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Orkiestra zagrała w powiecie
POWIAT W trakcie jubileuszowego, 30. fi nału 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbie-

rano środki dla zapewnienia najwyższych 

standardów diagnostyki i leczenia wzroku 

u dzieci. Jak się okazało, ani kiepska pogo-

da ani galopująca infl acja nie przeszkodziły 

wolontariuszom z terenu powiatu piaseczyń-

skiego w zebraniu imponujących kwot

Pochowani 
w gminnej drodze
LESZNOWOLA W 2012 roku gmina przejęła od parafi i w Magdalen-

ce kilka działek pod poszerzenie ulicy Deszczowej w Łazach. Był to 

pasek o szerokości kilku metrów, który został „wykrojony” z tere-

nu cmentarza. Na gruncie tym nie było wówczas żadnych grobów. 

Po sfi nalizowaniu sprzedaży parafi a nie przeniosła cmentarnego 

ogrodzenia. Zamiast tego na sprzedanym gminie 

gruncie pochowała dwie osoby



ment cmentarza pod poszerze-
nie ulicy Deszczowej – opowia-
da ksiądz proboszcz. - Nieste-
ty, kilka lat później ówczesny 
grabarz, który odpowiadał za 
cmentarz, wyznaczył dwa gro-

by na tym przekazanym wcze-
śniej gruncie. Nie było mnie 
wtedy w parafii, ale czuję się 
za to odpowiedzialny. Po zby-
ciu działek nie przesunęliśmy 
ogrodzenia, bo nikt się tego 
wówczas nie domagał. Mogło 
to być dla grabarza mylące...

Ekshumacja 

jest ostatecznością

 Ksiądz Cholewa tłumaczy, 
że nikt nie miał złej woli doko-
nując w tym miejscu pochów-
ków, a całe zamieszanie spo-

wodował splot niefortun-
nych okoliczności. Zapy-
taliśmy księdza probosz-
cza, czy widzi jakieś roz-
wiązanie problemu. - Eks-
humacja jest dla rodzin 

pochowanych osób straszną 
rzeczą – zaznacza ksiądz Mi-
rosław Cholewa. - Jestem go-
tów ponownie odkupić od 
gminy ten teren. Ale przysta-
nę też na każde inne rozsądne 
rozwiązanie.

Tomasz Wojciuk
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KRONIKA POLICYJNA
PIASECZNO

Wszedł pijany na stację. 
Trafi ł do więzienia
   Policjanci zwrócili uwagę na mężczyznę, który chwiejnym kro-
kiem poruszał się po stacji benzynowej. Usiłował zrobić zakupy, 
jednak miał z tym wyraźne problemy. Ponadto nie stosował się 
do przepisów, nakazujących zakrywanie ust i nosa. Mężczyzna 
został wylegitymowany i przebadany na trzeźwość. Miał w or-
ganizmie dwa promile alkoholu. Ale to nie wszystko. Po spraw-
dzeniu w bazie danych okazało się, że 47-latek jest poszukiwa-
ny na podstawie listu gończego i ma do odbycia karę ponad 
roku pozbawienia wolności. Noc spędził w areszcie, a następ-
nego dnia został przewieziony do więzienia. 
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Hodował w mieszkaniu marihuanę
   Do drzwi lokalu zajmowanego przez 33-latka zapukali funk-
cjonariusze prosząc, aby wpuścił ich do środka. Mężczyzna 
nie krył swego zdenerwowania, tym bardziej  że w powietrzu 
unosił się wyraźny zapach marihuany. W jednym z pomiesz-
czeń rosły trzy okazałe sadzonki konopi indyjskich, zaś w sto-
jącym obok słoiku znajdował się susz. 33-latek próbował prze-
konać mundurowych, że to zupełnie inna roślina, i że zasiał w 
doniczkach... groch. Nic mu to jednak nie pomogło. Został za-
trzymany i usłyszał zarzuty. Za posiadanie środków odurzają-
cych grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. 

Uwierzył oszustom. Stracił 20 tys. zł
   We wtorek z mieszkańcem Piaseczna skontaktował się oszust, 
podający się za pracownika jednego z banków. Poinformował 
go, że jego zgromadzone na rachunku środki są zagrożone i 
poprosił o zainstalowanie na komputerze tzw. zdalnego pul-
pitu. Kiedy mieszkaniec wszedł na konto, oszust przechwycił 
jego hasła i ukradł 20 tys. zł. Wiadomo, że rzekomy pracownik 
banku miał wschodni akcept. Policja uczula mieszkańców, aby 
nigdy nie robili podobnych operacji, a w razie wątpliwości roz-
łączali się i kontaktowali z macierzystym bankiem. 

Złodziejka wpadła przez monitoring
   Kilka dni temu dzielnicowi z Piaseczna zatrzymali 48-letnią 
mieszkankę Mysiadła, która w jednym ze sklepów na terenie 
centrum handlowego ukradła ubrania o wartości prawie 500 
zł. Do kradzieży doszło 13 stycznia. Po przeanalizowaniu na-
grań z monitoringu policjantom udało się namierzyć podej-
rzaną. 48-latka odpowie za kradzież, grozi jej do 5 lat pozba-
wienia wolności. 

POWIAT

Pijany rowerzysta zapłaci 2500 zł
  W ubiegły weekend na terenie całego powiatu policjanci 
sprawdzali trzeźwość kierowców i rowerzystów. Na zawar-
tość alkoholu w organizmie przetestowano w sumie 377 kie-
rujących. Okazało się, że trzej zajrzeli wcześniej do kieliszka. 
38-letni rowerzysta, który „wydmuchał” ponad 2 promile zo-
stał ukarany mandatem w wysokości 2500 zł. Dwaj inni kie-
rowcy stracili prawo jazdy.

PRAŻMÓW

Kolejne włamanie na plebanię
   W poniedziałek 31 stycznia po południu nieznani spraw-
cy włamali się na plebanię przy kościele w Prażmowie. Dzia-
ło się to podczas odprawiania mszy świętej, między godz. 17, 
a 17.30. Zginęła gotówka i srebrne monety o łącznej wartości 
około 12 tys. zł. Było to już drugie włamanie na prażmowską 
plebanię w ostatnim czasie. Policjanci zabezpieczyli materiał 
dowodowy, w tym nagrania z monitoringu. Proszą też o kon-
takt świadków zdarzenia. 

K O N D O L E C J E

Pochowani 
w gminnej drodze
LESZNOWOLA W 2012 roku gmina przejęła od parafi i w Magdalence kilka dzia-

łek pod poszerzenie ulicy Deszczowej w Łazach. Był to pasek o szerokości 

kilku metrów, który został „wykrojony” z terenu cmentarza. Na gruncie tym 

nie było wówczas żadnych grobów. Po sfi nalizowaniu sprzedaży parafi a nie 

przeniosła cmentarnego ogrodzenia. Zamiast tego na sprzedanym gminie 

terenie pochowała dwie osoby

 Sytuacja jest szczególnie 
przykra dla rodzin pochowa-
nych osób. Póki co trwa wymia-
na pism między parafią i gmi-
ną, a nad problemem debatu-
ją radni z gminnej komisji poli-
tyki przestrzennej. Pasek grun-
tu po zachodniej stronie cmen-
tarza parafialnego o łącznej po-
wierzchni 796 m kw. przeszedł 
na własność gminy w 2012 
roku. Parafii św. Marii Mag-
daleny wypłacono prawie 120 
tys. zł odszkodowania. W lipcu 
2019 roku, podczas wizji w tere-
nie stwierdzono, że na gminnej 
drodze (ul. Deszczowa) znajdu-
ją się dwa groby z pomnikami, 
postawione w 2016 roku. Iwona 
Pajewska-Iszczyńska, ówczesna 
wicewójt Lesznowoli, zaapelo-
wała do parafii, aby zaprzesta-
ła dalszych pochówków na na-
leżącej do gminy nieruchomo-
ści. Poprosiła też o przestawie-
nie istniejącego ogrodzenia do 
granic działek, na których usy-
tuowany jest cmentarz. 
 Kolejne pismo w tej sprawie 
przesłano do parafii we wrze-
śniu 2019 roku. Ponownie po-
proszono w nim o zaprzestanie 
pochówków w pasie Deszczo-
wej i przestawienie ogrodzenia. 
Wkrótce potem pojawiła się 
propozycja przeniesienia po-
stawionych w drodze grobów w 
inne miejsce. W sierpniu 2020 
roku do sprawy odniósł się ks. 
Mirosław Cholewa, proboszcz 
parafii w Magdalence.  
 W piśmie skierowanym do 
wójt Lesznowoli przyznał, że 
dwa groby znalazły się w pasie 
ulicy Deszczowej. Jednak „ze 
względów humanitarnych” po-
prosił o korektę planu zagospo-
darowania przestrzennego na 
zachodniej granicy cmentarza.

Czy uda się 

znaleźć rozwiązanie?

 W sprawę zaangażowało 
się wielu radnych i urzędników, 
którzy od lat szukają rozwiąza-
nia tego jakże niewygodnego 
problemu. 
 - Ktoś popełnił tu błąd i na 
pewno nie była to gmina – mówi 
dyplomatycznie radny Krzysztof 
Klimaszewski, przewodniczący 
komisji polityki przestrzennej. - 
Mogiły, które znajdują się w na-
szej drodze, są efektem nieświa-
domego działania - ocenia. 
 O komentarz poprosiliśmy 
też księdza Mirosława Chole-
wę. - Spełniając prośbę gmi-
ny, zgodziłem się odstąpić frag-

Dwa pierwsze groby od strony cmentarnego płotu 

znajdują się w pasie ulicy Deszczowej

Ksiądz proboszcz utrzymuje, 

że pochowanie dwóch osób 

w gminnej drodze było 

przypadkowe
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Burza po zbyciu gminnej działki kościołowi
LESZNOWOLA W ubiegłym tygodniu jako pierwsi na-

pisaliśmy o sprzedaży Archidiecezji Warszawskiej 

atrakcyjnej, gminnej nieruchomości w Mysiadle 

za 1 procent wartości. Okazuje się, że informacja 

ta wywołała oburzenie mieszkańców, którzy do-

magają się od gminy wyjaśnień

 „Skandal”, „niegospodar-
ność”, „rozdawnictwo”, „zwy-
kła głupota” - to najłagodniej-
sze określania wypowiada-
ne przez mieszkańców, a doty-
czące zbycia za bezcen gminnej 
nieruchomości. Internet zala-
ła fala hejtu. Niektórzy zaczęli 
nawoływać do odwołania wój-
ta, inni apelują do sąsiadów, 
aby przestali płacić w Leszno-

woli podatki, bo i tak pieniądze 
te zostaną zmarnowane. 
 Dosadne komentarze i pre-
tensje zostały skierowane nie 
tylko pod adresem wójt Lesz-
nowoli, ale także radnych, 
którzy w 2014 roku głosowa-
li za uchwałą dotyczącą prze-

kazania 0,7-hektarowej dział-
ki kościołowi z 99-procento-
wą bonifikatą. Dostało się tak-
że radnym, którzy wówczas 
tej uchwały nie podejmowali, 
bo nie było ich w radzie gmi-
ny, ale nie zrobili nic, aby się z 
niej wycofać (podjęta wcześniej 
uchwała może zostać uchylo-
na). Tymczasem okazuje się, że 
wielu radnych w ogóle nie zda-
wało sobie sprawy z jej istnie-
nia. Anna Lasek, przewodni-
cząca koła radnych KO w Lesz-
nowoli przyznała, że o sprze-
daży działki (umowa została 
sfinalizowana 19 stycznia) do-
wiedziała się z mediów. 
 - Wystąpimy o wszyst-
kie dokumenty związane z tą 
sprawą zapewnia – odsyła-
jąc nas do wydanego oświad-
czenia. Czytamy w nim m.in.: 
„(...)podkreślamy, że to nie Ko-
alicja Obywatelska/Platforma 
Obywatelska ponosi odpowie-
dzialność za tę decyzję. Dekla-

rujemy, że dołożymy wszelkich 
starań, aby w przyszłości tak 
ważne decyzje, budzące kon-
trowersje, były konsultowane z 
mieszkańcami gminy.” Radni 
PO rzeczywiście nie podejmo-
wali uchwały w 2014 roku. Ale 
czy o niej nie wiedzieli? Tego się 
już pewnie nie dowiemy. Fak-
tem jest natomiast, że od trzech 
lat konsekwentnie popierają 
działania podejmowane przez 
wójt Lesznowoli, co roku za-
twierdzają przedstawiony przez 

Marię Jolantę Batycką-Wąsik 
budżet, udzielają jej absoluto-
rium i wotum zaufania. 
 - Skupiamy się na tym, co 
można zrobić teraz – mówi rad-
na Marta Maciejak. - Napisa-
łam już wniosek o udostępnie-
nie umowy sprzedaży tej dział-
ki, bo chcemy dokładnie prze-
analizować wszystkie jej zapisy. 
Sprawdzimy też, czy została za-
warta umowa przedwstępna na 
zbycie tej nieruchomości.

