Godne polecenia będą
tu, m.in. basen, zajęcia taneczne czy
sztuki walki. Przyjęto też, że dzieci
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i młodzież powinny przejść każdego
dnia minimum sześć tysięcy kroków.
Dzieci kochają ruch
Dużą rolę w kształtowaniu świadomości ruchowej młodych ludzi
odgrywają zajęcia w szkole, a wcześniej w przedszkolu. Wiele zależy w
tym przypadku od nauczycieli i instruktorów, którzy powinni umiejętnie zachęcać uczniów do ruchu.
- Dzieci w szkole podstawowej uwielbiają wychowanie fizyczne
– mówi Kaja Ożgo, nauczycielka wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Głoskowie i trenerka piłkarek nożnych w klubie KS Gosirki Piaseczno. - Każdy uczeń znajdzie
coś dla siebie, a od nauczyciela zależy
jak poprowadzi zajęcia aby zachęcić
wszystkich do aktywności fizycznej.
Najważniejsze w tej pracy są rozmowa, słuchanie co dzieci lubią, co je interesuje i połączenie tego w taki sposób, aby lekcje były ciekawe i zawierały to czego uczniowie potrzebują.
Młodsze dzieci szczególnie uwielbiają berki, różne formy wyścigów oraz
poznawanie nowych rzeczy i zabaw.
Niestety, w czasach pandemii było wyraźnie trudniej prowadzić lekcje.
- Zakaz gier zespołowych czy
ograniczone liczby uczniów na halach doprowadzały niektórych do
frustracji – przyznaje Kaja Ożgo.
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- Od nauczycieli wymagało to większego zaangażowania i zmiany formy prowadzonych dotychczas zajęć,
ale nie ma rzeczy niemożliwych i
każdy cieszył się na powrót do szkół
i możliwość ćwiczenia na lekcjach
wychowania fizycznego.
W klasach od czwartej do ósmej,
które miały dłuższy okres nauczania zdalnego, u niektórych uczniów
można było zaobserwować spadek
aktywności fizycznej, wydolności
oraz motoryki.
- Ten okres był ciężki dla wszystkich
- również dla rodziców, którzy musieli zmierzyć się z nową rzeczywistością i sami dbać o kondycje dzieci – dodaje nauczycielka.
Rozwijaj sportową pasję
Oprócz placówek oświatowowychowawczych kluczową rolę w
umożliwieniu ruchu maluchom odgrywają jednak przede wszystkim
ich rodzice. Zwłaszcza w okresie

pandemii należy poświęcić dziecku
trochę więcej czasu, pokazując mu
jak przyjemnie i interesująco można
spędzać czas na świeżym powietrzu.
Zabierzmy naszego podopiecznego np. na całodniową wycieczkę za miasto, na basen lub po prostu do parku. Pograjmy z nim w piłkę, pojeździjmy na rowerze i pokażmy mu kilka podwórkowych zabaw,
które sami uwielbialiśmy w dzieciństwie. Zachęćmy również naszą pociechę do spróbowania swoich sił w
różnych dyscyplinach sportu. Być
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może już wkrótce samo będzie nas
prosić o zapisanie na zajęcia z piłki
nożnej, siatkówki czy kickboxingu.
A nawet jeśli nie będzie w przyszłości mistrzem, dużo korzyści przyniesie mu już sama rywalizacja z innymi i trening ogólnorozwojowy, który
jest podstawą większości dyscyplin.
Rozwijanie w dziecku sportowej pasji i otwartości na nowe wyzwania z
pewnością zaowocuje także i w jego
dorosłym życiu.

Grzegorz Tylec
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Magiczne Ogrody to świat radości i zabawy
Wyjątkowy, baśniowy ogród, leżący w turystycznym sercu Lubelszczyzny
czeka na Was do końca września
Rodzinny Park Tematyczny Magiczne Ogrody Janowiec to pierwszy
w Polsce ogród stworzony na bazie autorskiej baśni. Nieopodal Kazimierza Dolnego nad Wisłą w województwie lubelskim spotykamy
wyjątkowy, leżący na 18 hektarach
ogród. Wypełnia go milion roślin
– drzew, krzewów i kwiatów.
Bramy Ogrodu są otwarte dla
gości codziennie, do końca września, od 10:00 do 19:00.

Kiedy wejdzie się do środka i stanie na baśniowym dziedzińcu, szerokimi alejkami będzie można dotrzeć do wielu atrakcji. Są nimi strumyki, wodospady, mostki, punkty
widokowe, plaża.
Najmłodsi goście mnóstwo radości mają z korzystania ze specjalnych atrakcji zręcznościowych,
które można znaleźć w baśniowych krainach, a które wymagają
siły i zwinności.

Baśń przenika
Wszyscy, niezależnie od wieku lubimy magię, iluzje, czary.
Dlatego czytamy książki, chodzimy do teatru czy kina. Być może
baśń jest wszędzie, ale bez wątpienia jest w Magicznych Ogrodach. Tylko tu połączenie tej opowieści z niezwykłą roślinnością,
powoduje że czujemy się po prostu dobrze i chcemy tu wracać. Bo
dzieci wiedzą a dorosli przypominają sobie, że w baśni wszystko
jest możliwe a jej bohaterowie są
atrakcyjni i mają niezwykłe zdolności. Bulwiaki, Mordole, Robanki, Wróżki Smużki od wielu
już lat stają się treścią obrazków
tworzonych przez małych rysowników. W ten sposób baśń przenika do rzeczywistości i sprawia, że
życie staje się barwniejsze.
W magicznym świecie
radości i zabawy
W nadchodzący weekend 21 i
22 sierpnia w świat radości i zabawy przeniesie wszystkich Bill Bombadill! Pokaże swój świat akrobaR
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tycznych popisów, żonglerki, pantomimy oraz przezabawnych gagów.
Na Scenie w Drzewach w sobotę o
godz. 12:30 i 14:30 w swoją orientalną podróż zabierze was czarodziejka Bari-ba-ba, która wydobędzie nietypowe dźwięki z jeszcze
bardziej nietypowych instrumentów, jak dzwoneczki koshi, kalimba,

tang drum, hand pan, czy djembe.
W niedzielę w tym samym miejscu odbędzie się koncert Zespołu
Niespokojnych Stóp (godz. 12:00 i
17:00). Ten młody, dynamiczny zespół zadba o to, aby każdemu stopy oderwały się od ziemi, a uśmiech
długo gościł na twarzach.

www.magiczneogrody.com
www.facebook.com/magiczneogrodyjanowiec
instagram.com/magiczneogrodyjanowiec

A

Świat filmów i baśni w Planecie Zalesie
„Planeta Zalesie” zaprasza do „Dzielnicy Filmowej”, w której zgromadzono największą
w Europie kolekcję postaci i pojazdów znanych z małego i dużego ekranu. Wycieczka
do Zalesia Górnego to szansa na niezapomnianą przygodę nie tylko dla najmłodszych.
Pojazdy i postaci znane z filmów, „na
żywo” robią jeszcze większe wrażenie niż
na ekranie. W dzielnicy filmowej zgromadzono zarówno ikony amerykańskiego kina ostatnich 40 lat jak i współczesnych bohaterów. Kilkumetrowy Transformers, bohaterowie Gwiezdnych Wojen, Obcy, Predator, Terminator, pojazdy
Batmana, samochód znany z filmu „Powrót do przyszłości”, samochody wojskowe, samoloty, Królestwo Złomka, postaci zwierząt wykonane z gumy czy baśniowe grzyby, to tylko niewielki ułamek proponowanych atrakcji. W sumie mamy tu
ponad 60 pojazdów, 30 robotów, kilkunastu wojowników, 20 motocykli i kilkanaście... dinozaurów. Ponad 300 eksponatów do podziwiania i fotografowania.
Nie brakuje też atrakcji ruchowych – jest
pole do minigolfa, place zabaw i karuzele, symulator strażacki do skakania z wysokości na poduchy i park trampolin.
„Planeta Zalesie” od poniedziałku
do piątku w godz. 10.00- 18.00 zaprasza
zorganizowane grupy zarówno do odwiedzin jak i rezerwowania terminów.
Gdy jest powyżej 20 osób w cenie wstępu jest 1,5 godzinna wycieczka z przewodnikiem. W przypadku grup przedszkolnych jeden opiekun na sześcioro
dzieci wchodzi gratis.

KURIER POŁUDNIOWY
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Jak przygotować dziecko na pierwszy dzień w przedszkolu?
Pierwszy dzień w przedszkolu to próba zarówno dla malucha, jak i rodziców. Aby wszystko poszło jak najlepiej, przygotowania warto rozpocząć wcześniej, skupiając się na kilku podstawowych aspektach
Pierwszy i najważniejszy punkt
– dziecko musi się dowiedzieć, że
za jakiś czas zacznie uczęszczać
do przedszkola. Warto przy tym
zaznaczyć, że będzie to regularne
działanie wiążące się z porannym
wstawaniem, przygotowaniem i
spotkaniem z innymi dziećmi. Maluch powinien wiedzieć jak będzie
wyglądać jego dzień w przedszkolu,
co będzie tam robić i kiedy po niego wrócicie – po obiedzie lub podwieczorku. Ważne jest, by informacje wplatać w codzienne rozmowy,
w jak najbardziej naturalny sposób.
Przy tym wyrzekać się motywacji
w stylu „nie będzie źle” lub zastraszania „w przedszkolu nie będziesz
mógł tak grymasić”.
Można opowiedzieć o naszych
wspomnieniach z przedszkola, zaśpiewać piosenkę związaną z tym
okresem. To na pewno zachęci malucha i zredukuje zarówno jego, jak
i nasz stres.
Poznajmy przedszkole,
dzieci i nauczycieli
Adaptacja jest kolejnym, bardzo
ważnym punktem w przedszkolnych
R
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przygotowaniach. Już w okresie wakacyjnym warto zabierać malucha
na spacery w pobliżu przedszkola i
informować go, że to w tym budynku będzie spędzał czas, bawiąc się z
innymi dziećmi. W miarę możliwości zabierać go na plac zabaw, do
klubu dziecięcego lub domu kultury, w których będzie miał szansę nauczyć się zabawy w grupie i współpracy z dziećmi w podobnym wieku.
Często przedszkola organizują bezpłatne zajęcia adaptacyjne, podczas
których dzieci mogą zapoznać się ze
swoimi rówieśnikami, opiekunami i
atmosferą tam panującą. Często w
takich zajęciach biorą udział również rodzice, którzy podczas pierwszych chwil są z dziećmi bardzo blisko, z czasem stopniowo zwiększa-

jąc dystans i dając pole do popisu
nauczycielom.
Ucz dziecka samodzielności
Warto jeszcze przed rozpoczęciem edukacji przedszkolnej wprowadzić pewne zmiany w codziennym funkcjonowaniu malucha. Budzić go odrobinę wcześniej, przyzwyczajając do porannego wstawania. Posiłki podawać w porach zbliżonych do tych, które uznają przedszkola, a po nich zachęcać dziecko do chwili odpoczynku i wyciszenia. Samodzielność jest mile widziana również w szeregu innych zajęć.
Dziecko powinno samo poradzić
sobie w toalecie, wypracować nawyk
częstego mycia rąk i nauczyć się korzystania wyłącznie z własnego kubR
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ka, ręcznika i sztućców. Co powiecie
na naukę samodzielnego ubierania
się? To na pewno okaże się pomocne w porannych przygotowaniach.
Dla jeszcze większej wygody można przeprowadzić remanent w szafie
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dziecka i spodnie z guzikami zamienić na te z gumką, buty wyposażyć
w rzepy, odpuścić bluzy zapinane na
rzecz tych, zakładanych przez głowę.