Tomasz Wojciuk

Teraz radni PO zamierzają wnikliwie przestudiować 

umowę sprzedaży gruntu w Mysiadle

Wystawa 
w Zalesiu Górnym

PIASECZNO

 Do 28 lutego w fi lii Biblioteki 
Publicznej w Zalesiu Górnym (ul. 
Białej Brzozy 3) oglądać będzie 
można wystawę ze wspomnienia-
mi mieszkańców Zalesia przygo-
towaną przez uczestniczki projek-
tu Historie Odnalezione. 

Feryjna Wieczorynka
 W poniedziałek 7 lutego w Klu-
bie Kultury w Józefosławiu (ul. Julia-
nowska 67A) odbędzie się przed-
stawienie dla dzieci „Prastara książ-
nica, skarb i tajemnica” - bajka pro-
mująca czytelnictwo oraz świado-
me korzystanie z internetu. Począ-
tek o godzinie 19. Wstęp: 10 złotych.

Tyl.

R E K L A M A

Pół miliona złotych
zasili konstanciński
sport

KONSTANCIN-JEZIORNA

 Prawie pół miliona złotych 
przeznaczy gmina na realiza-
cję trzynastu projektów sporto-
wych, skierowanych w szczegól-
ności do dzieci i młodzieży. Do-
tacje otrzyma siedem klubów. 
Pieniądze będą przeznaczone na 
różnego rodzaju wyjazdy, zaję-
cia oraz udział w zawodach.

TW

Radni musieli gęsto 

tłumaczyć się 

mieszkańcom ze 

sprzedaży działki 

w Mysiadle
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Pętla w Magdalence
LESZNOWOLA W Gminnej Bibliotece Publicznej w Lesznowoli z siedzibą w Magda-

lence odbyło się otwarte spotkanie autorskie z Kamilem Staniszkiem - redakto-

rem naczelnym gazety „Kurier Południowy” oraz autorem książek

 Pretekstem do zorganizo-
wania spotkania była promo-
cja najnowszej powieści Kami-
la Staniszka. Autor, który wcze-
śniej dał się poznać głównie z 
ciepło przyjętych kryminałów 
(„Kocia Morda” i „Zemsta ma 
smak czerwieni”), tym razem 
stworzył powieść grozy. „Pętla” 
ukazała się w listopadzie ubie-
głego roku nakładem Wydaw-
nictwa Vesper i zdążyła już zy-
skać duże grono czytelników. 
 Warto podkreślić, że choć 
jest to horror, to jednak niety-
powy. Książka pełna jest bo-
wiem wątków onirycznych i 
niedopowiedzeń, które pozwa-
lają na różne (o czym najlepiej 
świadczą głosy czytelników) 
interpretacje zawartej w niej fa-
buły. Umiejętne budowanie na-
pięcia, a przy tym poruszanie 
poważnej tematyki (takiej jak 
depresja i samobójstwo) co ja-
kiś czas rozładowywane jest 
również specyficznym poczu-
ciem humoru autora, który w 
pełni świadomie operuje kon-
trastami.
 Spotkanie w Magdalen-
ce poprowadziła dyrektor bi-
blioteki Magdalena Barańska, 
która bardzo szybko wprowa-
dziła atmosferę otwartej, luź-
nej dyskusji. Jak się okazało, 
większość z obecnych zdąży-
ła już zapoznać się z „Pętlą”, co 
niewątpliwie ułatwiło dyskusję. 
Po omówieniu genezy efektow-
nej okładki autorstwa Michała 
Loranca Kamil Staniszek wy-
jaśnił znaczenie tytułu ksiązki. 
 - Lubię metaforyczne tytuły 
i ta pęta ma kilka różnych zna-
czeń – przyznał pisarz. - W naj-
bardziej bezpośrednim jest to 
pętla wisielca.
 Zdradził również, że - w jego 
przypadku - książki pisze w kil-
ka tygodni, co przekłada się na 
to, że... szybko się je też później 
czyta. Decyduje o tym, w głów-
nej mierze, lekkie pióro autora.

 
- Nie mam czegoś takiego, że 
doszlifowuję czy poprawiam 
napisane wcześniej zdania – do-
dał Kamil Staniszek. - Wszyst-
ko co ze mnie wypływa jest już 
później wariantem ostatecz-
nym. Oczywiście książka prze-
chodzi potem korektę, bo jestem 
mistrzem literówek, ale piszę 
jednak w sposób spójny.
 Głos chętnie zabierali też 
uczestnicy spotkania, dzie-
ląc się, między innymi, tym 
co ich w „Pętli” przestraszy-
ło, zaskoczyło, a czasem na-
wet i nieco oburzyło.
 - Różne rzeczy nas prze-
rażają i różne rzeczy wywo-
łują w nas pewien dyskom-
fort – skomentował autor. 
- To co najbardziej brutal-
ne związane jest dla mnie z 
człowiekiem i z czymś, co by 
się rzeczywiście mogło wy-
darzyć.
 Dyskutowano również o sa-
mobójstwie jako o temacie tabu 
– zwłaszcza w kontekście poru-
szania go w artykułach praso-
wych. Autor, tym razem bar-
dziej jako redaktor naczelny w 
lokalnej prasie, przyznał, że jest 
to jeden z tych przypadków, w 
którym poczucie przyzwoitości 
(np. wobec rodziny zmarłego) 

wygrywa z pełnym informo-
waniem o danej sprawie i tzw. 
„klikalnością”.
 - Samobójstwa to medial-
ne tematy – zdradził Kamil 
Staniszek. - Niejednokrot-
nie wiemy, co było przyczyną 
zgonu, ale gdy jest to właśnie 
samobójstwo, bywa że celo-
wo o tym nie piszemy. To są 
sprawy niezwykle trudne i de-
likatne. Ujawnienie takich in-
formacji w niektórych przy-
padkach, mogłoby jeszcze do-
datkowo zaszkodzić rodzinie 
zmarłej osoby i mamy to na 
uwadze.
 Oprócz dyskusji o samej 
„Pętli” na spotkaniu moż-
na było dowiedzieć się rów-
nież co nieco o prywatnych 
pasjach Kamila Stanisz-
ka, którymi pozostają, nie-
zmiennie od lat, muzyka, 
sztuki walki i czytanie ko-
miksów. Najnowsza książ-
ka autora jest do kupienia, 
między innymi, na stronie 
wydawnictwa Vesper, we 
wszystkich dobrych księgar-
niach (w Piasecznie w księ-
garni „Bzyk”) i Empikach. 

Grzegorz Tylec

Kamil Staniszek i Magdalena Barańska 

na spotkaniu w lesznowolskiej bibliotece

Rondo jak po grudzie
LESZNOWOLA Rondo na skrzyżowaniu ulic Kukułki, Jaskółki, 

Przepiórki, Mieczyków, Kieleckiej, Dzikiej Róży oraz al. Zgody 

na pograniczu Nowej Woli, Zgorzały i Nowej Iwicznej miało być 

gotowe na początku tego roku. Inwestycja się jednak opóźniła. 

Nowy termin jej zakończenia ustalono na 30 czerwca

 W maju ubiegłego roku gmina ogłosiła przetarg na rondo u 
zbiegu siedmiu dróg. Miało być gotowe w siedem miesięcy. Wyda-
wało się, że jest to realny termin, chociaż pracy było sporo, bo oprócz 
robót czysto drogowych, trzeba było przebudować sieć telekomu-
nikacyjną, oświetlenie uliczne oraz wybudować kanał technologicz-
ny. Prace ruszyły we wrześniu, ale w listopadzie stanęły. Mieszkańcy 
zaczęli zachodzić w głowę o co w tym wszystkim chodzi i kiedy in-
westycja zostanie dokończona. Tymczasem okazuje się, że przy bu-
dowie wystąpiły pewne trudności. PSE musiały zatwierdzić zmiany 
w projekcie branży elektrycznej, co wymagało dodatkowego cza-
su. Trzeba było też dokonać zmiany w projekcie kanalizacji sanitar-
nej i deszczowej. Z kolei awaria melioracji na terenie Zgorzały i No-
wej Woli spowodowała, że nie można było zrobić tymczasowego ob-
jazdu oraz dróg dojazdowych do ul. Mieczyków. Do tego doszła jesz-
cze konieczność budowy kanału technologicznego przez operato-
rów sieci Orange i Skynet. Wszystko to sprawiło, że 25 stycznia został 
podpisany aneks do umowy z wykonawcą, a czas realizacji zadania 
przesunięty na 30 czerwca. Gmina informuje, że do tej pory wykona-
no wszystkie prace podziemne i rozpoczęto roboty drogowe, które 
jednak ze względu na trudne warunki atmosferyczne zostały wstrzy-
mane. Prace zostaną wznowione, gdy poprawi się pogoda.

TW

Do wydania jest 25 mln zł

POWIAT

 Rusza trzecia edycja budżetu obywatelskiego Mazowsza. Miesz-
kańcy mogą zgłaszać swoje projekty do 20 lutego. Projekty mogą 
być bardzo różnorodne i być związane zarówno z ochroną zdrowia, 
edukacją i kulturą, jak też ekologią. Można zgłaszać także inicjatywy 
tzw. miękkie, polegające na organizowaniu różnego rodzaju szkoleń 
i warsztatów. Wartość jednego projektu inwestycyjnego nie może 
przekraczać 1 mln zł, zaś nieinwestycyjnego – 200 tys. zł. Projekty 
muszą dotyczyć zadań o charakterze wojewódzkim i zostać zreali-
zowane w ciągu jednego roku budżetowego. Każdy pomysł musi też 
zyskać poparcie przynajmniej 50 mieszkańców. 