BZ

KURIER POŁUDNIOWY

10 DODATEK EDUKACYJNY
Giganci Programowania
zapraszają na bezpłatną
naukę programowania!

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

nr 29 (867)/2021

Piknik dla Blanki
KONSTANCIN-JEZIORNA Trwa zbiórka pieniędzy na leczenie i rehabilitację 10-letniej Blanki Tomaszewskiej,
która uległa ciężkiemu wypadkowi na przejściu dla pieszych przy ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie. Datki można wpłacać online. Na rzecz dziewczynki 21 sierpnia odbędzie się także piknik charytatywny.
Blanka Tomaszewska ma 10 lat. Na co dzień była
pełną życia, uśmiechniętą dziewczynką oraz wzorową uczennicą Szkoły Podstawowej nr 3 w Konstancinie-Jeziornie. Niestety, 23 czerwca zdarzył się poważny wypadek. Blankę na przejściu dla pieszych
przy ul. Mirkowskiej potrąciła 12-tonowa ciężarówka. Lekarze przez 6 godzin walczyli o jej życie. Na
szczęście udało się.
Walka o zdrowie
Dziewczynka odniosła wiele poważnych obrażeń i urazów, m.in. głowy. Ma także uszkodzony nerw wzrokowy.
Blankę czeka długa i bardzo kosztowna walka o powrót do
zdrowia i normalnego życia, dlatego tak ważna i potrzebna jest nasza pomoc.
Piknik charytatywny
Pieniądze na rzecz dziewczynki będą zbierane
podczas pikniku charytatywnego #ArmiaAniołowDlaBlanki, który 21 sierpnia (sobota) odbędzie się
na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawęczynku. Start o godz. 10.00. W programie imprezy wiele atrakcji, w tym m.in. loterie fantowe, gry, pokazy
zawodników MMA, przejażdżki bryczką, animacje
dla dzieci oraz koncerty. Dla Blanki zaśpiewają m.in.
Bartek Wrona, Angel, Daniel Dobraszkiewicz i Andrzej Pawłowski

W poniedziałek, 23 sierpnia o godz. 12:00 wystartują zapisy na „Koduj z Gigantami” - bezpłatne warsztaty z
programowania dla uczniów
szkół podstawowych i średnich, organizowane w ramach ogólnopolskiej, społecznej akcji edukacyjnej.
Dla uczniów z Piaseczna i sąsiednich miejscowości Giganci Programowania przygotowali:
- klasy 1-3: programowanie w Minecraft i Scratch
- klasy 4-6: programowanie w
Scratch, tworzenie aplikacji na telefon w AppInventor oraz tworzenie
gier w Roblox
- klasy 7-8: wstęp do programowania w C# i Python
- szkoła średnia: wstęp do programowania w C# i Python
Celem „Koduj z Gigantami” jest
popularyzacja nauki programowania wśród uczniów w wieku 7-19 lat,
a honorowy patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno. Warsztaty odbędą się
18-19 września, stacjonarnie w Piasecznie oraz online.

Zapisy na
www.kodujzgigantami.pl
PIASECZNO

Maluszkowo
W sobotę 28 sierpnia w Strefie
Kultury (ul. Jana Pawła II 55) odbędą się zajęcia dla maluchów w ramach Dnia Otwartego, który potrwa od godziny 9.30 do 14. W programie: Baby Balet - zajęcia ruchowe, Gordonki, Hopsasa dla bobasa
- zajęcia muzyczno-ruchowe, Akademia Malucha z plastyką - przygotowanie do przedszkola, Musical Babies – zajęcia muzyczno-sensoryczno-ruchowe z językiem angielskim, Teatr MAM – zajęcia teatralne dla rodziców z maluchami,
Rytmika - Muzyczna Ferajna - zajęcia rytmiczne. Wstęp wolny.

Tyl.
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Internetowa zbiórka
Każdy, kto zechce wesprzeć 10-letnią Blankę finansowo, może to zrobić wpłacając dowolną kwotę za pośrednictwem strony internetowej Pomagam.pl. W ciągu
9 dni zbiórkę wsparło już ponad tysiąc osób, zebrano
ponad 66 tys. zł. Do celu – 150 tys. zł – jeszcze trochę
brakuje.
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Rolki, łyżwy dla każdego
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już w ten weekend
PIASECZNO Po raz kolejny Piaseczyńsko-Grójecka Kolej Wąskotorowa wraz z Karolem
Wójcickim, popularyzatorem astronomii, autorem bloga „Z głową w gwiazdach” zapraszają na „Pociąg do gwiazd”.

- Bądźmy razem, śmiejmy się, żyjmy, uprawiajmy sport - tak reklamuje się nowo powstały klub - Skating Academy, który swoje zajęcia
prowadzi w hali lodowiska przy ulicy 1 maja 16 na stadionie miejskim
GOSiR-u w Piasecznie.
Ideą klubu jest nauka jazdy na rolkach i łyżwach. Klub prowadzi
szeroko rozumiany nabór trwający na tyle długo, aby każdy nauczył
się poruszać pewnie i bezpiecznie na rolkach.
Po zdobyciu niezbędnej techniki i umiejętności, zawodnik w porozumieniu z rodzicem i trenerem będzie mógł wybrać dalszy kierunek
rozwoju. Czy będzie chciał być łyżwiarzem, rolkarzem, a może zostanie hokeistą? Klub, jego kadra trenerska zapewnia wyszkolenie w wyżej wymienionych dyscyplinach.

Zapraszamy do zapisów dzieci
od lat 3, młodzież i dorosłych.
Wszelkie informacje można uzyskać na stronie Skating Academy na
facebooku lub pod numerem telefonu 500 031 417.
- Z grupą życzliwych mi osób, stworzyliśmy klub. Klub, którego
ideą jest tworzenie sportowej społeczności i wychowywanie przez
sport - mówi, Łukasz Sibiński, trener i prezes klubu Skating Academy

Sierpień to doskonały czas
na obserwowanie letniego, rozgwieżdżonego nieba! Jednak
w mieście wszechobecne światła utrudniają zobaczenie tego
co ciekawe nad naszymi głowami – dlatego należy udać się w
plener, z dala od siedzib ludzkich – a najlepiej zrobić to pociągiem wąskotorow ym!
Pociąg odjeżdża ze stacji Piaseczno Miasto Wąskotorowe (ul.
Sienkiewicza 14) w sobotę, 21
sierpnia, o godzinie 20.00. Zabytkowe wagony zabiorą pasażerów
z oświetlonego miasta na leśną
polanę w Runowie, gdzie odnajdą warunki do obserwacji nieba.
A o tym, czego na niebie szukać
i jak je obserwować opowie Karol Wójcicki, który również zabierze nas w świat poszukiwań zorzy
polarnej i podróży za zaćmieniami słońca.
Uczestnikom wycieczki towarzyszyć będzie też teleskop połączony z kamerą, dzięki czemu na
ekranie będą mogli obserwować
to, czego nie dostrzeże nieuzbrojone oko.
A co jeżeli pochmurne niebo
nie będzie sprzyjało obser wacji? Dzięki technice będzie można na ekranie zobaczyć kompute-

rową symulację tego co w tej chwili dzieje się ponad chmurami, a
Karol Wójcicki opowie o obserwacjach, ciekawostkach i swoich podróżach w poszukiwaniu zjawisk
astronomicznych.
Aby wygodnie obserwować niebo można zabrać koce lub leżaki.
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Letnia obserwacja nieba, połączona z ciekawym wykładem i podróżą pociągiem sunącym przez
uśpione miasto, wioski, lasy i łąki
jest wspaniałą przygodą na zakończenie wakacji. Powrót do Piaseczna planowany jest po północy.

inf
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Jak radzić sobie ze złymi nawykami?
Każdy dorosły człowiek ma jakieś swoje nawyki. Często nie zdajemy sobie jednak sprawy z tego, że wiele z nich zaczyna się i utrwala już w wieku dziecięcym. Niekiedy, mają
one negatywny wpływ na nasze otoczenie, potrafią być - zwłaszcza dla innych - prawdziwym utrapieniem. Co więc zrobić gdy zauważymy u naszej pociechy tego typu zachowania?
Nawyk to, innymi słowy, rutynowy, utrwalony sposób zachowania w
reakcji na bodźce z otoczenia. Nie
zawsze musi oznaczać coś negatywnego. Wręcz przeciwnie – to właśnie
dzięki nawykom jesteśmy w stanie
wykonywać wiele czynności automatycznie, co porządkuje nasz świat
i ułatwia codzienne funkcjonowanie.
Niestety, zdarza się, że utrwalamy w
sobie także i takie zachowania, które
w przyszłości będą mieć nie tylko negatywny wpływ na nasze życie społeczne, ale i zdrowie.
Do najczęściej spotykanych u
dzieci złych nawyków należą, między innymi, dłubanie w nosie, ssanie palca czy obgryzanie paznokci. Gdy pojawiają się one w bardzo
młodym wieku, na nic zdadzą się
tłumaczenia rodziców, że pewnych
rzeczy robić po prostu nie wypada.
Dziecko jest jeszcze wtedy po prostu zbyt małe żeby to zrozumieć.
Gdy jednak utrudniają one rozwój
młodego człowieka, nie należy czekać, tylko zacząć działać by pomóc
mu je wyplenić.
Rozmowa i dobry przykład
Pierwszym krokiem powinno
być zdiagnozowanie problemu. Jeśli dziecko nagle zaczęło np. obgryzać paznokcie, to może (choć
nie musi) być sygnał, że jest ono
narażone na stres, nie czuje się dobrze w swoim środowisku bądź jest
przytłoczone obowiązkami, którym nie jest w stanie sprostać. Nie
reagujemy wtedy z niecierpliwością
i agresją na jego niepożądane zachowania, bo najpewniej efekt będzie przeciwny do zamierzonego,
a zamiast tego spróbujmy dowieR
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dzieć się gdzie leży ich przyczyna. Najlepszą metodą będzie w
tym przypadku rozmowa. Starajmy się być podczas niej wobec młodego człowieka taktowni
i współczujący. Nie stosujmy kar.
Jeżeli w złości „damy po łapach”
maluchowi za dłubanie w nosie,
być może pozornie osiągniemy
sukces – dziecko nie będzie tego
robić przy nas, ale nie wiadomo
z kolei jak będzie się zachowywać
bez naszej obecności.
- W przypadku, gdy nawyk nie
jest reakcją na stres, dobrze jest
spróbować odwrócić uwagę dziecka – mówi Joanna Srebnicka, pedagog. - Gdy maluch wykonuje jakąś
czynność automatycznie, zagadnijmy go, zacznijmy rozmowę czy
wyjdźmy na spacer.
Zwróćmy przy tym uwagę na to
jak sami się zachowujemy. Nasze
dzieci, dla których w początkowym
okresie życia, jesteśmy wzorem do
naśladowania, cały czas bacznie
nas obserwują. Jeżeli zauważą, że
sami bezwiednie dłubiemy w nosie czy obgryzamy paznokcie, nie
zdziwmy się gdy zaczną się w końcu... zachowywać jak my. Spójrzmy
więc wpierw na siebie i dajmy naszym pociechom dobry przykład.