TW

Wyjątkowy policjant pożegnał się z Piasecznem
PIASECZNO Nadkom. Jarosław Sawicki, ofi cer prasowy Komen-

danta Powiatowego Policji w Piasecznie odchodzi na emeryturę 

 Praca rzecznika prasowego 
nie jest łatwa. Wiemy o tym, bo 
nie tylko z uwagą ją obserwu-
jemy, ale także czynnie w niej 
uczestniczymy.
 Gdy w 2017 roku powstał 
portal PiasecznoNEWS.pl 
poddaliśmy nadkom. Jarosła-
wa Sawickiego wielkiej próbie, 
dzwoniąc do niego tak często 
jak nikt inny, zasypując pyta-
niami 7 dni w tygodniu, o każ-
dej porze dnia i nocy, w nie-
dzielę i święta.
 We współczesnych mediach 

szybkość przekazywanych in-
formacji jest kluczem do sukce-
su. Bezpowrotnie minęły cza-
sy, gdy artykuł o wypadku, któ-
ry wydarzył się w poniedziałek 
publikowało się w piątkowej ga-
zecie, a na odpowiedzi na py-
tania rzecznika policji trze-
ba było czekać kilka dni. Dziś 
w procesie przygotowywania 
materiałów prasowych droga 
jest każda sekunda, a kilkumi-
nutowe opóźnienie może zni-
weczyć cały sens pracy. Jaro-
sław Sawicki doskonale rozu-

miał naszą dziennikarską mi-
sję i przez wszystkie lata współ-
pracy imponował nam swoim 
profesjonalizmem i zaangażo-
waniem. Odbierał telefony za-
wsze, bywało, że wyrwany ze 
snu w środku nocy, albo odcią-
gany od zajęć po pracy. 
 Dał się poznać nie tyl-
ko jako profesjonalista w swo-
im fachu, ale człowiek niezwy-
kle wrażliwy i czuły na krzyw-
dę drugiego człowieka. Gdy in-
formował nas o tragicznych na-
stępstwach wypadków lub ape-
lował do kierowców o bezpiecz-
ną jazdę, w jego głosie zawsze 
było czuć autentyczne emo-

cje i troskę, które przez 
lata pracy nigdy się nie 
ulotniły, ani nie scho-
wały za maską zdy-
stansowanego profe-
sjonalisty.
 Panie Jarku! Ży-
czymy dużo zdro-
wia oraz pogodnej i 
szczęśliwej emerytury. 
Współpraca z Panem 
była dla mnie przyjem-
nością i zaszczytem. 
Nie tylko wiele się od 
Pana dowiedziałem, 
ale i nauczyłem.

Kamil Staniszek
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Salon Fryzjersko-Kosmetyczny BB, 
Piaseczno, ul. Młynarska 6 lok. 45 (wejście od Warszawskiej); 

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

Likwidujemy zmarszczki
Istnieje zabieg, który ujędrni zagęści skórę, będzie przeciwdziałał opadaniu powiek. Można 

go wykonać w gabinecie kosmetycznym i nie wiąże się z czasowym wyłączeniem z życia z po-

wodu konieczności rekonwalescencji. Brzmi zagadkowo? Jest to zabieg peptydowego nano 

peelingu frakcyjnego.

 Najbardziej charaktery-
styczną oznaką starzenia się 
skóry są zmarszczki, które po-
wstają z powodu degradacji  
kolagenu, elastyny i pepty-
dów oraz zaburzeniami w lipi-
dowej matrycy skóry. Składni-
ki przeciwzmarszczkowe po-
winny,  więc skutecznie ha-
mować wszystkie te procesy.
 Właśnie te substancje znaj-
dziemy w zabiegu peptydowe-
go nano peelingu frakcyjnego.
 Dzięki wysokim stęże-
niom  neuropeptydów ob-
serwujemy rozkurczanie mię-
śnie i blokowanie powstawa-
nia zmarszczek mimicznych. 
Do wtłaczania substancji ak-
tywnych używany jest derma 
pen z nano kartridżem. Za-
bieg stosuje się w serii 4 - 6 
razy zależnie od stanu skóry 

w odstępach ok. tygodnia. 
Efekty są spektakularne.
 Należy podkreślić, że 
dzięki swojej formule za-
bieg  daje efekt silnego wy-
gładzenie zmarszczek wo-

kół oczu i uniesienia opada-
jącej powieki.  

Aby umówić się na wizytę lub 
bezpłatną konsultację wystar-
czy zadzwonić: tel. 22 401 1234,

P R O M O C J A

Tlenoterapia pomoże 
na powikłania pocovidowe

Koronawirus sieje spustoszenie w organizmie, prowadzi do poważnych 

powikłań.  Między innymi niewydolności płuc, która występuje jeszcze 

długo po przebyciu choroby

   Jednym z głównych powikłań, 
które spotyka się po przebytym CO-
VID-19 są problemy z oddychaniem. 
Duszności, problemy ze złapaniem 
oddechu przy nawet niewielkim 
wysiłku fi zycznym. Tych objawów 
nie wolno lekceważyć! Przewlekłe 
niedotlenienie może prowadzić do 
dużo poważniejszych zaburzeń

GABINET: Lazurowy Tlen, ul. Urocza 14, 
05-500 Józefosław,  tel. 506 503 996

• trudności z oddychaniem,
• chroniczne zmęczenie,
• bóle stawów,
• bóle w klatce piersiowej,
• nawracające gorączki,

• problemy z koncentracją, 
zapamiętywaniem i dezorien-
tacją (mgła covidowa),

• problemy ze snem,
• całkowita bądź częściowa utrata 

Wśród powikłań po infekcji SARS-CoV-2 

można wymienić wiele dolegliwości.:

Z pomocą  w ustąpieniu uciążliwych dolegliwości przychodzi tlenoterapia.

   Terapia hiperbaryczna wpływa na lepsze dotlenienie organizmu, zwiększa 
tzw. saturację krwi, co pozwala skuteczniej walczyć z wieloma stanami choro-
bowymi i zapalnymi. Bóle mięśni, zmęczenie, kłopoty z koncentracją czy pro-
blemy ze snem  można złagodzić, a nawet wyleczyć dzięki tlenoterapii.
   Zabiegi tlenoterapii w komorach hiperbarycznych działają przeciwza-
palnie i antyoksydacyjnie na obciążone organy, są w stanie przywrócić pra-
widłowy stan dotlenienia komórkowego i pomagają zniwelować skutki 
przebytej choroby.

PROMOCJA: dla osób po przebytym Covid-19, 

przy zakupie pakietów 5, 10 i 20 sesji - zniżka 10%

węchu i/lub smaku

SZKOŁA RODZENIA Centrum Medycznego CMP – ONLINE
okazała się strzałem w dziesiątkę
Dlaczego szkoła w wersji online?

 Szkoła Rodzenia CMP 
w wersji online funkcjonu-
je od momentu ogłoszenia sta-
nu pandemii. Centrum Me-
dyczne CMP zdecydowało się 
na jej otwarcie kierując się tro-
ską o zdrowie i bezpieczeństwo 
przyszłych Mam i ich Malusz-
ków. „Nie chcieliśmy pozwo-
lić na to, aby Kobiety martwi-
ły się, że przez pandemię zo-
staną bez opieki, wsparcia, bez 
pomocy położnej. To powody, 
dla których Szkoła Rodzenia 
CMP przyszła do domów na-
szych przyszłych Mam! A one 
mogą sobie usiąść wygodnie na 
kanapie, z kubkiem ciepłej her-
baty w dłoni i spokojnie skupić 
się na dobrze wyselekcjonowa-
nej, uporządkowanej wiedzy.” 
– mówi Koordynatorka Szko-
ły Rodzenia, Katarzyna Dawi-
dziuk.
 Obecnie niewiele jest dostęp-
nych kursów stacjonarnych, po-
nieważ coraz więcej osób obawia 
się zakażeń. Kurs online może 
być dla nich świetną alternaty-
wą. W tych niepewnych czasach 
warto mieć bezpieczną przystań, 
do której można powracać… 
Wiele osób unikało świata onli-
ne, ceniliśmy sobie spotkania na 
żywo, jednak szybko przekonali-
śmy się do załatwiania spraw w 
wirtualnej rzeczywistości. Za-
uważyliśmy wygodę, która się z 
tym wiąże, bowiem praktycznie 
wiele rzeczy możemy zrobić nie 
wychodząc z domu.

Kurs online wiąże się z wieloma 

korzyściami dla Pacjentek!

 Przede wszystkim to wiel-
ka oszczędność czasu! Nie tra-
ci się go na dojazdy! Przyszła 
Mama nie stoi w korku, nie 
szuka dogodnych połączeń ko-
munikacji miejskiej. Ma wię-
cej możliwości zadbania o sie-
bie. Relaksująca maseczka, 
ulubiony serial,  a może chwi-
la z książką i kubkiem herbaty? 
Wszystko jest dozwolone!
 Walorem jest z pewnością do-
wolność miejsca i stroju. Nawet wy-
jazd służbowy lub wakacje nie są 
przeszkodą do uczestnictwa w kursie. 
 Poza tym mamy pewność, 
że niczego się nie straci, nie do-
słyszy czy nie zanotuje. Przej-
rzyste moduły informacji, 
umożliwiają szybkie odnalezie-
nie tego, co jest potrzebne. 
 Na koniec – fantastyczna swo-
boda korzystania! Nie każda z 
przyszłych Mam dobrze czuje się 
w zmieniającym ciele. Wiele Pań 
doświadcza rozmaitych dolegliwo-
ści, nie zawsze czują się swobodnie 
w grupie osób, gdzie poruszane są 
prywatne kwestie. Zajęcia online 
zapewniają intymność i przestrzeń. 

Co wyróżnia 

Szkołę Rodzenia CMP?

 Rodzicielstwo napawa nas 
obawami. Ciąża, poród, opieka 
nad dzieckiem powodują lawinę 
pytań. Tylko dobrze uporząd-
kowana, właściwie wyselekcjo-
nowana wiedza daje nam szan-
sę na rozwiązanie trudnych sy-

tuacji i znalezienie odpowiedzi 
na nurtujące nas kwestie. Warto 
skorzystać z pomocy tych, któ-
rzy łączą wiedzę z doświadcze-
niem, zarówno jako profesjona-
lista, jak i jako rodzic. 
 Zajęcia w Szkole Rodzenia 
CMP prowadzi jedna z fanta-
stycznych położnych - Agniesz-
ka Popławska Topor, której 
przygoda z „położnictwem” 
trwa ponad 20 lat. Doświad-
czenie zawodowe zdobywała 
pracując na sali porodowej, od-
działach położniczych, nowo-
rodkowych. Swoją wiedzę ak-
tualizuje stale uczestnicząc w 
licznych konferencjach zawo-
dowych, szkoleniach oraz kur-
sach. Ma pokłady cierpliwości!

CMP promuje bezpłatną 

szkołę rodzenia. 

 Uczestnictwo w zajęciach 
Szkoły Rodzenia skutkuje ko-
rzyściami nie tylko położniczy-
mi, ale również poporodowy-
mi. Na zajęciach młodzi rodzi-
ce poznają zagadnienia związa-
ne z przebiegiem ciąży, porodem 
i pielęgnacją noworodka. Otrzy-
mują bardzo praktyczną wiedzę 
jak sobie z tą nową rolą poradzić. 
Kobiety uczestniczące w zaję-
ciach zostają zapoznane z nieza-
stąpionymi technikami relaksa-
cyjnymi i sposobami oddychania 
podczas porodu. A zatem zysku-
ją ogrom niezbędnej wiedzy!
 Dlatego bardzo ważne jest 
wsparcie dla szkół rodzenia, aby 
były bezpłatne i dostępne dla każ-

dej kobiety! Wbrew opinii, nie jest 
to duży nakład finansowy i może 
zostać realizowany - w miarę po-
siadanych środków - na poziomie 
i przy udziale np. gminy. 
 Z bezpłatnej Szkoły Rodzenia 
w CMP mogą skorzystać miesz-
kanki gminy Piaseczno i okolic, 
które ukończyły 18 lat, mają pełną 
zdolność do czynności prawnych 

oraz wykupią pakiet ciąża/moduł 
ciąża w CMP lub złożą deklara-
cję Podstawowej Opieki Zdro-
wotnej (POZ) w ramach NFZ w 
dowolnym oddziale CMP, przy 
czym deklaracja musi być złożo-
na co najmniej 3 (trzy) pełne mie-
siące kalendarzowe przed termi-
nem planowanego zapisu. 
Zapraszamy do zapisów!

R E K L A M A
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LKS JEDNOŚĆ ŻABIENIEC

   Pierwszy piłkarski klub w 
Żabieńcu (pod nazwą „Zagoń-
czyk”) powstał w 1922 roku. 
Dzisiejszą nazwę „Jedność” 
zyskała w 1931 roku. Do hi-
storii przeszło zwycięstwo nad 
Legią Warszawa 3:2, kiedy to 
bramki dla zespołu ze stoli-
cy zdobył... słynny Kazimierz 
Górski – późniejszy trener pol-
skiej reprezentacji. Szczególnie 
ciepło wspominany jest rów-
nież w klubie awans do ligi 
okręgowej w 1967 roku, kie-
dy to Żabieniec – jako jedyny 
klub wiejski - wywalczył sobie 
prawo do tego, by w niej grać. 
W roku 1963 powołano nowy 
zarząd z prezesem Walentym 
Kazubkiem, który piastował 
to stanowisko przez wiele lat, a 
teraz odbywa się w Piasecznie 
upamiętniający jego nazwisko 
turniej.
   Klub rozwija się wspania-
le, a poza zespołem seniorów 
funkcjonuje kilkanaście drużyn 
zbudowanych w oparciu o dzie-
ci i młodzież, przedszkole pił-
karskie oraz oldboye.