Właściwa dieta i sen
Oprócz względów estetycznych
złe nawyki mogą mieć również bardzo zły wpływ na zdrowie i rozwój
młodego człowieka. Szczególnie
warte odnotowania są tu przypadki
niewłaściwego odżywiania oraz nieprawidłowej higieny snu.
W pierwszej kolejności pamiętajmy o tym, że dziecko powinno spożywać posiłki możliwie o regularnych porach, co ma korzystny wpływ
na jego metabolizm. Najważniejszym z nich jest śniadanie – nie wolno go pomijać, nawet jeśli maluch
nie zawsze ma na nie czas i ochotę,
gdyż dostarczy mu ono energii niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania o poranku. Nie mniej istotną kwestią od tego kiedy się je, jest
również jakość posiłków. Dzieciom
niezwykle łatwo jest uzależnić się od
słodyczy, słonych przekąsek czy dań
typu fast food, które są źródłem pustych kalorii i nie stanowią pełnowartościowego pożywienia. Zadbajmy więc o ciekawie skomponowany
lunchbox dla naszej pociechy, w którym nie zabraknie warzyw, owoców
i np. ciasteczka owsianego. Warto jest konsekwentnie wyrabiać w
dziecku potrzebę spożywania wartościowych pokarmów.
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Coraz częściej dzieci chodzą
również zbyt późno spać, a korzystanie przed snem ze smartfonu,
tabletu czy komputera jest niestety
bardzo szkodliwe dla ich zdrowia i
prawidłowego rozwoju. Urządzenia
te emitują bowiem niebieskie światło, które zaburza dobowy rytm organizmu i zakłóca wydzielanie melatoniny. W efekcie sen jest nie tylko
krótszy, ale i gorszej jakości, przez
co nad ranem młody człowiek jest
zaspany, markotny i bez energii. Jeżeli tak się dzieje, zadbajmy o alternatywny sposób spędzania przez
dzieci wieczorów – bez obecności
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REKLAMĘ
tel. 22 756 79 39

Grzegorz Tylec

A

MAGICZNY KONKURS

A

Miejsce na Twoją

elektronicznych gadżetów. Na szczęście dziecko nie znosi nudy i zapewnienie mu odpowiedniej rozrywki
powinno skutecznie odwieźć go od
sięgania po smartfon czy tablet.
Jeżeli jednak złe nawyki są u
młodego człowieka silniejsze i nie
jesteśmy w stanie sami im zaradzić,
należy zwrócić się o pomoc – najlepiej do psychologa, który spojrzy
na sprawę z dystansu, dzięki czemu
łatwiej będzie mu zorientować się
gdzie leży faktyczna przyczyna problemu.

Do wygrania
Bilet Rodzinny do
Magicznych Ogrodów
w Janowcu!!!

W poniedziałek 23 sierpnia
na pierwsze 5 osób,
które dodzwonią się do
redakcji Kuriera Południowego
o godz. 12.00-12.10
i podadzą hasło:

MAGICZNE OGRODY
Czekają Bilety Rodzinne 2+2

Zadzwoń
Tel. (22) 737 23 48
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Jak wybrać dobre przedszkole?
Każdy z nas chce posłać dziecko do najlepszego przedszkola, takiego w którym nasza pociecha będzie dobrze się czuła, dużo się nauczy i rozwinie swoje zainteresowania. Podpowiadamy, jakimi kryteriami kierować się przy wyborze wymarzonej placówki
Najlepiej żeby przedszkole, które
wybierzemy dla naszego dziecka, znajdowało się w miarę blisko domu lub
naszego miejsca pracy. Kolejne istotne
kryterium to godziny otwarcia placówki – im są one bardziej elastyczne, tym
lepiej. W tej chwili większość przedszkoli otwartych jest od godz. 7 do 18.
Pierwsze wrażenie
Każdy rodzic chce, aby przedszkole, było nowe, ładne, miało plac
zabaw i przylegający ogród. Te elementy bez wątpienia są istotne i powinniśmy zwracać na nie uwagę, ale
jeszcze ważniejsze jest bezpieczeństwo dziecka. Dlatego też wejścia do
przedszkola powinna strzec furtka z
elektromagnesem. Najlepiej jeśli przy
wejściu znajduje się także wideofon,
dzięki któremu obsługa przedszkola
może identyfikować wszystkie wchodzące do niego osoby. Kolejną barierą powinny być drzwi wejściowe do
budynku. Niektóre placówki mają
także system monitoringu, pozwalający kontrolować jego najbliższe otoczenie. Obejrzyjmy najbliższe otoczenie budynku, zapytajmy czy dzieci dużo przebywają na świeżym powietrzu oraz czy znajdujące się na zewnątrz zabawki posiadają atesty.
Wnętrze budynku
Ważne jest, aby przedszkolne sale
były przestronne, jasne i miały dobrą wentylację. Zapytajmy ile jest w
przedszkolu grup i ile dzieci (w jakim
wieku) jest w jednej grupie. Sprawdźmy czy do sal przylegają łazienki i
jaki jest stan ich czystości. Poprośmy o pokazanie kuchni. Większość
przedszkoli przygotowuje posiłki na miejscu, są jednak również takie, które korzystają z usług firm kateringowych. Jeśli nasze dziecko nie
może jeść pewnych produktów, zapytajmy czy przedszkole jest w stanie to respektować i personalizować
posiłki. Po obiedzie wiele młodszych
dzieci potrzebuje odpocząć. Dlatego
ważne, aby w przedszkolu były także miejsca do leżakowania. Wiadomo, że większość dzieci trudno znosi pierwsze dni w przedszkolu. W
związku z tym wiele placówek organizuje specjalne zajęcia adaptacyjne.
Zapytajmy czy w wybranym przez
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nas przedszkolu takie zajęcia również są organizowane.

Duży wpływ na to, jak nasze dziecko będzie czuło się w przedszkolu,
ma kadra pedagogiczna. Dlatego
warto wcześniej porozmawiać z nauczycielkami, które będą zajmowały
się naszymi dziećmi. Powinny to być
osoby ciepłe, otwarte, wzbudzające sympatię, ale także twórcze i stanowcze, które będą potrafiły stawiać
dzieciom pewne wymagania i konsekwentnie je egzekwować.

Kadra pedagogiczna
Program realizowany w przedszkolu powinien być zatwierdzony
przez ministerstwo edukacji. Oczywiście w wielu przedszkolach jest
on tylko bazą, która jest wzbogacana o szereg zajęć dodatkowych, dopasowanych do predyspozycji dzieci
i rozwijających ich zainteresowania.
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Panattoni rozważa budowę hal w kilku lokalizacjach
LESZNOWOLA Dwa miesiące temu gmina poinformowała, że nie wyda
firmie Panattoni decyzji środowiskowej, umożliwiającej budowę w
Zgorzale centrum logistyczno-produkcyjno-handlowego. Koncern złożył jednak od tej decyzji odwołanie do SKO. W międzyczasie okazało
się, że Panattoni pobuduje podobne centrum we Władysławowie. Cały
czas sonduje też możliwość postawienia magazynów w Podolszynie
Pod koniec kwietnia gmina wydała firmie Panattoni Europe decyzję środowiskową dotyczącą budowy
na powierzchni ponad 9 ha zespołu
przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną przy ul. Zielo-

Trzeba liczyć się z faktem,
że w rejonie trasy S7 takich
inwestycji pojawi się
wkrótce więcej
nej we Władysławowie. Jest to milowy krok prowadzący do budowy centrum w tej lokalizacji. Co ciekawe, o
toczącej się od dwóch lat procedurze
wiedziała raptem garstka mieszkańców. Być może dlatego nie było żadnych protestów. Inaczej sytuacja wyglądała w Zgorzale. Tu od początku
mieszkańcy byli przeciwni budowie
centrum obawiając się, że inwestycja

ściągnie na ich głowy liczne uciążliwości. Zorganizowano kilka protestów, a zdesperowani ludzie zainteresowali sprawą nawet ogólnopolskie
media. W czerwcu gmina poinformowała, że nie wyda firmie Panattoni decyzji środowiskowej, umożliwiającej budowę w Zgorzale centrum logistyczno-produkcyjno-handlowego.
Koncern złożył jednak od tej decyzji odwołanie do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego. Kilkanaście dni temu SKO uchyliło zaskarżoną przez inwestora decyzję gminy
i przekazało sprawę do ponownego
rozpatrzenia. Procedura związana z
wydaniem (lub nie) Panattoni decyzji
środowiskowej rusza więc od początku. Jeśli znów będzie ona negatywna, sprawa być może ponownie trafi
do SKO. Przekaz jaki z tego płynie do
mieszkańców Zgorzały, Zamienia i
okolic jest taki, że Panattoni wcale nie
wycofało się z pomysłu budowy ze-

Tyl.