MKS PIASECZNO

   Początki sformalizowanej pił-
ki nożnej w Piasecznie wiążą 
się z 1923 rokiem, kiedy to (z 
inicjatywy Mieczysława Mar-
kowskiego i działaczy Koła Vic-
toria) zarejestrowano Towarzy-
stwo Gimnastyczne „Sokół” 
- Gniazdo Piaseczno. W czasie 
wojny grano w konspiracji, a po 
jej zakończeniu klub powrócił 
pod nazwą KKS Ruch Piasecz-
no. W późniejszych latach jesz-
cze kilkukrotnie zmieniał na-
zwę – na Ruch-Zelos, Elektro-
nik czy KS Polkolor. 
   W pierwszej połowie lat 90. 
ubiegłego wieku miały miej-
sce największe sukcesy w hi-
storii piaseczyńskiej piłki. Naj-
pierw klub, jako Dominet Pia-
seczno, awansował do ówcze-
snej drugiej ligi (drugiej klasy 
rozgrywkowej), po czym – już 
jako FC Piaseczno – zajął w 
niej trzeciej miejsce, ale z po-
wodu wycofania się sponsora 
nie przystąpił w kolejnym se-
zonie do drugoligowych roz-
grywek i został zdegradowany 
do trzeciej ligi. 
   Obecnie zespół, pod wodzą 
trenera Arkadiusza Modrze-
jewskiego, walczy o powrót na 
trzecioligowe boiska, zajmując 
po rundzie jesiennej pierwsze 
miejsce w tabeli drugiej grupy 
mazowieckiej czwartej ligi.

LKS PERŁA ZŁOTOKŁOS

   Choć oficjalna działalność 
klubu w Złotokłosie rozpoczę-
ła się w roku 1953, to najwięk-
sze sukcesy sportowe (dwa se-
zony spędzone w rozgryw-
kach czwartej ligi) przypada-
ją na ostatnie lata jego funk-
cjonowania (sezony 2017/2018 
i 2018/2019). Zdaniem wielu 
najlepszym zawodnikiem w hi-
storii klubu był Sylwester Pa-
tejuk – znany w kraju, przede 
wszystkim, z występów w bar-
wach ówczesnego Mistrza Pol-
ski Śląska Wrocław. Nie spo-
sób pominąć również roli wie-
loletniego, aktualnego wciąż 
prezesa klubu – Rafała Tchó-
rzewskiego, który z miejsco-
wym sportem związany jest 
od dzieciństwa. Prezes na każ-
dym kroku podkreśla olbrzy-
mie znaczenie Perły dla lokal-
nej społeczności – klub daje 
możliwość integracji i rekre-
acji po szkole czy pracy, a tak-
że przyciąga na trybuny wielu 
kibiców. 
   Aktualnie Perła może po-
chwalić się świetnym (zwłasz-
cza jak na warunki A klasy, w 
której obecnie grają seniorzy) 
stadionem i tym, że w Złoto-
kłosie, nie tylko ze względu na 
ograniczone możliwości finan-
sowe,  stawia się przede wszyst-
kim na swoich wychowanków 
i piłkarzy z okolic.

LAURA CHYLICE

   Początki gry w piłkę w Chy-
licach sięgają lat 20-tych ubie-
głego stulecia, ale powojenna 
historia klubu rozpoczęła się 
w roku 1957. Po kilku latach 
klub, którego drużyna wystę-
powała w ówczesnej C-klasie, 
zmienił nazwę na LZS Olim-
pia Chylice. I choć, z powo-
dów finansowych, jego dzia-
łalność została zawieszona w 
latach 70-tych, w 2000 roku 
doszło do reaktywacji klubu 
pod dawną nazwą.
   Można śmiało powiedzieć, 
że obecnie Laura (z nowym 
trenerem Grzegorzem Urą) 
przeżywa swój najlepszy w hi-
storii okres – zarówno pod 
względem sportowym, jak i in-
westycji w infrastrukturę (pie-
czę nad stadionem w Chyli-
cach sprawuje obecnie GOSiR 
Piaseczno). Zespół, po run-
dzie jesiennej, znajduje się w 
ścisłej czołówce warszawskiej 
ligi okręgowej i ma spore szan-
se na awans do piątej (po reor-
ganizacji) ligi.

LKS VICTORIA GŁOSKÓW 

   W 1984 roku założono druży-
nę Grom Głosków. Z początku 
trenowano na boisku bez trawy 
z drewnianymi bramkami, a cie-
kawostką jest fakt, że na mecze z 
okolicznymi zespołami drużyna 
podróżowała... ciągnikiem mar-
ki Ursus z oszkloną przyczepą. 
W 1987 roku klub, już pod nazwą 
Victoria, zgłosił zespół do rozgry-
wek B-klasy. W połowie lat 90-
tych powstały także w Głoskowie 
drużyny młodzieżowe.
  Seniorzy z Głoskowa przez trzy 
lata, po awansie do piątej ligi, 
byli również uznawani za najlep-
szą drużynę powiatu piaseczyń-
skiego. Potem czasy były jednak 
trudniejsze – seniorzy na ponad 
10 lat zniknęli z piłkarskiej mapy 
Polski, by w końcu reaktywować 
zespół w 2020 roku. Dziś grają 
w nim przede wszystkim wycho-
wankowie, ale i zawodnicy, któ-
rzy reprezentowali barwy Victo-
rii przed laty. Do najbardziej zna-
nych piłkarzy w historii klubu na-
leżą: Jakub Arak (obecnie Raków 
Częstochowa), Piotr Maślanka 
(obecnie Pogoń Grodzisk Mazo-
wiecki) i Piotr Krawczyk (niegdyś 
zawodnik Stali Stalowa Wola).

LKS SPARTA JAZGARZEW

   Największy wpływ na rozwój, 
zarejestrowanego w roku 1992, 
klubu miał „człowiek od wszyst-
kiego” - powszechnie szanowany 
i lubiany Witold Faliszewski, któ-
ry przez wiele lat był w Sparcie za-
wodnikiem, trenerem i prezesem. 
Ważną rolę w historii jazgarze-
wian odegrali również Piotr Parol 
– pierwszy prezes klubu i Janusz 
Skorupa – właściciel firmy Bisk, 
który przez długi okres wspierał 
finansowo zespół, zapewniając 
mu spokojne funkcjonowanie.
   Od 1993 roku klub rozgrywa 
swoje mecze na obiekcie w Wól-
ce Kozodawskiej. Obecnie zespół, 
opierając się głównie na wycho-
wankach i młodych piłkarzach, 
znajduje się na ostatnim miejscu w 
tabeli warszawskiej ligi okręgowej.
   Do najbardziej znanych zawod-
ników i niekiedy również trene-
rów Sparty Jazgarzew należą: 
Ireneusz Calski (między innymi 
Lechia Gdańsk), Tomasz Dudek 
(między innymi Polonia Warsza-
wa, trener KS Gosirki Piaseczno) 
czy Marek Gołębiewski (między 
innymi Świt Nowy Dwór Mazo-
wiecki, trener Legii Warszawa).

Opr. na podstawie książki Agnieszki 

Cubały „Sportowe dzieje Piaseczna”

Historia piaseczyńskiej piłki

Arkadiusz Modrzejewski, 

trener MKS Piaseczno

Żeby powrócić do złotego okresu piaseczyń-
skiego footballu przede wszystkim niezbędna 
jest „lepsza selekcja i bardzo dobra praca trene-
rów w grupach młodzieżowych. W piłce senior-
skiej ważne jestfinansowanie na stabilnym i co-
raz wyższym poziomie, co będzie się przekładać 
na większą jakość zawodników i zespołu. Wtedy 
można realnie mówić o sukcesach sportowych i awansach zespołu 
seniorów do wyższych klas rozgrywkowych.”

Paweł Sawa, 

prezes LKS Jedność Żabieniec

Za największy sukces w ostatnim okresie dzia-
łalności LKS Jedność Żabieniec można uznać 
jego wszechstronny rozwój. „Przez ostatnie 
siedem lat zwiększyliśmy kilkukrotnie licz-
bę trenujących w klubie, obecnie jest to po-
nad 300 zawodników. Postawiliśmy na pracę z 
najmłodszymi i szkolenie ich na całym etapie 
przygody z piłką. I jak pokazuje czas, chyba się 
nie pomyliliśmy, ponieważ mamy bardzo dużą grupę osób tre-
nujących, mamy ofertę dla każdego rocznika od przedszkolaka 
do oldboya i co najważniejsze, młodzież wchodząca do druży-
ny seniorów stanowi o sile zespołu. Jeżeli chodzi o cele, to  idąc 
za ciosem i wychowując swoich zawodników chcemy powrócić 
do ligi okręgowej seniorów oraz rozwijać jeszcze bardziej pracę 
z młodzieżą i wychować jak najwięcej zawodników, którzy będą 
mogli wzmocnić naszą drużynę seniorów. Najlepsi będą grali 
na wyższym poziomie rozgrywkowym.

   Rywalizacja na krytym boisku pod balonem zdecydowanie różniła 
się od wcześniejszej gry na hali. Organizatorzy chcieli jednak umożliwić 
udział w imprezie kibicom, a w dobie pandemii uznano, że przebywa-
nie na stadionie będzie bezpieczniejsze niż w hali. 
   Jak co roku, podczas memoriału nie zabrakło niespodzianek. Za jedną 
z większych należy uznać bardzo dobry występ RKS Mirków, którzy po-
konali 1:0 w meczu o trzecie miejsce Spartę Jazgarzew, zapewniając so-
bie tym samym miejsce na podium. Nie zawiedli również i gospodarze. 
Jedność II Żabieniec nie tylko doszła bowiem do fi nału, ale i prowadziła 
w nim 1:0 po pięknym uderzeniu Daniela Kozłowskiego. Ostatnie słowo 
należało jednak do piłkarzy Korony Góra Kalwaria. Podopieczni trenera 
Mariusza Szewczyka najpierw wyrównali po golu Pawła Grodzkiego, a 
na niespełna minutę przed końcem regulaminowego czasu gry decy-
dującą o ich końcowym triumfi e bramkę zdobył Filip Jadacki.
   Tradycyjnie przyznano również wyróżnienia indywidualne. Królem 
strzelców imprezy został Paweł Grodzki (Korona Góra Kalwaria), najlep-
szym bramkarzem – Łukasz Kapusta (Sparta Jazgarzew), a najlepszym 
zawodnikiem – Daniel Kozłowski (Jedność II Żabieniec). Dzień przed se-
niorami zagrali również oldboye, wśród których najlepszy był zespół 
Pajda Chleba.

Korona najlepsza 
na Memoriale Kazubka
Tegoroczny, dziewiętnasty już Memoriał im. Walentego Kazubka 

był wyjątkowym wydarzeniem przynajmniej z dwóch względów. 

Po pierwsze ofi cjalnie zapoczątkował obchody 100-lecia klubu LKS 

Jedność Żabieniec, a po drugie – turniej nigdy wcześniej nie był 

rozgrywany na terenie Stadionu Miejskiego w Piasecznie
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Indoor Triathlon Piaseczno – 20 lutego 2022
Spróbuj swoich sił w triathlonie pod dachem. Sportowa zabawa dla każdego!
Triathlon – brzmi strasznie? Dla wielu zapewne tak, choć zupełnie niepotrzeb-
nie! Można bowiem spróbować tej dyscypliny bez porywania się na morder-
cze dystanse czy pływanie w otwartych akwenach. I to w zimie, w Piasecznie!
Indoor Triathlon Piasecz-
no to propozycja zarówno dla 
doświadczonych triathloni-
stów, jak i dla tych, którzy do 
tej pory nie mieli z triathlo-
nem wiele wspólnego. Zawod-
nicy pływają w bezpiecznych 
warunkach na basenie GO-
SiR Piaseczno, następnie jadą 
na ustawionych w hali spor-
towej rowerkach magnetycz-
nych, a etap biegowy odbywa 
się na bieżniach mechanicz-
nych. Wszystko pod dachem, 
w komfortowych warunkach.

Dystanse? 600m pływania, 
czyli 24 długości basenu. Po-
tem 15 km kręcenia na rowerze 
i na koniec krótki, 3-kilometro-
wy bieg. Nie brzmi wcale tak 
strasznie, prawda?
Dodajmy do tego pakiet star-
towy uczestnika, obejmujący 
m.in. oficjalny czepek pływac-
ki, pamiątkowy kubek Indoor 
Triathlon Series oraz okolicz-
nościowy medal dla każdego, 
kto ukończy zawody i ciężko już 
znaleźć wymówkę, aby 20 lute-
go nie spróbować swoich sił!

Liczba miejsc jest ograniczo-
na, ale można jeszcze zgłosić 
się do udziału w zawodach. 
Należy to zrobić poprzez inter-
netowy formularz, a wszystkie 
informacje są dostępne na ofi-
cjalnej stronie 

www.indoortriathlon.com.pl. 

Impreza jest organizowana we 
współpracy z GOSiR Piasecz-
no i została objęta patrona-
tem Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Piaseczno.

Jak trafił pan do Piaseczna?

Po dobrych występach jakie 
miałem w Płońsku zostałem 
zauważony przez włodarzy klu-
bu z Piaseczna i po zakończe-
niu sezonu usiedliśmy do roz-
mów. Trwało to jakiś czas, bo 
klub z Płońska nie chciał mnie 
puścić, ale w końcowym rozra-
chunku i z pomocą mojego tre-
nera Jerzego Michalaka z Płoń-
ska udało się dopiąć szczegóły 
i mogłem zagrać w barwach 
Niebieskich. W Płońsku miałem 
bardzo udany sezon, a był to 
pierwszy rok mojej gry w piłkę 
nożną, bo wcześniej uprawia-
łem lekkoatletykę. Byłem szyb-
ki, wytrzymały i strzeliłem bar-
dzo dużo bramek. Dzięki temu 
zostałem zauważony nie tylko 
przez klub z Piaseczna, ale tak 
samo przez Hutnika Warszawa. 
Piaseczno było jednak bardziej 
konkretne i szybsze.

A jak wspomina pan grę w ze-

spole Piaseczna walczącym z 

powodzeniem w ówczesnej 

drugiej lidze? Czy była wów-

czas realna szansa na histo-

ryczny awans do Ekstraklasy?

Piaseczno i grę dla tego klu-
bu wspominam bardzo do-
brze. Tam nauczyłem się pod-
staw gry w piłkę nożną - moż-
na powiedzieć, że był to pierw-
szy profesjonalny klub w mojej 
karierze. Mieliśmy fajną dru-
żynę, która w cuglach wygra-
ła rozgrywki i awansowała na 
zaplecze Ekstraklasy. Sam se-
zon w drugiej lidze był też bar-

dzo udany, bo zajęliśmy trze-
cie miejsce. I rzeczywiście mie-
liśmy bardzo duże, realne szan-
se na to, by awansować, a do 
pierwszej ligi zabrakło napraw-
dę niewiele. Ulegliśmy na koń-
cu rozgrywek takim zespołom 
jak Siarka Tarnobrzeg i GKS 
Bełchatów. Prawdopodobnie 
jak byśmy mieli większy budżet, 
to awans byśmy wywalczyli, ale 
zabrakło pieniędzy.

To były czasy kiedy całe mia-

sto żyło piłką nożną. Jakie były 

Pana ówczesne relacje z kibi-

cami?

Tak, to były wspaniałe czasy 
i cały ten okres wspominam 
niezmiernie miło. Ludzie żyli 
meczami, mieliśmy bardzo 
dużo kibiców i ogólnie atmos-
fera była bardzo dobra. Pamię-
tam jak po meczach kibice śpie-
wali pod moimi oknami i skan-
dowali moje nazwisko. Ogólnie 
na mieście czy w sklepach by-
łem rozpoznawany. Do niektó-
rych sklepów wstydziłem się 
wchodzić, bo właściciele nie 
chcieli brać ode mnie pieniędzy. 
To były wspaniałe czasy.

Do Piaseczna powrócił pan 

także jako trener. Jak wspo-

mina pan ten okres? Jest pan z 

niego zadowolony czy jednak 

pozostał pewien niedosyt, że 

nie dane było dokończyć tego 

co pan tu zaczął budować?

Tak, można rzec, że krąg się za-
toczył i po wielu latach po za-
kończeniu kariery wróciłem do 

Piaseczna w nowej roli jako 
trener. Nie było łatwo, ale ten 
okres też wspominam bardzo 
miło. Oczywiście, pozostał ja-
kiś niedosyt, bo zabrakło nie-
wiele do tego, by stworzyć faj-
ną, perspektywiczną druży-
nę, ale mogę mieć satysfakcję z 
tego, że w ostatnim roku wpro-
wadziłem do drużyny bardzo 
dużo młodzieży. Został pobi-
ty rekord kiedy w pierwszym 
zespole zagrał chłopiec, któ-
ry miał 15 lat i 38 dni, a ogól-
nie zadebiutowało w nim około 
12 chłopców w wieku od 16 do 
18 lat. Oczywiście była presja 
awansu, choć ja miałem tro-
szeczkę inną wizję, by drużynę 
oprzeć na młodych perspekty-
wicznych zawodnikach. Nato-
miast władze klubu miały inne 
plany...

Jakie, pana zdaniem, powinno 

być miejsce Piaseczna na pił-

karskiej mapie Polski? Co mu-

siałoby się stać żeby wróciły tu 

sukcesy na miarę tych z pierw-

szej połowy lat 90-tych?

Sądzę, że miasto i gmina jest 
tak prężna, że stać byłoby ją na 
utrzymanie drużyny w drugiej 
lub w pierwszej lidze. Jak wia-
domo gmina Piaseczno zrzesza 
jednak wiele klubów - widać w 
okresie zimowym jakie druży-
ny trenują na jej boiskach: Zło-
tokłos, Żabieniec, Jazgarzew 
czy Chylice. Dotacje są dzielo-
ne na te wszystkie zespoły, więc 
jeżeli miałaby się odrodzić tra-
dycja lat 90-tych, musiałby być 
prężny sponsor, który chciał-

by wykładać pieniądze i mieć 
z tego przyjemność. Oczywi-
ście gmina jest bardzo bogata, 
a w okolicy jest wiele zakładów 
i przedsiębiorstw, które mogły-
by sponsorować drużynę, ale 
nie wszystkich to interesuje. W 
dzisiejszych czasach potężny 
sponsor mógłby jednak reakty-
wować dawne wspomnienia.

Jak porównałby pan klub i jego 

obecne funkcjonowanie do 

tego z czasów gdy walczyliście 

o Ekstraklasę?

Trudno porównać dzisiejsze re-
alia do realiów jakie były i pa-
nowały w tamtych czasach. 
Wtedy mieliśmy dobrego spon-
sora jakim był Dominet. Teraz 
klub jest miejskim klubem spor-
towym. W zasadzie utrzymu-
je się tylko i wyłącznie z dota-
cji gminy. W małych ilościach, 
z tego co wiem, stał się spon-

sorem dawny prezes i spon-
sor pan Sylwester Cacek. Cza-
sy są bardzo trudne, więc i pie-
niądze jakie jest w stanie prze-
znaczyć na klub, nie są duże. 
Ma własne kłopoty związa-
ne ze swoim biznesem. Ostat-
nie dwa lata odczuły wszystkie 
prywatne firmy i duże przed-
siębiorstwa ze względu na stra-
ty jakie poniosły w okresie Co-
vid-19. Mimo to, w tym sezo-
nie drużyna i klub radzi so-
bie bardzo dobrze i ma realne 
szanse na to, by awansować do 
trzeciej ligi. Będę trzymał bar-
dzo mocno kciuki za to żeby im 
się udało i żeby się pieli w górę. 
Może dzięki temu ktoś jesz-
cze wspomoże z zewnątrz klub 
oraz znajdzie się jakiś dodatko-
wy sponsor, który będzie chciał 
brać udział w tym żeby wróciły 
dawne dobre czasy.

To były wspaniałe czasy
Choć urodzony w 1968 roku Igor Gołaszewski nie jest wychowankiem klu-

bu z Piaseczna, to jest niewątpliwie jedną z jego legend. W krajowej piłce (w 

barwach Polonii Warszawa) zdobył w zasadzie wszystko – Mistrzostwo Pol-

ski, Puchar Polski, Superpuchar i Puchar Ligi. Dla Piaseczna strzelał gole w 

najlepszych w historii klubu sezonach, a do tego – kilka lat temu – prowa-

dził również czwartoligowych seniorów jako trener

PROMOCJA
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Park w Zamieniu nie zostanie 
wpisany do rejestru zabytków
LESZNOWOLA Kilka dni temu Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków 

odmówił wpisania do rejestru zabytków zespołu dworsko-folwarcznego z 

pozostałościami parku w Zamieniu, o co od lat zabiegało Stowarzyszenie 

Mieszkańców Nowego Zamienia. Od decyzji tej przysługuje odwołanie

 Postępowanie administra-
cyjne w sprawie wpisania ze-
społu w Zamieniu do rejestru 
zabytków zostało wszczęte na 
początku 2019 roku. W paź-
dzierniku 2020 roku Mazo-
wiecki Wojewódzki Konserwa-
tor Zabytków zwrócił się do 
Narodowego Instytutu Dzie-
dzictwa (NID) z prośbą o po-
moc w ustaleniu przedmio-
tu ochrony konserwatorskiej i 
jej zakresu oraz oceny warto-
ści zabytkowych zespołu dwor-
sko-folwarcznego Zamienie. W 
grudniu 2020 roku NID stwier-
dził, że „otaczający folwark 
krajobraz rolniczy uległ cał-
kowitemu przeobrażeniu, za-
budowany zespołami wielo-
rodzinnych budynków miesz-
kalnych osiedla Nowe Zamie-
nie”. Ponadto przeprowadzo-
ne przez NID analizy nie po-
twierdziły istnienia w Zamie-
niu zespołu dworsko-parkowe-
go, a jedynie folwarku, któremu 
„niesłusznie przypisuje się ce-
chy rezydencjalne i związane z 
tym wartości historyczne, arty-
styczne lub naukowe”. - W opi-
nii NID brak merytorycznych 
przesłanek ku temu, aby pozo-

stałość folwarku w Zamieniu 
wpisać do rejestru zabytków 
– czytamy w decyzji nr 2/2022, 
wydanej przez Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, prof. Jakuba Lewic-
kiego. Innego zdania było Sto-
warzyszenie Mieszkańców No-
wego Zamienia. Mimo to, po 
ponownym przeanalizowaniu 
zebranego materiału, MWKZ 
stoi na stanowisku, iż na przed-
miotowym terenie nie ziden-
tyfikowano obecnie zespołu 

dworsko-folwarcznego z pozo-
stałościami parku. Dodaje też, 
że podejmując decyzję musi 
działać zgodnie z przepisami i 
nie może kierować się założe-
niem o nadrzędności interesu 
społecznego nad interesem in-
dywidualnym. 
 Od decyzji konserwatora 
wszystkim zainteresowanym 
stronom przysługuje odwoła-
nie do Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. 