Kamila Malik
- wirtuoz rozrywkowo
Na razie Panattoni ma otwartą drogę
do budowy centrum magazynowego we Władysławowie
społu hal w tej lokalizacji. Ale to nie
wszystko - rozważa też budowę podobnego zespołu w Podolszynie (być
może jest to alternatywa dla Zgorzały), na granicy Lesznowoli i Raszyna.
Jak poinformował lokalny portal wirtualnepiaseczno.pl, pierwsze
spotkanie z przedstawicielami koncernu odbyło się 20 lipca. To właśnie wtedy mieszkańcy dowiedzieli
się, że planowane w Podolszynie hale
mają mieć łącznie ponad 80 tys. m
kw. powierzchni, 120 doków i ma do

nich dojeżdżać około 200 TIR-ów na
dobę. Mieszkający w tym rejonie ludzie obawiają się hałasu, spalin, smogu i spadku wartości nieruchomości.
Zamierzają protestować i domagać
się swoich praw. Z naszych informacji wynika, że gmina Lesznowola oficjalnie nic nie wie na temat planowanej przez Panattoni inwestycji w
Podolszynie. Do urzędu nie wpłynął
też wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.

Tomasz Wojciuk

W niedzielę 22 sierpnia w Altanie KDK Hugonówka wystąpi Kamila Malik - klasycznie wykształcona skrzypaczka, łamiącą wszelkie
standardy, która doskonale adaptuje się do współczesnych trendów w muzyce rozrywkowej. Podczas koncertu usłyszymy nie tylko
znane rockowe i popowe przeboje
w wyjątkowych autorskich aranżacjach, lecz także klasyczne utwory
najwybitniejszych kompozytorów
w rozrywkowym wydaniu. Początek o godzinie 17. Wstęp wolny.

Tyl.

Kino plenerowe
na leżakach
W piątek 20 sierpnia o godzinie 21 na polanie przy Hugonówce obejrzeć będzie można dramat
kostiumowy „Faworyta” z doskonałymi kreacjami aktorek. To XVIIIwieczna opowieść o konflikcie na
dworze brytyjskiej królowej Anny.
W rolach głównych: Olivia Colman,
Emma Stone oraz Rachel Weisz.
Wstęp wolny.

Tyl.

Wybitnie nieznani
z Joanną Kołaczkowską
W sobotę 21 sierpnia w Altanie Konstancińskiego Domu Kultury wystąpią Wybitnie Nieznani czworo przyjaciół z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w przecieraniu szlaków polskiej sceny improwizacyjnej. Gościem specjalnym wieczoru będzie Joanna Kołaczkowska. Początek o godzinie
19. Wstęp wolny.

Istniejący obecnie rów ma zostać przeniesiony
na drugą stronę drogi. Mieszkańcy boją się podtopień
– podsumowuje. - Mam nadzieję, że
powiat pójdzie po rozum do głowy i
zrobi chociaż pod Postępu przepu-

sty. Nie jest jeszcze na to za późno, a
mogą one uratować sytuację.
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Likwidujemy zmarszczki

PIASECZNO W środę wieczorem w Woli Gołkowskiej u zbiegu ul. Gościniec z ul. Jemioły na słupie wysokiego napięcia utknął bocian
Istnieje zabieg, który ujędrni, zagęści skórę i będzie przeciwdziałał opadaniu powiek. Można go wykonać w gabinecie kosmetycznym i nie wiąże się z czasowym wyłączeniem z życia z powodu konieczności rekonwalescencji. Brzmi zagadkowo? Jest to zabieg
peptydowego nano peelingu frakcyjnego.

Na miejsce przyjechał patrol z Animal Rescue Polska, który powiadomił
straż pożarną i pogotowie energetyczne.
- Bocian macha skrzydłami, ale nie może odlecieć – powiedział nam Dawid Fabiański z Animal Rescue. - W tej chwili czekamy na pogotowie energetyczne, które odłączy prąd by dać możliwość interwencji straży pożarnej.
Gdy energetycy odcięli napięcie do akcji przystąpili strażacy z OSP Złotokłos.
- Bocian utknął na słupie między prętami, ale gdy ratownicy w koszu drabiny zbliżyli się do niego, ptak zdołał się oswobodzić i odleciał – informuje mł.
bryg. Łukasz Darmofalski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie.
AB

Tyl.

TW
P

Bocian uwięziony na słupie

Piaseczyńskie Kino
Plenerowe

KONSTANCIN-JEZIORNA

LESZNOWOLA/POWIAT Zbliża się przebudowa ulicy Postępu na
odcinku od Słonecznej do Żwirowej. Na fragmencie drogi od Słonecznej do Fabrycznej powiat zlikwiduje istniejący rów. - Nasze posesje zaleje woda spływająca z położonych wyżej pól – mówi pan Piotr, jeden z mieszkańców
Starostwo powiatowe potwierdza, że projekt budowlany zakłada
zasypanie rowu. - Istniejący obecnie w tym rejonie rów jest rowem
odwodnieniowym drogi powiatowej
– przypomina Joanna Grela z biura promocji powiatu. - Odwodnienie
zostanie poprowadzone jednostronnie po zachodniej stronie Postępu.
Wody opadowe, zgodnie z prawem,
właściciel nieruchomości musi zagospodarowywać na własnym terenie nie może odprowadzać ich do rowu,
który służy odwodnieniu drogi.
Pan Piotr kompletnie nie rozumie tej argumentacji. - Widzę, że teraz nieważni są ludzie tylko przepisy

PIASECZNO

W piątek 20 sierpnia na Skwerze Kisiela obejrzeć będzie można
„Bez litości 2” - amerykański film
akcji z 2018 roku z Denzelem Washingtonem i Billem Pullmanem w
rolach głównych. Początek o godzinie 20.30. Wstęp wolny.

Powiat zasypie rów melioracyjny.
Mieszkańcy boją się podtopień

Po ostatnich deszczach w rowie znajdującym się po wschodniej stronie ul. Postępu cały czas
stoi woda. - Sporo wody spływa
tu z ulicy Fabrycznej, która biegnie trochę pod górę – mówi nasz
czytelnik. - Poza tym uwarunkowania terenowe są takie, że Postępu znajduje się poniżej okolicznych
pól – woda zawsze będzie płynęła w stronę drogi. Jakiś czas temu
gmina pogłębiła istniejący rów, wyłożyła go betonowymi płytami, kazała mieszkańcom porobić przepusty pod wjazdami. Teraz powiat
chce to wszystko zasypać, kompletnie tego nie rozumiem...
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Najbardziej
charakterystyczną
oznaką starzenia się skóry są zmarszczki, które powstają z powodu degradacji kolagenu, elastyny i peptydów oraz
zaburzeniami w lipidowej matrycy
skóry. Składniki przeciwzmarszczkowe
powinny, więc skutecznie hamować
wszystkie te procesy.
Właśnie te substancje znajdziemy w zabiegu peptydowego nano
peelingu frakcyjnego.
Dzięki wysokim stężeniom neuropeptydów obserwujemy rozkurczanie mięśnie i blokowanie powstawania zmarszczek mimicznych. Do wtłaczania substancji ak-

tywnych używany jest derma pen
z nano kartridżem. Zabieg stosuje się
w serii 4 - 6 razy zależnie od stanu skóry w odstępach ok. dwóch tygodni.

Efekty są spektakularne.

Należy podkreślić, że dzięki swojej formule zabieg daje efekt silnego wygładzenie zmarszczek wokół
oczu i uniesienia opadającej powieki.
Aby umówić się na wizytę lub
bezpłatną konsultację wystarczy
zadzwonić: tel. 22 401 1234,

PROMOCJA Teraz pięć
zabiegów w cenie czterech

Salon Fryzjersko-Kosmetyczny BB,
Piaseczno, ul. Młynarska 6 lok. 45 (wejście od Warszawskiej); Tel. 692 70 90 40, www.bbsalon.pl
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Kanalizacja zalewa posesje
i wdziera się do domów!
LESZNOWOLA Mieszkańcy ul. Krasickiego oraz ul. Ornej w Nowej Woli po każdym deszczu zalewani są przez nieczystości wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych.
Śmierdząca breja zalewa posesje i niszczy dobytek
- Problem zaczął się gdy przebudowano kanalizację przy okazji budowy drogi S7 – mówią mieszkańcy. - Wykonawca twierdzi, że wykonał swoją pracę zgodnie z projektem,
a władze gminy oraz Lesznowolskie
Przedsiębiorstwo Komunalne umywają ręce! Zostawiono nas samych
z tym problemem – żalą się ludzie.
Po ostatnich, dość obfitych opa-

dach część posesji między ul. Krasickiego, a ul. Orną zmieniło się w
jeziora, a studzienki kanalizacyjne
w fontanny. W całej okolicy rozchodzi się nieprzyjemna woń szamba.
- Urzędnicy wmawiają nam, że
to deszczówka, ale przecież zapach
nie pozostawia żadnych wątpliwości
– mówią mieszkańcy. Jeden z nich
kilka dni temu nabrał wody w butel-

kę, zmieniła się w czarną śmierdzącą breję.
- To wszystko wsiąka w ziemię, ale
naszego gminnego wydziału środowiska to nie interesuje – bulwersują się
ludzie. - Proszę spojrzeć, na tym polu
rosną ziemniaki – wskazują na gigantyczną kałużę na pobliskiej działce, z której tylko gdzieniegdzie wystają pędy roślin. Idziemy wzdłuż ulicy
Ornej kilkanaście godzin po ostatnich
opadach, a część studzienek wciąż
wyrzuca z siebie nieczystości.
- Poprzednim razem z tej studzienki biło przez dwie doby – wskazują na jedną z nich. Odwiedzamy
kilka zalanych posesji, zaglądamy
do budynków gospodarczych i garaży, które toną w ściekach. Mieszkańcy mają żal przede wszystkim
do gminy i do LPK za bezczynność.
Chwalą natomiast postawę firmy
Polaqua, która realizuje budowę S7.
- Są pełni zrozumienia, pomocni i empatyczni, w miarę możliwości próbują nam pomagać – oceniają
poszkodowani.
Problem zainteresowano wicewójta Marcina Kanię, który we wto-

10. rocznica śmierci
samorządowca i burmistrza
PIASECZNO Dziś przypada dziesiąta rocznica śmierci Jerzego Madeja. Był radnym trzech kadencji, pierwszym przewodniczącym rady miejskiej, członkiem zarządu, wiceburmistrzem i burmistrzem Piaseczna
Jerzy Madej urodził się 11 października 1949 roku w Piasecznie
i z tym miastem związał całe swoje
życie. Uczył się w piaseczyńskim liceum przy ul. Chyliczkowskiej, a studia ukończył na wydziale mechaniki precyzyjnej na Politechnice Warszawskiej. Po zakończeniu nauki
przez pewien czas pracował w wyuczonym zawodzie w przemysłowych
zakładach pracy. Nie dawało mu to
jednak satysfakcji, którą znalazł dopiero jako nauczyciel, ucząc m.in. w
technikum w Piasecznie. Przemiany ustrojowe dokonujące się w Polsce spowodowały, że zaangażował
się w działalność samorządową. W
roku 1990 został pierwszym przewodniczącym rady miejskiej w Piasecznie, a w tej samej kadencji także
członkiem zarządu i zastępcą burmistrza. W roku 1994 współtworzył
stowarzyszenie „Naprzód”, które
szybko zdominowało piaseczyński

samorząd. W latach 1997-1998 pełnił funkcję burmistrza Piaseczna.
Jerzy Madej zmarł po ciężkiej
chorobie 20 sierpnia 2011 roku. Poznaliśmy człowieka prawdziwego, autentycznego, pełnego pasji we
wszystkim co robił – żegnał przyjaciela Waldemar Kosakowski, również wieloletni samorządowiec i były
dyrektor piaseczyńskiego liceum.
- Jestem przekonany, że mógł
jeszcze długo służyć naszemu miastu swoim doświadczeniem – mówił
ówczesny wiceburmistrz, a dziś burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz.
- Jego odejście jest dla nas nie tylko
szokiem, ale i wielką stratą.
Jerzego Madeja pochowano na
cmentarzu komunalnym w Piasecznie.
- Czujemy pustkę, wiemy Jurku,
że ty byłeś jedyny i niepowtarzalny –
mówił podczas uroczystości pogrzebowych samorządowiec i przyjaciel
zmarłego Tadeusz Warsza. - Miałeś
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tyle pomysłów i tyle zapału... i nagle
cię nie ma. Dziś jak myślę o tobie to
uśmiecham się do wspomnień.
Po dziesięciu latach my również uśmiechamy się do wspomnień. Wciąż brakuje nam Jego
niespożytej energii, intelektualnego polotu, błyskotliwego poczucia humoru i ogromnego zaangażowania w piaseczyński samorząd.

Kamil Staniszek

rek przeprowadził wizję lokalną, a
wcześniej interweniował w Lesznowolskim Przedsiębiorstwie Komunalnym, na skutek czego LPK skierowało pismo do firmy Polaqua.
LPK stoi na stanowisku, że od czasu przebudowy kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Ornej do Krasickiego zalega duża ilość piasku i
gruzu, który prowadzi do zatrzymania przepływu ścieków. Oczekuje też od firmy Polaqua udokumentowania, że w przebudowanym
odcinku kanalizacji sanitarnej oraz
studni zostały założone uszczelki,
oraz zostało właściwie uszczelnione zaślepienie odcinka kanalizacji.
LPK wezwało wykonawcę drogi do
usunięcia wszelkich usterek na wykonanych przewodach kanalizacyjnych
wraz ze studniami, oraz do oczyszczenia kanalizacji do końca sierpnia.
- W przeciwnym razie będziemy zmuszeni wystąpić do generalnego wykonawcy celem pokrycia strat
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związanych z kosztowną eksploatacją – zapowiada LPK, w piśmie
skierowanym do Polaqua sp. z.o.o.
Tymczasem okazuje się, że wykonawca drogi S7 nie ma sobie nic do
zarzucenia.
- Wykonujemy prace zgodnie z
projektem i wszystkimi uzgodnieniami z zarządcami sieci – mówi
Robert Dobosz z firmy Polaqua. Wszystko co zostało zrobione w pasie drogowym jest zgodne z projektem, a on został ustalony i zatwierdzony także przez LPK.
Skąd zatem problemy mieszkańców? Oni sami przypuszczają, że być może do kanalizacji sanitarnej dostają się wody opadowe.
- LPK powinno ustalić dlaczego studzienki wybijają – uważają mieszkańcy. - To się dzieje praktycznie po
każdych, nawet niewielkich opadach.

Adam Braciszewski
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Błyszczące włosy latem
Dla tych pań, które mają problem z włosami zniszczonymi, przesuszonymi, łamliwymi i zmęczonymi zabiegami chemiczni mamy świetny zabieg,
który trwale podniesie jakość włosów
Włosy nawilżone pełne blasku
Dla włosów przesuszonych, które utraciły
blask, są zmęczone codziennym modelowaniem, prostowaniem, utrwalaniem polecamy Magic Efect Botox firmy Tahe. Podstawowym celem zabiegu jest wyrównanie gospodarki wodnej wewnątrz włosa. Składnikami aktywnymi są naturalny kolagen, kwas hialuronowy, keratyna oraz olej arganowy.
Naturalny kolagen nawilża i odżywia włosy
oraz przywraca je do stanu dawnej świetności.
Kwas hialuronowy, który głęboko nawilża, posiada zdolność do utrzymania wody
w ilości odpowiadającej tysiąc razy większej
niż jego masa własna.
Keratyna to składnik budulcowy – naprawia strukturę i ochronna warstwę włókien
uszkodzonych chemicznie oraz przez czynniki fizyczne.
Olej arganowy walczy z negatywnymi skutkami upływu czasu, wzmacnia i nabłyszcza włosy.
Cudowne nawilżenie
Połączenie tych składników wyrównuje gospodarkę wodną we wnętrzu włosa. Za sprawą
kolagenu i kwasu hialuronowego włos przez długi czas po zabiegu utrzymuje wilgoć, zupełnie inaczej niż wcześniej. Ma to ogromny wpływ na wszelkie czynności, które wykonujemy na
włosach. Wszystkie zabiegi takie jak codzienna stylizacja suszarką, domowa pielęgnacja, farbowanie włosów czy zabiegi regeneracyjne będą przynosić dużo lepsze rezultaty niż wcześniej.

Salon Fryzjersko-kosmetyczny BB w Piasecznie
ul. Młynarska 6 lok. 45(wejście od Warszawskiej); Tel. 692 70 90 40, www.bbsalon.pl
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Kapitalny start okręgówki!

17

Nasza praca
została nagrodzona

PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA, KORONA GÓRA KALWARIA – LAURA CHYLICE 3:4 Kto wybrał się w ostatnią sobotę na mecz inaugurujący sezon 2021/2022 w lidze okręgowej do Góry Kalwarii, KOSZYKÓWKA Po dziewięciu latach od utworzenia drużyny seniorzy
z pewnością nie mógł narzekać na nudę. To był prawdziwy piłkarski rollercoaster, peł- MUKS Piaseczno wywalczyli awans do drugiej ligi. Z Cezarym Dąbrowny emocji i trzymający w napięciu do ostatniego gwizdka sędziego
skim, trenerem piaseczyńskich koszykarzy, rozmawia Grzegorz Tylec
Pomimo upalnej pogody piłkarze już od pierwszych sekund spotkania wzięli się ostro do roboty.
Pewną ciekawostką był powrót po
latach do Korony Pawła Grodzkiego, który jeszcze w poprzednim sezonie występował w Chylicach. Widać było jednak, że na boisku nie
było sentymentów – zarówno popularny „Grochu”, jak i jego niedawni
koledzy nie przebierali w środkach i
twardej, męskiej walce.
W mecz lepiej weszli goście. W 8.
minucie, po akcji Piotra Madetki, na
bramkę uderzał Patryk Nowosielski,
piłka odbiła się od obrońcy i trafiła do niepilnowanego Jacka Wąsika,
który pewnym uderzeniem posłał ją
do siatki. Czy w tej sytuacji nie był
jednak na pozycji spalonej? Zdaniem sędziego nie, choć po meczu
piłkarze Korony nie mieli wątpliwości, że gol nie powinien być uznany. Nie była to zresztą jedyna tego
dnia kontrowersja. Już cztery minuty później arbiter wskazał bowiem
na jedenasty metr po faulu zawodnika Laury, ale tym razem to goście
byli przekonani, że przewinienie nastąpiło jeszcze przed polem karnym.
Nie miało to jednak większego znaczenia, bo jedenastki nie wykorzystał
Adrian Antosz, posyłając piłkę obok
lewego słupka. W 26. minucie Laura podwyższyła za to prowadzenie.
Ze świetnej centry z rzutu rożnego
skorzystał Jarosław Jamrozik, który
uderzył głową z bliska i nie do obrony. Od tego momentu do głosu doszli
jednak gospodarze. W 32. minucie
nieco zaspała obrona klubu z Chylic,
z czego skorzystał Damian Warchoł,
po podaniu od Grodzkiego.
Druga połowa znów mogła się
rozpocząć znakomicie dla Laury. Po
dograniu Nowosielskiego Madetko z
trzech metrów trafił jednak prosto w
bramkarza. Następnie, z każdą kolejną minutą, coraz lepiej wyglądali

Prawie dekadę czekał pan tu na
pierwszy tak duży sukces swoich
podopiecznych...
Największa jest satysfakcja z
tego, że ta praca przyniosła takie
efekty. Nie jakoś na skróty, ale zespół
został stworzony na wychowankach
i okazuje się, że bez żadnego obcego
ciała też da się osiągnąć sukces. Satysfakcja jest dwa razy większa niż
gdybyśmy nabrali jakąś zaciężną armię i tym zrobili wynik.

jednak piłkarze Korony. O ile jeszcze
w ostatniej chwili udało się obrońcom gości zablokować strzał Warchoła, to w 61. minucie był już remis.
Po rzucie rożnym Daniel Nojek trącił piłkę kolanem na tyle przytomnie, że wylądowała ona w bramce.
Co więcej, już cztery później Góra
Kalwaria była na prowadzeniu! Po
bardzo ładnie rozegranej akcji prawą nogą sfinalizował ją lewonożny Robert Kacprzak i wydawało się,
że Korona jest na najlepszej drodze
do zgarnięcia trzech punktów - tym
bardziej, że miejscowi mieli jeszcze
przynajmniej dwie świetne okazje na
zamknięcie meczu.

Jak się jednak okazało, niewykorzystane sytuacje w futbolu lubią się mścić. W 85. minucie Laura
odzyskała wigor, a po dynamicznej
akcji Pawła Rybaka piłka trafiła do
Daniela Ludyni, który uderzył mocno w sam środek i doprowadził do
kolejnego remisu. Ostatnie słowo w
tym meczu należało do gości. W 90.
minucie Artur Szleżanowski został
bez krycia w polu karnym przy rzucie rożnym i idealnie skontrował głową piłkę, ustalając wynik tego, niezwykle dramatycznego spotkania,
na 3:4!

Grzegorz Tylec

To był szalony mecz, który zakończył się dla nas najgorzej jak mógł. Niestety, był też pełen błędów. Mieliśmy problemy żeby skorygować jakoś ustawienie
ze względu na brak stoperów i środkowych pomocników na ławce. Bardzo słabo
wyglądamy w obronie. Laura padła w drugiej połowie i powinniśmy ich dobić.
Będziemy trenować i starać się poprawić w stałych fragmentach gry, po których
dostaliśmy dziś dwie bramki.