TW

Konserwator odmówił wpisania do rejestru zabytków 

pozostałości parku w Zamieniu

Mieszkańcy nieufni wobec 
planów powołania Straży Gminnej
PRAŻMÓW Podczas ostatniej sesji radni mieli podjąć uchwałę o powołaniu 

Straży Gminnej. Na posiedzenie przybyli jednak mieszkańcy, którzy zgło-

sili pewne wątpliwości...

 Radni chcieli powołać 
Straż Gminną (SG), bo ma 
ona szersze kompetencje niż 
urzędnicy. Miało to przeło-
żyć się na większą skutecz-
ność działania straży. Pierw-
szym strażnikiem miał zostać 
jeden z pracowników urzędu. 
 - W tej chwili ten pan 
sprawdza, czy mieszkańcy nie 
palą śmieciami, interweniuje 
gdy wylewane jest szambo czy 
bezprawnie podnoszony teren 
– wyjaśniał wójt Jan Adam 
Dąbek. Niestety, kompetencje 
tej osoby są ograniczone – nie 
może na przykład wejść na te-
ren posesji czy wypisać man-
datu za palenie niedozwolo-
nymi odpadami. 
 - Powołanie Straży Gmin-
nej nie będzie wiązało się dla 
nas z dodatkowymi kosztami 
– przekonywał wójt Jan Dąbek. 
- Być może za jakiś czas kupimy 
drona, który będzie badał skład 
dymu unoszącego się z komi-
nów, ale liczę że uda się pozy-

skać na to środki zewnętrzne. 
Dodatkowego samochodu na 
razie nie potrzebujemy.
 Nasza publikacja dotyczą-
ca planów powołania Straży 
Gminnej w Prażmowie odbiła 
się szerokim echem wśród lo-
kalnej społeczności. Okazało 
się, że nie wszyscy są przeko-
nani do tego pomysłu. Na se-
sję przybyli mieszkańcy, pro-
sząc radnych aby wstrzymali 
się z podejmowaniem uchwały. 

Pytali, czemu ma służyć powo-
ływanie SG. 
 - Mieszkańcy mieli spo-
ro wątpliwości, choć dyskusja 
przebiegała w kulturalnej at-
mosferze. Teraz jest czas na za-
dawanie szczegółowych pytań, 
na które oczywiście udzielimy 
odpowiedzi. Sądzę, że temat 
powróci na jednej z najbliż-
szych sesji rady gminy – zapo-
wiada wójt Jan Dąbek.

Zmarł wieloletni nauczyciel 
z piaseczyńskiego liceum
PIASECZNO W wieku 91 lat zmarł  Profesor Tadeusz 

Trzeciak, wspaniały, niezapomniany nauczyciel z 

Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie

 Profesor Tadeusz Trzeciak pochodził z Mszczonowa, całe swo-
je życie poświęcił wychowaniu wielu pokoleń młodzieży,  tworzył 
piaseczyńskie liceum i zapisał się złotymi zgłoskami w jego historii. 
Związany był ze szkołą od przełomu lat 50. i 60. Uczył języka polskie-
go i wraz z małżonką Elżbietą w szkole także przez pół roku miesz-
kał, zanim udało mu się znaleźć stałe zakwaterowanie w bloku. 
 – W latach 90. Profesor Tadeusz Trzeciak uczył nas przysposo-
bienia obronnego – wspomina Kamil Staniszek, redaktor naczelny 
„Kuriera Południowego”, absolwent piaseczyńskiego liceum. – Za-
wsze był niezwykle zaangażowany i wymagający. Typ pozornie sro-
giego belfra, który jednak miał do nas dużo serca i sympatii. Od 
bandażowania ręki, umiejętności udzielania pierwszej pomocy czy 
zakładania maski przeciwgazowej nikt się nie uchronił. Było tyle 
poprawek, aż nauczyli się tego nawet najbardziej niechętni i opor-
ni. Tadeusz Trzeciak to jeden z tych nauczycieli, którzy budzą naj-
milsze wspomnienia i przywołują uśmiech na twarzy. Był jednym 
z symboli piaseczyńskiego liceum. Wraz z jego odejściem umarła 
cząstka naszego wspaniałego młodzieńczego i beztroskiego świa-
ta. W pamięci pozostanie na zawsze.
 – Panie Tadeuszu będzie nam brakowało Pana mądrości, do-
świadczenia i uśmiechu… – czytamy na stronie piaseczyńskiego li-
ceum. – Żegnaj przyjacielu młodzieży, na zawsze pozostaniesz w 
naszych sercach…
 Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 9 lutego br. o 

godz. 13 w Kościele Św. Anny w Piasecznie oraz na Cmentarzu 

Parafi alnym przy ul. Kościuszki.

Wytną mniej drzew
LESZNOWOLA Okazuje się, że powoływanie leśnych grup ro-

boczych ma sens. W Piasecznie leśnicy z wyprzedzeniem za-

czynają informować lokalną społeczność o swoich zamiarach. 

W Lesznowoli Nadleśnictwo Chojnów zadeklarowało zmniej-

szenie intensywności cięć gospodarczych
 W połowie stycznia zastępca wójta Marcin Kania wystosował pismo 
do Nadleśnictwa Chojnów w sprawie zmniejszenia intensywności cięć 
w lasach znajdujących się na terenie gminy. Wniosek ten został przez le-
śników rozpatrzony pozytywnie w odniesieniu do poszczególnych frag-
mentów lasu. Na pierwszym obszarze, z którego Nadleśnictwo plano-
wało pozyskać drewno, zostanie pozostawiona grupa starych dębów (w 
przyszłości będą one pełniły rolę drzew biocentrycznych). Zwiększono 
również powierzchnię starodrzewów. Tu pozostawione zostaną grupy 
drzew z dolnych warstw lasu, głównie dęby i graby. Skorygowano też 
trzebieże na skraju lasu. W przypadku pozostałych terenów, na których 
miały być prowadzone w najbliższym czasie prace, gmina uzyskała za-
pewnienie, że przed przystąpieniem do wycinki zostanie dokonana oce-
na możliwości ograniczenia intensywności cięć.

TW
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W czynie społecznym 
wyprowadzają bezdomne psy
GÓRA KALWARIA W pierwszy dzień ferii schronisko w 

Czaplinku odwiedziła grupa wolontariuszy ze Szko-

ły Podstawowej nr 5 w Piasecznie, którzy zabrali na 

spacer kilkanaście bezdomnych czworonogów

 Była to już kolejna taka akcja, zorganizowana przez grupę miło-
śników zwierząt. Jak zwykle rodzicom i uczniom towarzyszyli na-
uczyciele: Renata Mirosław oraz Arkadiusz i Renata Grochowscy.  
 - Jako nauczyciel edukacji przyrodniczej uważam, że populary-
zacja pomocy dla zwierząt jest niezwykle ważna – mówi Renata Mi-
rosław. - Cieszy mnie fakt, że w tę akcję włączają się dzieci z naszej 
szkoły. W ciągu ostatniego roku zorganizowałam kilkanaście po-
dobnych wyjazdów. Spora część naszej szkolnej społeczności regu-
larnie bywa w schronisku w Czaplinku. 
 Jak się okazuje, w podobnej inicjatywie może wziąć udział każ-
dy, komu nie jest obojętny los bezdomnych zwierząt. Schronisko 
(ul. Polna 10) przyjmuje gości w każdą sobotę (9-11) i niedzielę (9-12) 
oraz w dni robocze w godz. od 18 do 19. Oczywiście na miejscu, po 
dokonaniu wcześniejszych ustaleń z pracownikami placówki (kom. 
504 159 760), istnieje też możliwość przygarnięcia psa lub kota. - Je-
steśmy cały czas otwarci na wolontariuszy – podkreśla Michał Ró-
życki ze schroniska. - W tej chwili mamy u siebie 26 zwierząt, ale w 
ciągu ostatnich dwóch tygodni aż 12 trafi ło do adopcji. Jest to efekt 
noworocznych postanowień oraz faktu, że niedługo zrobi się cie-
plej i będzie można więcej czasu spędzać na zewnątrz. Druga duża 
fala adopcji ma miejsce zwykle przed Wielkanocą. 
 Schronisko chętnie przyjmuje żywność dla czworonogów i róż-
nego rodzaju przydatne akcesoria. W celu ustalenia szczegółów 
warto jednak wcześniej skontaktować się z placówką.
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Schronisko cały czas jest otwarte na wolontariuszy, 

którzy mogą wyprowadzać zwierzęta na spacery

Kolędowanie z chórem
PRAŻMÓW W styczniu w urokliwym kościele pw. św. Jana 

Chrzciciela w Kędzierówce wystąpił chór Con Fuoco pod dy-

rekcją Andrzeja Sochockiego, który zaprezentował publicz-

ności 12 różnorodnych kolęd

 Koncert rozpoczął się nietypowo, bo od utworu „Adeste Fide-
les”. Chórzyści zaskoczyli wszystkich obecnych zaczynając śpiewać 
z końca kościoła, z którego zaczęli powoli podążać w stronę ołta-
rza. Panie śpiewały z kolei początkowo zza drzwi zakrystii, po czym 
dołączyły do panów. Tego wieczoru usłyszeć można było trudny, 
wymagający repertuar. Nie zabrakło kolęd polskich w opracowaniu 
Wojciecha Szalińskiego, między innymi „Dzisiaj w Betlejem”, „Lulaj-
że Jezuniu” czy „Tryumfy Króla Niebieskiego”. Szczególne wrażenie 
na widowni zrobiły zwłaszcza „Mozaika Kolędowa” Józefa Świdra, 
w której każdy głos śpiewa co innego i w której mieści się kilka ko-
lęd, „Pokłon Jezusowi” Jana Maklakiewicza oraz francuska kolęda „Il 
est ne le divin”, w której to refren śpiewany jest w podziale na sześć 
głosów, a zwrotki są w podziale na trzech solistów.
 Podobny program chór zaprezentował również w Kościele pw. św. 
Józefa Opiekuna Pracy w Józefosławiu. Także i tam usłyszeć można 
było, pięknie wykonane, kolędy różnych krajów i kultur. Zachwycona 
publiczność nie wypuściła chórzystów bez dwóch utworów na bis.

Tyl.

Spółdzielnia namawia 
do likwidacji piecyków
PIASECZNO – Powołując się na podjętą uchwałę Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jedność” likwi-

duje piecyki gazowe w blokach – oburza się pan Mirosław, nasz czytelnik. - Szkoda tylko, że 

to my będziemy musieli fi nalnie za to zapłacić, kupując od spółdzielni drogą gorącą wodę...

 Nasz czytelnik podnosi, że 
spółdzielnia montuje w blokach 
przy al. Róż rury, którymi bę-
dzie doprowadzana do lokali 
ciepła woda. - Szkoda, że nikt 
wcześniej nie zapytał o zda-
nie mieszkańców  - złości się 
pan Mirek. - Uważam, że jest 
to działanie niezgodne z pra-
wem. Piecyki gazowe znajdujące 
się w łazienkach powodują po-
dobno zagrożenie. Tyle tylko, że 
nikt nie mówi nic o kosztach do-
starczanej do mieszkań gorącej 
wody. Nie przedstawiono nam 
wyliczeń, spółdzielnia stawia 
nas przed faktem dokonanym...
 Poprosiliśmy o komentarz 
prezesa spółdzielni, Stanisława 
Zawadzkiego. - Wymianę piecy-

ków gazowych na rury dostar-
czające gorącą wodę wymusza 
Unia Europejska – wyjaśnia pre-

zes. - Sukcesywnie robimy to w 
naszych budynkach już od 2018 
roku. Chodzi o bezpieczeństwo, 
bo niesprawny, stary piecyk 
może spowodować zaczadzenie. 
 Stanisław Zawadzki tłu-
maczy, że spółdzielnia nicze-
go nie będzie robiła na siłę. Je-
śli wszyscy mieszkańcy dane-
go bloku będą chcieli pozo-
stać przy piecykach (warunek 
jest taki, że muszą one być no-

woczesne i co roku przechodzić 
przegląd), to tak się stanie. Jeśli 
chodzi o koszty samodzielnego 
podgrzewania wody versus ko-
rzystania z wody dostarcza-
nej przez spółdzielnię, to mają 
być one zbliżone. - Wydaje mi 
się jednak, że druga opcja jest o 
wiele wygodniejsza i bezpiecz-
niejsza – podkreśla prezes Za-
wadzki.
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Piecyki gazowe już od czterech lat są zastępowane

 rurami doprowadzającymi do mieszkań  gorącą wodę

Jeden metr sześcienny 

gorącej wody dostarcza-

nej przez spółdzielnię 

kosztuje 21,50 zł

Najpierw powstanie kaplica
LESZNOWOLA Archidiecezja Warszawska poinformowała o swoich planach 

dotyczących działki, kupionej od gminy z 99-procentową bonifikatą. W 

miejscu tym docelowo wybudowany zostanie kościół, ale nastąpi to do-

piero za kilka lat
 Dwa tygodnie temu gmina 
Lesznowola sprzedała Archi-
diecezji Warszawskiej atrak-
cyjną nieruchomość w My-
siadle o powierzchni 7000 m 
kw. za nieco ponad 81 tys. zł 
(1 proc. wartości). W miejscu 
tym ma zostać wybudowa-
ny kościół, który da począ-
tek nowej parafii. W czerw-
cu 2020 roku kardynał Kazi-
mierz Nycz, w myśl prawa ka-
nonicznego, powołał księdza, 
który ją utworzy. Duszpaste-
rzem tym, i jednocześnie no-
wym proboszczem parafii w 
Mysiadle został ksiądz Le-
szek Kwiatkowski, wcześniej 
prokurator w Wyższym Me-
tropolitalnym Seminarium 
Duchownym Świętego Jana 
Chrzciciela w Warszawie. 
 Jednak zanim w Mysiadle 
stanie nowa świątynia, wcze-
śniej planowane jest postawienie 
tymczasowej kaplicy. - Mamy 
nadzieję, że powstanie ona jesz-
cze w tym roku – informuje ks. 
Przemysław Śliwiński, rzecz-
nik Archidiecezji Warszawskiej. 
- Wówczas rozpocznie się budo-
wanie żywego Kościoła.

 

Kolejnym krokiem ma być za-
wiązanie wspólnoty parafial-
nej i nowego ośrodka duszpa-
sterskiego. Jak twierdzi Ar-
chidiecezja, budowa kościo-
ła wraz z zabudowaniami pa-
rafialnymi powinna rozpo-
cząć się w ciągu kilku naj-
bliższych lat. - Granice nowej 
parafii zostaną ustalone po 
rozpoczęciu działania kapli-

cy – zapewnia ksiądz Śliwiń-
ski. Na razie nie wiadomo, ja-
kie miejscowości zostaną do 
niej przyporządkowane. Wia-
domo natomiast, że nowa pa-
rafia zacznie nieformalnie 
funkcjonować od rozpoczęcia 
sprawowania kultu w tymcza-
sowej kaplicy.

Tomasz Wojciuk

Kaplica w Mysiadle powinna zostać wybudowana

 jeszcze w tym roku i dać początek nowej parafii



 Funkcjonariusze skonfisko-
wali 516 krzewów konopi indyj-
skich w różnych fazach wzro-
stu, około 19 kg suszu mari-
huany oraz blisko 800 gramów 
sprasowanego w tabliczki ha-
szyszu. Do policyjnego depo-
zytu trafiła również gotówka w 
kwocie 4310 zł i 675 euro. Za-
trzymany na plantacji 48-latek, 
jego o 4 lata młodszy wspólnik 
i 26-letni współudziałowiec na 
wniosek policjantów i prokura-
tora zostali tymczasowo aresz-
towani. Grożą im kary do 10 lat 
więzienia.
 Miejsce plantacji zorga-
nizowane przez trzech męż-
czyzn w jednym z domów 
przy ul. Bażanciej na war-
szawskim Ursynowie poli-
cjanci ustalili w wyniku dzia-
łań operacyjnych. Funkcjona-
riusze wiedzieli, że trzej plan-
tatorzy regularnie dogląda-
ją nielegalnych roślin, żeby 
wprowadzić na rynek uzyska-
ną z uprawy marihuanę. Po-
stanowili pokrzyżować im 
plany i złożyć im wizytę pod-
czas pracy. Panowie akurat 
opuszczali teren posesji, wo-
kół której unosił się zapach 
charakterystyczny dla konopi 
indyjskich.

Sceny jak z filmu

 Dwóch mężczyzn wsiadło 
do mazdy, a trzeci z podejrza-
nych zamknął drzwi od domu 
na klucz i zajął miejsce za kie-
rownicą bmw. Pasażer maz-
dy otworzył bramę wjazdo-
wą i zamierzał wyjechać, ale 
drogę zajechali mu kryminal-
ni. Dynamicznie podjęte dzia-
łania policyjne doprowadziły 
do obezwładnienia 48-letnie-
go mężczyzny, jego 44-letnie-
go wspólnika oraz najmłod-
szego, 26-letniego współzało-
życiela plantacji.
 W ich towarzystwie po-
licjanci wrócili do budynku. 
Drzwi otworzyli kluczami, któ-
re miał przy sobie 44-letni kie-
rowca bmw.

Dobrze zorganizowana 

produkcja

 W trakcie przeszukania 
funkcjonariusze ujawnili po-
mieszczenia mieszkalne prze-
kształcone w całości na bar-
dzo dużą uprawę nielegalnych 
krzewów, z których sprawcy 
pozyskiwali marihuanę. W po-
kojach znajdowały się, namio-
ty, lampy wiatraki, system na-
wadniania, system wentylacji, 
rusztowania ogrodnicze oraz 
sznurki, na których suszyły 
się ścięte rośliny. Na poziomie 
piwnicy w jednym z pomiesz-
czeń ujawniono również agre-
gat prądotwórczy zasilający 
częściowo oświetlenie. W po-
szczególnych pomieszczeniach 
policjanci ujawnili kosze i po-
jemniki z wysuszonymi i zro-
lowanymi w szyszki roślinami, 
hermetycznie zamykane opa-
kowania z suszem roślinnym, 
zgrzewarkę do foli oraz spra-
sowany w tabliczki haszysz. 
Kryminalni znaleźli marihu-
anę także przy każdym z za-
trzymanych mężczyzn oraz 

w trakcie przeszukania ich 
mieszkań. Tam też zabezpie-
czona została gotówka oraz 
telefony komórkowe.

„Plantatorom” grozi 10 lat

 Łącznie, w trakcie policyjnej 
akcji, funkcjonariusze skonfisko-
wali 516 krzewów konopi indyj-
skich w różnych fazach wzrostu, 
około 19 kg suszu marihuany oraz 
blisko 800 gramów sprasowanego 
w tabliczki haszyszu. Do policyj-
nego depozytu trafiła gotówka w 
kwocie 4310 zł i 675 euro.
 Cała trójka usłyszała pro-
kuratorskie zarzuty prowadze-
nia uprawy konopi indyjskich 
oraz wytwarzania znacznych 
ilości środków odurzających i 
ich posiadania. Na wniosek po-
licjantów i prokuratora moko-
towski sąd zastosował wobec 
zatrzymanych środki zapobie-
gawcze w postaci trzymiesięcz-
nych aresztów. Teraz czeka ich 
proces, podczas którego mogą 
zostać skazani nawet na 10 lat 
więzienia.
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Z treścią ogłoszeń Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o konkursach na stanowiska  
dyrektorów ww. placówek można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej  

Gminy Konstancin-Jeziorna (bip.konstancinjeziorna.pl), zakładka: Zarządzenia. 

Gmina  
Konstancin-Jeziorna OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza konkursy na 
stanowiska dyrektorów:

  Szkoły Podstawowej nr 1 im. kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Konstancinie-Jeziornie;
  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Żeromskiego  
w Konstancinie-Jeziornie;
  Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego  
w Konstancinie-Jeziornie;
  Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Mejstera w Słomczynie;
  Przedszkola nr 4 z oddziałami integracyjnymi „Leśna Chatka”  
w Konstancinie-Jeziornie.

Plantacja konopii indyjskich przy Bażanciej. 
Znaleziono pół tysiąca krzewów!
URSYNÓW Policjanci z mokotowskiego wydziału kryminalnego ujawnili i zabezpieczyli upra-

wę konopi indyjskich wraz ze sprzętem przeznaczonym do jej uprawy

R E K L A M A
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Już niedługo policjanci 
przeniosą się w nowe miejsce
GÓRA KALWARIA W mieście powstanie nowy komisariat. Bu-

dynek będzie zlokalizowany na działce u zbiegu ulic Budow-

lanych i Wiejskiej. Zastąpi starą, niefunkcjonalną siedzibę 

mundurowych przy ul. Grota-Roweckiego

 Znajdująca się przy cmentarzu żydowskim, niezagospodaro-
wa na od wielu lat działka, na której powstanie nowa siedziba poli-
cji, jest własnością gminy. Podczas ostatniej sesji radni wyrazili zgo-
dę, aby burmistrz przekazał ją nieodpłatnie Skarbowi Państwa. Za-
myka to pewien etap związany z poszukiwaniem lokalizacji dla no-
wego komisariatu. Propozycji było kilka, jednak trójkątna parcela o 
powierzchni około 7000 m kw. u zbiegu ulic Budowlanych i Wiej-
skiej od początku była brana pod uwagę przez wszystkie zaintere-
sowane strony. Mimo że znajduje się trochę na uboczu. - Jaki jest cel 
przenoszenia komisariatu z centrum miasta na jego obrzeża? - pyta 
gminę jeden z mieszkańców. - Przecież to jeden z najważniejszych 
budynków użyteczności publicznej. Dlaczego nie zaproponowano 
policji działek na terenie dawnych koszar wojskowych?
 Gmina informuje, że zaproponowała KSP kilka lokalizacji. W grę 
wchodziła również była jednostka wojskowa. Komenda Stołeczna 
Policji, po długiej i szczegółowej analizie uznała, że komisariat po-
winien powstać przy ul. Budowlanych. - Warto zauważyć, że funk-
cjonariusze będą obsługiwać nie tylko miasto, a ze wspomnianej 
działki można szybko dostać się do różnych części gminy, m.in. 
dlatego, że znajduje się ona niedaleko obwodnicy – wyjaśnia bur-
mistrz Arkadiusz Strzyżewski. - Ponadto grunt pod inwestycję leży 
w pobliżu najdynamiczniej rozwijającej się części Góry Kalwarii. 
 Nowy komisariat ma kosztować łącznie około 15 mln zł, a jego 
projektowanie być może rozpocznie się jeszcze w tym roku. Wiado-
mo, że budynek będzie dwukondygnacyjny, o powierzchni użytko-
wej 1000 mkw. i pracować w nim będzie ok. 50 policjantów (w tym 
10 funkcjonariuszy komisariatu rzecznego). Większość kosztów po-
kryje KSP, gmina dołoży do przedsięwzięcia jedynie około 200 tys. zł. 
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DAM PRACĘ

Zatrudnię pracowników do produkcji kebabów 
(składacz, streczowacz), tel. 606 259 458

Zatrudnię pracowników do rozbioru drobiu,
tel. 606 259 458, 604 735 489

Szwaczka/ krawcowa – Piaseczno. Pełny etat, umo-
wa o pracę. Tel.506 948 308 (8-16)

Pracowników fizycznych na skład drewna 
w Lesznowoli Tel. 604 867 489

Zatrudnię kierowcę C+E tel. 600 389 218

Praca w zakładzie kamieniarskim tel. 600 389 218

Zatrudnię tapicerów, dobre wynagrodzenie, miła at-
mosfera, praca w godz.: 7:00-15:00, tel. 508 945 961