Na koniec, mając już jednak pewny awans, ulegliście ekipie z Poznania...
Wiadomo, to był faworyt całego turnieju, ale nie uważam żebyśmy zagrali słaby mecz. Szansę dostali w nim wszyscy zawodnicy – taki był nasz zamiar.

Maciej Tataj, trener Laury Chylice
Pierwsza połowa była w miarę po naszej myśli. Mieliśmy jednak duży kryzys
pomiędzy 55 a 75 minutą – najważniejsze jednak, że końcówka należała do nas.
Nasze cele są takie jak w poprzednim sezonie - zająć jak najwyższe miejsce. A czy
kadrowo jesteśmy mocniejsi, to okaże się dopiero po kilku meczach lub rozegranej rundzie.

Nie sposób nie wspomnieć o wkładzie w awans weterana Tomka Wójcikowskiego, który pamięta jeszcze drugą ligę w Piasecznie...
Oby mu dalej dopisywało zdrowie, bo jego waleczność i serce można stawiać jako wzór.

Siatkarski turniej w Górze Kalwarii

Minimistrzostwa Europy

W najbliższą niedzielę na boiskach przy basenie w Górze Kalwarii (przy ul. Pijarskiej 119) w godzinach od 9 do 17 odbędzie się II
Grand Prix Góry Kalwarii 2021 w siatkówce plażowej mikstów. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie/SMS: 506 616 616 - Robert Sobieraj lub na adres e-mail: sobieraj@onet.pl. Pełen regulamin imprezy dostępny jest na stronie internetowej OSiR Góra Kalwaria.

MKS Piaseczno zaprasza na piłkarskie Minimistrzostwa Europy dla roczników 2014 i 2015,
które odbędą się w najbliższą sobotę 21 sierpnia od godziny 14 do 18 na Stadionie Miejskim w
Piasecznie.

Tyl.

Tyl.

Wyniki naszych zespołów ligowych

Tabela grupy mazowieckiej IV ligi
1.
MKS Piaseczno
2 6
2.
Oskar Przysucha
2 6
3.
Victoria Sulejówek
2 6
Mszczonowianka Mszczonów
2 6
5.
Pogoń II Siedlce
2 4
6.
Orzeł Baniocha
2 3
7.
Płomień Dębe Wielkie 2 3
8.
Mazovia Mińsk Mazowiecki
2 3
9.
Milan Milanówek
2 3
10. Wilga Garwolin
2 3
11. Energia Kozienice
2 3
12. Naprzód Skórzec
2 3
13. Podlasie Sokołów Podlaski
2 3
14. Tygrys Huta Mińska
2 1
15. KS Raszyn
2 0

2
2
2

0 0 12-0
0 0 6-1
0 0 5-3

2
1
1
1

0
1
0
0

0
0
1
1

5-3
3-1
4-3
2-1

1
1
1
1
1

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

4-4
2-2
5-4
3-2
3-3

1
0
0

0 1 3-4
1 1 1-3
0 2 2-6

W turnieju finałowym do historii piaseczyńskiej koszykówki przejdzie
mecz z Olsztynem, wygrany przez was w dramatycznych okolicznościach
po dogrywce jednym punktem...
To spotkanie pokazało nasze słabości, a więc fizyczność. Rywale mieli bardzo dużo zbiórek w ataku i ponowień. Gdybyśmy powalczyli bardziej na desce i nie dali się tak zdominować, to byśmy wygrali ten mecz bez dogrywki.
Konfrontacja z MKS Basket Szczawno-Zdrój dała już pewniejsze zwycięstwo...
Tutaj wygraliśmy taktycznie, bo zastosowaliśmy taką obronę, z którą nasi
rywale nie potrafili sobie poradzić.

PIŁKA NOŻNA

Kolejka 2 - 14-15 sierpnia
Tygrys Huta Mińska 1-3 Podlasie Sokołów Podlaski
Oskar Przysucha 3-1 Orzeł Baniocha
Mszczonowianka Mszczonów 3-2 KS Raszyn
Żyrardowianka Żyrardów 2-4 Wilga Garwolin
Mazur Karczew 0-5 MKS Piaseczno
Płomień Dębe Wielkie 2-0 Naprzód Skórzec
Mazovia Mińsk Mazowiecki 2-1 Milan Milanówek
Energia Kozienice 1-2 Victoria Sulejówek
Pogoń II Siedlce 3-1 Zamłynie Radom

Już w meczu z Legionowem, który ma w swoim składzie kilku zawodników
z bogatą koszykarską przeszłością, pokazaliście, że możecie zdominować
i taki zespół. Wygraliście wówczas aż 44 punktami...
To było spotkanie, w którym chłopaki wyszli bardzo mocno nastawieni
mentalnie – pokazali walkę i pracę na parkiecie. Do tego dążę – żeby nikomu
nie odpuszczać. Jak można wygrać 40 punktami, dlaczego tego nie zrobić?

Mariusz Szewczyk, trener Korony Góra Kalwaria

SIATKÓWKA

IV liga

Co zdecydowało o tym, że właśnie
w tym sezonie udało się sięgnąć po
awans?
To działo się stopniowo – nasze
wyniki się poprawiały i graliśmy coraz lepiej. Eliminowaliśmy systematycznie
błędy, doskonaliliśmy słabe elementy i to wszystko, krok po kroku, zaczęło
przynosić efekty. W tym sezonie nie zrobiliśmy nagle nie wiadomo czego. Na
koniec mieliśmy też trochę szczęścia i nasza praca została nagrodzona. Znaczenie miały też końcówki meczów – kiedyś je przegrywaliśmy, teraz zaczęliśmy wygrywać.

16.
17.
18.

Zamłynie Radom
2 0 0
Mazur Karczew
2 0 0
Żyrardowianka Żyrardów
2 0 0

0 2 1-5
0 2 1-8
0 2 2-11

13.
14.
15.
16.

Okęcie Warszawa
GKS Podolszyn
Znicz II Pruszków
Sparta Jazgarzew

1
1
1
1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1
1
1
1

1-4
0-3
0-4
0-6

Liga okręgowa
Kolejka 1 - 14-15 sierpnia
MKS Polonia Warszawa 6-0 Sparta Jazgarzew
Ryś Laski 2-2 Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
Błonianka II Błonie 2-0 Ożarowianka
Ożarów Mazowiecki
LKS Chlebnia 4-1 Okęcie Warszawa
Korona Góra Kalwaria 3-4 Laura Chylice
GKS Podolszyn 0-3 GLKS Nadarzyn
KS Teresin 4-0 Znicz II Pruszków
Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej
1.
MKS Polonia Warszawa 1 3 1 0 0 6-0
2.
KS Teresin
1 3 1 0 0 4-0
3.
LKS Chlebnia
1 3 1 0 0 4-1
4.
GLKS Nadarzyn
1 3 1 0 0 3-0
5.
Błonianka II Błonie
1 3 1 0 0 2-0
6.
Laura Chylice
1 3 1 0 0 4-3
7.
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
1 1 0 1 0 2-2
8.
Ryś Laski
1 1 0 1 0 2-2
9.
KS Blizne
0 0 0 0 0 0-0
Grom Warszawa
0 0 0 0 0 0-0
11. Korona Góra Kalwaria 1 0 0 0 1 3-4
12. Ożarowianka Ożarów Mazowiecki
1 0 0 0 1 0-2

Ligowe zapowiedzi
IV liga
Kolejka 3 - 21-22 sierpnia
Zamłynie Radom - Tygrys Huta Mińska
Victoria Sulejówek - Pogoń II Siedlce
Milan Milanówek - Energia Kozienice
Naprzód Skórzec - Mazovia Mińsk Mazowiecki
MKS Piaseczno - Płomień Dębe Wielkie 21 sierpnia, g.11
Wilga Garwolin - Mazur Karczew
KS Raszyn - Żyrardowianka Żyrardów
Orzeł Baniocha - Mszczonowianka Mszczonów
21 sierpnia, g.17
Podlasie Sokołów Podlaski - Oskar Przysucha

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

Jakie są cele zespołu na drugą ligę?
Przede wszystkim utrzymanie – żeby występować na tym poziomie więcej niż jeden sezon. Na razie musimy jednak w ogóle w niej zagrać, bo udział
w tych rozgrywkach wymaga znacznie większych nakładów finansowych. Na
pewno zastanawiamy się też nad wzmocnieniami – przydałoby się nam kilku
silnych zawodników dobrze grających pod koszem.

Szósty w Polsce
SIATKÓWKA W rozgrywanych we Wrocławiu Mistrzostwach Polski Juniorów w piłce siatkowej plażowej wzięły udział 32 najlepsze pary z całej
Polski, co stanowiło gwarancję bardzo wysokiego poziomu zawodów.
Jednym z uczestników był reprezentant Konstancina Arkadiusz Kapitan
Ostatecznie, mimo wysokich aspiracji, nie udały się niestety we Wrocławiu stanąć na
podium.
- Rozegraliśmy z Bartkiem
Jankowskim wiele wyrównanych spotkań, zarówno w upale jak i w deszczu – mówi Arkadiusz Kapitan. - Szóste miejsce uznaję za duży sukces, biorąc pod uwagę kontuzje, które
pojawiły się w trakcie sezonu.
Mam nadzieję, że w przyszłym
sezonie uda mi się zdobyć medal. Dziękujemy trenerom, rodzicom i gminie Konstancin-Jeziorna za wsparcie i pomoc w przygotowaniach do zawodów.

Tyl.
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wystawa psów i kotów
Sadownicy zablokują drogę Niezwykła
PIASECZNO Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno wspólnie z Biurem Promocji i Kultury zorganizowały wystawę

GÓRA KALWARIA W środę 25 sierpnia o godz. 10.00 sadow- plakatów mających zachęcić mieszkańców do adopcji zwierząt. Fotografie psów i kotów szukających domów
nicy zrzeszeni w AgroUnii zablokują drogę krajową nr znajdują się na Skwerze Kisiela przy ulicy Sierakowskiego
50 w Czaplinku. Blokada potrwa około 24 godzin
Inicjatorką
ekspozycji
jest brać go na spaJako powody protestu sadownicy wskazują: pogłębiający się kryzys oraz
wykorzystywanie przewagi przez zakłady przetwórcze i zaniżanie cen zakupu jabłek do stawek niepokrywających kosztów zbioru. Sadownicy oskarżają
rząd o brak reakcji, brak rozmów z organizacjami rolniczymi oraz złą politykę
zagraniczną skutkującą m.in. brakiem możliwości eksportu jabłek w kierunku wschodnim(Białoruś) – Droga zostanie całkowicie zablokowana – zapowiada koordynator AgroUnii Łukasz Sosnowski.

AB
PIASECZNO

Ptasia fotografia
W piątek 20 sierpnia w Domu Sołeckim – Stara biblioteka przy ulicy Wiekowej Sosny 4 w Zalesiu Górnym odbędzie się wernisaż wystawy
prac Adama Tyszeckiego. Początek o godzinie 18.

Tyl.

Agnieszka Kowalczyk, członkini organu doradczego Młodzieżowej Rady
Gminy Piaseczno.
- Smutno mi gdy myślę o zwierzętach
ze schroniska i bardzo bym chciała żeby,
szczególnie te najbardziej pokrzywdzone, znalazły dobry dom – mówi młoda
mieszkanka Piaseczna, która sama jest
właścicielką rocznego psa Marsa, którego adoptowała ze schroniska. - W tym
celu skontaktowałam się ze Schroniskiem na Paluchu.
Na wystawę, którą będzie można oglądać do 10 września, składają
się plakaty 12 psów i dwóch kotów.
Oprócz zdjęć i numerów telefonów
do adopcji, znajdują się na nich również krótkie charakterystyki. Przykładowo pies Bombaj prosi by zaR

E

K

L

A

M

A

cer, a potem do
domu, a Dracula jest wyjątkowym kotem, który szuka wyjątkowego człowieka.
- Cieszę się
z tego powodu, że „Młoda
Rada” po raz
kolejny porusza
ważny społecznie temat, tym
razem promując adopcję bezdomnych zwierząt – mówi Michał Rosa,
radny gminy Piaseczno i jednocześnie opiekun Młodzieżowej Rady
Gminy Piaseczno. - Tego typu wysta-

wa na pewno przyciągnie wzrok i pozwoli zastanowić się nad losem naszych mniejszych braci.

Tyl.
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DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

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

PRZYCHODNIA LEKARSKA ZDROWIE PIASECZNA -PIASECZNO AL.KALIN 55 - ZATRUDNI PIELEGNIARKI I POŁOŻNE (KONTRAKT LUB UMOWA
ZLECENIE). ZGŁOSZENIA: PIOTR@ZDROWIEPIASECZNA.PL LUB TELEFON 602 315 851

Sprzątanie, tel. 604 227 994

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

Sprzątanie, tel. 727 824 358

Hydraulik tel. 886 576 148

Sprzątanie, tel. 733 546 026

Złota rączka + spawanie, tel. 669 686 350

Telepizza w Piasecznie zatrudni dostawców z
własnym samochodem lub na samochód firmowy.
Praca stała lub dodatkowa, tel. 500 219 754

Sprzątanie klatek lub mieszkań, tel. 503 870 609

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Salon w Piasecznie zatrudni
manicurzystkę/kosmetyczkę, tel. 692 488 278

KUPIĘ

Kierowca tira, praca na dzień, stałe punkty lub praca
po kraju, umowa, tel. 609 492 392

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

Zatrudnię pomocnika elektromontera lub elektromontera. Informacje pod 664-474-900

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

SALON FRYZJERSKI POSZUKUJE FRYZJERKI DAMSKO-MĘSKIEJ, tel. 692 488 278
Zatrudnię pracowników do produkcji kebabów
(składacz, streczowacz), tel. 606 259 458
Zatrudnię pracowników do rozbioru drobiu,
tel. 606 259 458, 604 735 489
Pilarz, meblarz, do cięcia płyt meblowych, Piaseczno,
tel. 604 152 591
Sprzedawców do delikatesów Pod Dębem w Piasecznie, Zalesiu Górnym i Złotokłosie,
Tel. 797 188 368 lub 694 451 568
Przyjmę do pracy pomocnika hydraulika od zaraz
tel 693-785-277

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

SPRZEDAM
Obrazy współczesnej malarki, około 30 sztuk,
tel. 571 373 118

Kucharkę i pomoc do kuchni, dobre warunki finansowe, Piaseczno, tel. 510 907 876
Zatrudnię kierowcę CE na kraj tel. 606 555 855
Zatrudnię kierowcę z kat. C + E. Praca na terenie kraju.
Wolne weekendy. Atrakcyjne warunki pracy oraz wynagrodzenie. Praca w miłym zespole. Zapraszam do kontaktu 509 187 180
Zatrudnię spawacza/ślusarza. Z
doświadczeniem. Konstancin.tel. 506 303 911
OGRODNIK, BRUKARZ, pracownik fizyczny, mile widziane doświadczenie lub chęć przyuczenia. Możliwość zakwaterowania. tel. 511 126 841
Ekspedientkę Carrefour Express, Wólka Kozodawska i
Piaseczno, tel. 508 288 773
Zatrudnię do prac gospodarczo - remontowych,
tel. 667 797 094
Zatrudnimy: ślusarza, operatora prasy krawędziowej, operatora lasera i lakiernika proszkowego. Baniocha,
tel. 602-253-180, e-mail: casmet-system@wp.pl

Zatrudnię konserwatora, pomoc kuchenną i na zmywak
(Konstacin) tel. 503 071 527
Pomocnika lakiernika samochodowego i osobę do przyuczenia zawodu, tel. 607 348 271
Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie poszukuje pielęgniarek i opiekunów, tel. 607 241 707,
e-mail: tabita@luxmed.pl

KOSIMY DZIAŁKI ZAROŚNIĘTE WYSOKĄ TRAWĄ, CHWASTAMI, ZAROŚLA, SAMOSIEJE, tel. 500 51 66 77
PODDASZA, MALOWANIE, GIPSY, REMONTY,
TEL. 728 890 101
TYNKI 20 LAT DOŚWIADCZENIA - TRADYCYJNE GIPSOWE
TEL. 604 415 352
Ogrodzenia, tel. 504 008 309

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

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

Krzewy ozdobne, tel. 880 479 679

Myjka do warzyw, tel. 798 631 908

Książki starsze i nowsze z różnych dziedzin tel. 571 373 118
Pszenżyto ozime sprzedam tel 694 726 680

Budowa domów, tel. 730 358 998
Dachy, pokrycia, tel. 730 358 998
Naprawa pralek, tel. 602 322 951
Cyklinowanie, układanie, renowacja podłóg, tel. 601 091 977
Malarskie tanio, tel. 501 97 65 33, 22 727 77 47
Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907
Dachy papą termozgrzewalną, obróbki, tel. 502 473 605

AUTO - MOTO KUPIĘ
Kupię każde auto, gotówka, od ręki, tel. 510 210 692

Serwis i naprawy bram: przesuwne, uchylne i furtki,
tel. 887 545 254

Skup aut, wszystkie marki, tel. 512 391 270

Kominiarz, tel. 781 495 997

Skup aut, tel. 793 304 091

Malarskie, tel. 696 120 208

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
Działki rekreacyjno-budowlane leśne, Prażmów,
tel. 602 770 361

Wywozimy stare metalowe przęsła, siatki, bramy, słupki,
tel. 502 898 418
Hydraulik, tel. 535 872 455
Dachy, podbitki, rynny, kominy, tel. 798 836 860

3 – pokojowe, Piaseczno, tel. 735 037 247

Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01

Jastrzębie, ul. Jastrzębska 3400 m kw, działka budowlana, media, budynki przy lesie, tel. 606 174 515

Malowanie, gładź, remonty, tel. 513 986 439

Działka 5600 m kw., w Chyliczkach k/Piaseczna, 400 zł/m
kw., całość ogrodzona, teren budowlany, tel. 502 580 355
Sprzedam działkę leśną o powierzchni 1,65 ha w gminie
Prażmów tel. 696 805 168

Zatrudnię stolarzy, pomocników stolarzy do produkcji mebli, Kotorydz koło Tarczyna, tel. 608 207 265
Magazynier mile widziane uprawnienia na wózki, w składzie budowlanym w Chyliczkach, tel. 600 284 250

Wycinka drzew, usługi podnośnikiem koszowym, usługi
minikoparką, tel: 537 537 450, 537 537 650

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

Używane meble, kuchnia gazowa itp., tel. 728 899 673
Poszukujemy sprzedawcy do kwiaciarni, Piaseczno,
tel. 605 674 724 lub kasia@kwiaciarnia-zosienka.pl

POMOC DLA SENIORA: zakupy, pomoc w domu, dotrzymywanie towarzystwa, Piaseczno, tel. 571 373 118

ŁAZIENKA NA KOŁACH DO SADU, NA POLE,
DZIAŁKĘ, TEL. 728 890 101

Bramy uchylne używane, tel. 887 545 254
Przedszkole w Zalesiu Dolnym zatrudni nauczyciela
wychowania przedszkolnego oraz pomoc kuchenną na
pół etatu , tel. 501 059 813

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

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA
Kwatery, 300 zł, Dąbrówka, tel. 667 797 094
Wynajmę na biuro lub usługi pawilon parterowy w Piasecznie o powierzchni 81 m kw., dostępne miejsca parkingowe, tel. 601 274 808

Dachy, podbitka, sprzedaż., tel. 692 194 998
remonty-wykończenia m.in glazura, panele, malowanie,
kostka brukowa. Tel. 606 980 168
Pranie tapicerki i dywanów tel. 512 140 576
Ogrodnicze, wywóz gałęzi, oczyszczanie działek
tel. 519 874 891
Dekarskie, montaż dachów, naprawa dachów, papa, obróbki, tel. 729 45 99 83
Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616
Pranie-czyszczenie dywanów, tapicerki meblowej i samochodowej,tel. 508 65 20 30

Wynajmę pokój, Konstancin, tel. 503 690 260
Pokój, kuchnia, łazienka, osobne wejście, tel. 696 699 512

RÓŻNE

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Górze Kalwarii zatrudni od zaraz hydraulika oraz osobę do prac remontowo-wykończeniowych. Kontakt pon-pt. do godz 14.00, tel. 509 692 851

Pokój, Chylice, tel. 516 228 558

Pożyczki, tel. 513 654 277

Kwatery, tel. 728 899 673

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mysiadle, ul. Krótka
11 poszukuje pani sprzątającej. Praca w godzinach popołudniowych (5, 6 godzin), tel. 22 701 40 77 wew.12

3 pokojowe Piaseczno, tel. 735 037 247

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

Zatrudnię pracownika fizycznego, 22 zł/h, Łazy,
tel. 509 447 601
Zatrudnię do zbioru jabłek. sad 5km od Góry Kalwarii.
tel. 600 391 984
Zatrudnię do montażu drzwi wewnętrznych, paneli i listew.
Tel. 607-116-817
PRACA!!! Pracownik myjni Miejscowość:Baniocha.
Bezpłatny transport: Góra Kalwaria, Warka. Wymagana sprawność fizyczna. System czterobrygadowy
(6-14, 14-22, 22-6) Kontakt: 506 229 636, 506 229 637
Praca przy elewacjach, kostce brukowej okolice Łaz,
Lesznowoli, tel. 606 694 330
Introligatora zatrudnię. Tel. 602251690
Pracownik Gastronomii, Konstancin-Jeziorna, Praca 4:0013:00 Możliwość zakwaterowania tel. 504 180 430
Zatrudnimy osobę do wydawania obiadów na wynos - stołówka w Dzielnicy Praga Południe, tel. 601306030, 22 550 96 13
Zatrudnię kierowcę- operatora pompo-gruszki. Wymagane prawo jazdy kat C, dyspozycyjność pn-pt. Podstawowe
wynagrodzenie 2800 - 5000, uzależnione od ilości kursów.
Więcej informacji pod nr. Tel.:503 006 380
Panie do sprzątania, pełny etat, tel.798 699 673
Przystanek Piekarnia Gastro Caffe poszukuje kelnerów/
sprzedawców, tel. 530 893 543
Licealistka/studenka spisywanie ofert handlowych zdalnie, tel. 739 430 494
Prywatna Szkoła Podstawowa przy ul. Okrężnej 25A
w Zalesiu Dolnym-Jazgarzewszczyźnie poszukuje
pracownika nocnej ochrony + prace gospodarcze.
Pełne ubezpieczenie ZUS. Szczegóły pod nr
tel. 22 750 07 87

Hala 300m2 blisko Puławskiej.Parking,media, ogrzewanie. Tel. 601 208 167
Do wynajęcia dom Nowa Iwiczna 607101188

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ
Kupię las, okolice Prażmowa, tel. 602 770 361
Kupię dom, tel. 739 156 231

USŁUGI
MALOWANIE MIESZKAŃ, REMONTY,
GLAZURNICTWO, PODŁOGI, tel. 669 945 460
BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182
KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ,
GLAZURA, TERAKOTA TEL. 792 456 182
DOCIEPLENIA PODDASZY, ZABUDOWY
KARTON/GIPS, TEL. 792 456 182

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

NAUKA
ANGIELSKI – KOREPETYCJE, LEKCJE PRYWATNE –
NAUCZYCIEL Z DOŚWIADCZENIEM, REKOMENDACJE
UCZNIÓW, 35 ZŁ/GODZ., TEL. 571 373 118
PRACOWNIA ROZWOJU TWÓRCZEGO I SAMODOSKONALENIA (LEKCJE PIANINA, RYSUNKU, INTERPRETACJA WIERSZY, KINO ARTYSTYCZNE, GRY EDUKACYJNE
ITD.) TEL. 571 373 118
Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194
Język polski, tel. 666 653 177
Chemia, matematyka tel. 791 482 233
Korepetycje dla klas 1-6, (matematyka, przyroda, biologia,
kosmologia i angielski), od 20 zł za godzinę,na miejscu, z
dojazdem lub online, referencje, nauczyciel z doświadczeniem, tel. 571 373 118

ELEWACJE, TEL. 792 456 182
Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581
Anteny, wideo – domofony, montaż, naprawa,
tel. 603 375 875
GLAZURA, REMONTY, tel. 601 219 482
AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIAJĄCE,
ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW,
www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839
BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. tel. 504 008 309
Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895
Elektryk, tel. 666 890 886
Złom. Porządkujesz? Remontujesz? Uprzątniemy i wywieziemy złom, tel. 502 898 418
Wymieniłeś piec CO i nie wiesz co zrobić ze starym. Zadzwoń, przyjedziemy, zabierzemy, rury też, tel. 502 898 418

ZDROWIE I URODA
Rydz sklep zielarsko-medyczny, zdrowa żywność,
ul. Puławska 16 obok PZU, Piaseczno, tel. 22 756 77 91,
www.sklepzielarski-piaseczno.pl

ZWIERZĘTA
Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czekają 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
Biuro Matrymonialne TY i JA, pełna dyskrecja, kontakt po
18.00-tej, tel. 607 248 655

Salon zatrudni

kosmetyczkę
z doświadczeniem

tel. 692488278

KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA
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Stołówka pękała w szwach!
Emocje sięgnęły zenitu

Pamięci bohaterów Bitwy Warszawskiej
GÓRA KALWARIA Obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczęto honorowym Biegiem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tradycyjnie też złożono
kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego.

PIASECZNO W środę w stołówce przy ul. Sikorskiego miało odbyć się zebranie walne spółdzielni „Jedność”. Okazało się, że przybyło tak dużo mieszkańców, że nie było możliwości by je przeprowadzić
Zarząd spółdzielni spodziewał
się, że na zebranie przyjdzie maksymalnie 150 osób. Przybyło jednak
trzy razy więcej, część spółdzielców
pozostała na korytarzu nie mieszcząc się w zatłoczonej stołówce. Organizatorzy zebrania dysponowali zbyt małą liczbą urządzeń do głosowania, w związku z tym zdecydowano się odwołać zebranie. Na sali
zawrzało. Mieszkańcy mają dużo
krytycznych uwag do pracy zarządu i rady nadzorczej. Na forach internetowych pojawiła długa lista zarzutów pod adresem spółdzielni.
Niestety tym razem zarząd nie miał
szans by je odeprzeć.
– Brakuje transparentności, na
dobrą sprawę nie wiemy co ta spółdzielnia robi – mówiła nam jedna
z mieszkanek. – Spraw jest tyle, że
grubą książkę mógłby pan napisać,
a nie tylko artykuł.
Gdy okazało się, że do zebrania nie
dojdzie emocje sięgnęły zenitu. Jedna
z mieszkanek zarzuciła, że przewodniczący rady nadzorczej związany jest
z firmą, której spółdzielnia powierza
większość inwestycji budowlanych.
Ten tłumaczył, że owszem prywatnie
jest pracownikiem tej firmy, ale nie ma
nic wspólnego z pracami wykonywanymi dla spółdzielni.
Na sali zrobiło się gorąco, część
spółdzielców zaczęła głośno domaR
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gać się odwołania prezesa. Jedna z
kobiet wskoczyła na krzesło dodatkowo podgrzewając emocje wzburzonego tłumu.
– To bydło! – komentowali niektórzy zniesmaczeni gwałtownym
zachowaniem części przybyłych na
zebranie.
– Zmiany wymagają rewolucji i
stanowczości – uważali inni.
Próbowaliśmy porozmawiać z prezesem Stanisławem Zawadzkim.
– Dziś nic nie powiem, widzi pan
jaka jest atmosfera, tu się nie da rozL
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mawiać – skwitował prezes wyraźnie skonfundowany agresywną postawą części spółdzielców.

Honorowy Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych to ogólnopolskie wydarzenie współorganizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. W tym roku
ze względu na pandemię przełożono imprezę z 1 marca na 15 sierpnia.
Celem biegu było oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944 -1963 w obrębie przedwojennych granic
RP. tzw. Żołnierzom Wyklętym. Uczestnicy, wśród których nie zabrakło burmistrza
Arkadiusza Strzyżewskiego przemierzyli symboliczny dystans 1963 metrów.
- Ci, którzy polegli, i ci, którym dane było przeżyć. Walczący w otwartych
bitwach i zaangażowani w konspirację. Dowódcy i podkomendni. Zawodowcy, rezerwiści i ochotnicy. Ci, których upamiętniono, i ci zapomniani. Ci, którzy chronią dziś nasz kraj, i ci w stanie spoczynku. Polscy żołnierze. Dzisiaj, 15
sierpnia, ich święto. Święto Wojska Polskiego – mówił burmistrz kilka godzin
później pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego, gdzie jak co roku kwiaty złożyli
przedstawiciele władz gminy oraz lokalnych instytucji i organizacji. Wartę honorową pełnili strażacy ochotnicy z jednostki w Wojciechowicach.
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Elektrostymulacja

modelowanie sylwetki bez wysiłku
Lato w pełni, warto zadbać o sylwetkę i ujędrnić ciało. Jednak do treningów, trudno się zmobilizować.
Jest jednak coś, co pomoże wrócić do wymarzonej sylwetki - zabieg elektrostymulacji
Elektrostymulacja uznawana jest
za jedną z najskuteczniejszych metod modelowania sylwetki. Zwiększa sprawność mięśni i zmniejsza
obwód tkanki tłuszczowej.
Elektrostymulacja polega na wywoływaniu skurczu mięśni przy użyciu
prądu o niskiej częstotliwości. Dostarcza się go za pomocą elektrod umieszczanych na ciele. Wywoływany skurcz
jest podobny do tego, który występuje podczas wysiłku fizycznego. Dlatego podczas zabiegu uzyskamy efekty
jak po treningu. Spalenie tkanki tłuszczowej i wymodelowanie sylwetki

30-minutowy zabieg
= 2-godzinny trening
Efekty
Efektami elektrostymulacji są poprawa wyglądu sylwetki, rozbicie cellulitu i spalenie tkanki tłuszczowej,
poprawa dotlenienia skóry, przyśpieszenie produkcji kolagenu i elastyny,
a także zmniejszenie dolegliwości bólowych i ogólna poprawa odporności.

Elektrostymulacja uznawana jest
za jedną z najskuteczniejszych metod modelowania sylwetki. Zwiększa sprawność mięśni i zmniejsza obwód tkanki tłuszczowej. Można stosować ją na wszystkich częściach ciała, a najlepsze efekty redukcji tkanki
tłuszczowej pokazują się na brzuchu
i udach. Kobiety często stosują ten
zabieg w celu podniesienia pośladków.
Dla kogo?
Zabieg proponujemy osobom,
które chcą poprawić wygląd sylwetki, zredukować cellulit, ujędrnić
ciało, czy podnieść pośladki. Elektrostymulacja ma też za zadanie
wzmocnić mięśnie, więc przyda się
jako uzupełnienie lub przygotowanie do treningu dla osób aktywnych
fizycznie. Zastąpi trening, kiedy nie
mamy możliwości ćwiczyć.
Elektrostymulacja
– jak wygląda zabieg?
Zabieg przeprowadzany jest na
fotelu kosmetycznym. Na elektrody

nakładany jest specjalny żel, następnie przykłada się je do ciała i przypina pasami mocującymi. Każdy mięsień zostaje potraktowany dawką
o regulowanej intensywności. Zaczyna się od niewielkiej, stopniowo
zwiększając jej siłę dbając jednocześnie o komfort klienta. Zabieg trwa
30 minut.
Dla uzyskania efektu poleca się
wykonanie serii 8-12 zabiegów co
dwa dni

Salon Fryzjersko-Kosmetyczny BB,
Piaseczno, ul. Młynarska 6 lok. 45 (wejście od Warszawskiej); Tel. 692 70 90 40, www.bbsalon.pl