Zatrudnię w sklepie spożywczym: Baniocha, 
Łoś lub Nowa Wola, tel. 505 760 600

Zatrudnimy krawcową na etat, wynagrodzenie 
od 4 tys,  tel. 883 72 72 39

Do budowlanki, przyjmę od zaraz. 
Okolice Piaseczna, tel. 721 880 282

EKO-LED PRODUCENT OŚWIETLENIA LED JÓZE-
FOSŁAWPOSZUKUJE PRACOWNIKÓW NA STANO-
WISKOMONTER - PRACOWNIK PRODUKCJI. PRA-
CA SIEDZĄCA, OD ZARAZ. TELEFON: 508-561-379

BIURO KSIĘGOWE W JÓZEFOSŁAWIU ZATRUDNI 
KSIĘGOWĄ, tel. 507 152 667

Przyjmę do pracy w  sklepie spożywczym Bogatki, 
tel. 601 970 036

Zatrudnię mechanika samochodowego  z doświad-
czeniem i do nauki również. Baza Piaseczno więcej 
info pod nr tel. 509-089-736. Netto 5000 zł 

Zatrudnię kierowcę kat C+E jazda po kraju , więcej info 
pod nr tel. 509 089 736  netto 6000 zł 

Szukam kierowcy C+E.Praca na miejscu. 
Tel. 660 000 408

Firma poszukuje osoby do sprzątania biur i pomieszczeń 
socjalnych. Praca na 3/4 etatu, umowa o pracę. Praca w 
Solcu k. Szymanowa. Zadzwoń na nr 501 631 374

Zatrudnię ekspedientkę w sklepie w Łazach. 
Tel. 601 295 090

Zatrudnię stolarza z doświadczeniem.  Janki; www.for-
mup.pl tel. 601 897 727 

Magazynier mile widziane uprawnienia na wózki, w 
składzie budowlanym w  Chyliczkach, tel. 600 284 250

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków 
w Mysiadle (ul. Kwiatowa 28) zatrudni nauczycie-
la języka niemieckiego (cały etat). Telefon kontak-
towy: 22 462 85 20. CV proszę przesyłać na adres 
e-mail: sekretariat@spwmy.edu.pl  

Sklep spożywczy w Głoskowie zatrudni osoby na sto-
isko mięsne, tel. 500 125 790

Zatrudnię murarza, zbrojarza, pracownika budowlane-
go. Atrakcyjne zarobki tel.604 618 743

SZUKAM PRACY

Sprzątanie, mycie okien, tel. 733 546 026

KUPIĘ

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

Antyczne meble, obrazy, srebra, platery, odzna-
czenia, szable, książki, pocztówki, tel. 504 017 418

SPRZEDAM

Drewno do wędzenia Jabłoń, Czereśnia 
tel.510 760 855

Maszynę do szycia Łucznik oraz książki, 
tel. 501 549 508

Książki starsze i nowsze z różnych dziedzin
 tel. 571 373 118

AUTO - MOTO  KUPIĘ

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

AUTO - SPRZEDAM

Mitsubishi  Canter – Izoterma, 2003 r.,
cena do uzgodnienia, tel. 602 237 986

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Działki budowlane i rolne okolice  
Tarczyna - Puławska Bis Tel 512 115 897

Mieszkanie z ogródkiem pod Piasecznem
664 713 387

Działki budowlane 1300 m kw., Henryków Urocze, 
tel. 601 33 55 90

Cesja dzierżawy działki 5 arów zabudowanej, stan 
surowy, uzbrojona, w lesie, w miejscowości Alek-
sandrów, tel. 502 305 365

Dobiesz, działka budowlana 5000 m kw., przy dro-
dze gminnej, tel. 12 376 65 31

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Konstancin pokój tel. 508 965 950

Pokoje umeblowane, Józefosław, cena do uzgod-
nienia, tel. 513 225 412

Pokój, Chylice, tel. 516 228 558

USŁUGI

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

ROZBIÓRKI – DOMY, STODOŁY, 
TEL. 728 890 101

WYBURZANIE ŚCIAN, GŁADZIE, REMONTY 
KOMPLEKSOWA, TEL. 728 890 101

AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIAJĄCE, 
ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW, www.ogrodybru-
karstwo.pl, tel. 698 698 839

Złom. Porządkujesz? Remontujesz? Uprzątnie-
my i wywieziemy złom, tel. 502 898 418

Wycinka drzew, usługi podnośnikiem koszo-
wym, usługi minikoparką, 
 tel: 537 537 450, 537 537 650

Remonty tel. 503 141 591

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

Złota rączka + spawanie, tel. 669 686 350

Zatrudnimy krawcową na etat, wynagrodzenie 
od 4 tys,  tel. 883 72 72 39

Glazura, łazienki, ocieplenia, tel. 601 304 250

Elektryk, tel. 666 890 886

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

Wymieniłeś piec CO i nie wiesz co zrobić ze sta-
rym. Zadzwoń, przyjedziemy, zabierzemy, rury 
też, tel. 502 898 418

Hydraulik tel. 886 576 148

Malarskie tanio, tel. 501 97 65 33, 22 727 77 47

Glazura, remonty, tel. 601 21 94 82

Automatyka do bram: przesuwnych, dwuskrzy-
dłowych, garażowych –  sprzedaż, montaż, ser-
wis, www.automaty-napedy.pl, tel. 790 331 339

KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY, PANELE, ME-
BLE NA WYMIAR, TEL. 723 533 233

TYNKI 20 LAT DOŚWIADCZENIA - TRADYCYJNE 
GIPSOWE TEL. 604 415 352

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

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

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

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

Remonty, złota rączka, tel. 609 009 213

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

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

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

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

Budowa domów, tel. 730 358 998

Kominiarz, tel. 781 495 997

Dekarskie - naprawa dachów, naprawa rynien, 
montaż nowych dachów, obróbki, papa termo-
zgrzewalna, naprawa kominów, tel. 571 372 348

Glazura, terakota, remonty. Tel.694 126 583

Malarskie tanio tel 501 976 533, 22 727 77 47

Renowacja mebli kupno-sprzedaż
tel. 733 560 206

Złota Rączka tel. 505 265 005 

Dach – awaria – dzwoń, tel. 881 487 063

Remonty, wykończenia,pełny zakres, tel. 601 304 250

Remonty, glazurnictwo, drzwi,  tel. 503 004 639

Hydraulik – naprawy, tel. 510 128 912

Cyklinowanie – remonty, tel. 510 128 912

Usługi hydrauliczne, tel. 691 077 538

Malarskie, tel. 696 120 208

Instalacje elektryczne, tel.  601 41 88 01

Dachy, podbitki, rynny, kominy, tel. 798 836 860

Hydraulik, tel. 535 872 455

 RÓŻNE 

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

Pożyczki, tel. 513 654 277

NAUKA 

Lekcje pianina 35 zł/h, tel. 571 373 118

PRACOWNIA ROZWOJU TWÓRCZEGO I SAMO-
DOSKONALENIA (LEKCJE PIANINA, RYSUNKU, 
INTERPRETACJA WIERSZY, KINO ARTYSTYCZ-
NE, GRY EDUKACYJNE, rozmowy o twórczym ży-
ciu, o rozwoju osobowości, o naturze człowieka, 
życia i wszechświata, grupa wsparcia ITD.) 
TEL. 571 373 118

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

Pozalekcyjne i dodatkowe zajęcia kreatywne i arty-
styczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
tel. 571 373 118

Korepetycje – język polski, tel. 666 653 177

ZDROWIE I URODA 

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom cze-
kają 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

Kawaler, 43l, interesujący się apologetyką chrześci-
jańską, duchowością, rozwojem osobowości, ko-
smosem, twórczością, pozna katoliczkę w wieku ok 
30 – 35 lat, którą pokocha bardzo z wzajemnością, 
kontakt: luka.perla@gmail.com
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Zatrudnię fryzjera męskiego, tel. 662 818 529

BABIK TRANSPORT - zatrudnimy kierowcę z do-
świadczeniem na trasy międzynarodowe. 
Tel 600 065 813

Szukam pani do prowadzenia domu starszego 
małżeństwa w USA, tel. 881 041 611

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

SPRZEDAM miejsce w hali garażowej w różnych 
lokalizacjach Piaseczna tel. 570 810 870

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182  

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

Remonty budowlane, ogrodzenia, 
tel. 513 137 581 

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

MALOWANIE, REMONTY MIESZKAŃ, 
GLAZURNICTWO, PANELE, TEL. 669 945 460

WYLEWKI BETONOWE AGREGATEM, 
TEL. 600 87 27 37

Elektryk, naprawy instalacji, tel. 607 409 445

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

KOREPETYCJE DLA KLAS 1-6, (MATEMATYKA, 
PRZYRODA, BIOLOGIA, KOSMOLOGIA), OD 20 
ZŁ ZA GODZINĘ,NA MIEJSCU, Z DOJAZDEM 
LUB ONLINE, REFERENCJE, NAUCZYCIEL Z 
DOŚWIADCZENIEM, TEL. 571 373 118  

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

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
TEL. 606 141 944
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AKTUALNOŚCI

 W Piasecznie kwestowało 
w sumie 120 zarejestrowanych 
i około 20 towarzyszących im 
wolontariuszy. Niektórzy z nich 
wspierają orkiestrę od same-
go początku, ale byli i tacy, dla 
których był to pierwszy wielki 
finał. Swój debiut w roli zbiera-
jących pieniądze do puszek za-
liczyły, między innymi, 14-let-
nie piasecznianki – Julia Dą-
bek i Agata Maria Ługowska.
 - Ludzie byli dla nas bar-
dzo mili – mówią wolonta-
riuszki, które kwestowały na 
terenie sklepu Decathlon. - Je-
steśmy bardzo zadowolone, bo 
było dużo pozytywnej energii. 
Zebrałyśmy przez cały dzień 
około czterech tysięcy złotych. 
Na pewno będziemy się anga-
żować w orkiestrę również w 
przyszłości.
 Jednym z piaseczyńskich 
wolontariuszy jest Grzegorz 
Kielak, który w akcjach WOŚP
-u uczestniczy od 30 lat. Teraz 
zbiera pieniądze razem z sy-
nem Adrianem. Chwali organi-
zację piaseczyńskiego sztabu, 
a szczególnie pracę Magdale-
ny Wilk i Julii Gotchold. – Pod-
czas pierwszej Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy pie-
niądze zbieraliśmy do słoika 
– wspomina Grzegorz Kielak.
 Magdalena Wilk z piase-
czyńskiego sztabu WOŚP przy-

znała z kolei, że były już róż-
ne finały (po minus 20 czy 30 
stopni Celsjusza), ale takiej wi-
chury z deszczem i śniegiem 
podczas orkiestry jeszcze nie 
pamięta.
 - Dzisiaj staliśmy przed 
oknem, patrzyliśmy co się dzie-
je na zewnątrz i... współczuli-
śmy bardzo naszym wolonta-
riuszom – przyznaje Magdale-
na Wilk. 
 W ostatniej chwili przenie-
siono również koncert zespo-
łu Ex Maanam z terenu tar-
gowiska do sali widowisko-
wej w Centrum Edukacyj-
no-Multimedialnym i nieste-
ty – ze względu na obostrze-
nia – uczestniczyć w nim mo-
gło maksymalnie 70 osób. Dla 
reszty chętnych przygotowano 
jednak transmisję online z wy-
darzenia. Pomimo trudności 
piaseczyński sztab zebrał kwo-
tę 167 188, 60 złotych.

Na obiad 

z Andrzejem Rozenkiem

 W Konstancinie-Jeziornie
większość atrakcji, które zo-
stały zaplanowane, odbyło 
się zgodnie z planem - w tym 
Pierwszy Bieg Rodzinny i Świa-
tełko do Nieba.
 - Niestety, niektórzy arty-
ści nie dotarli do nas z powodu 
choroby – mówi Julia Dymow-

Orkiestra Jurka Owsiaka 
zagrała w powiecie
POWIAT W trakcie jubileuszowego, 30. fi nału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbierano 

środki dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Jak 

się okazało, ani kiepska pogoda ani galopująca infl acja nie przeszkodziły wolontariuszom z 

terenu powiatu piaseczyńskiego w zebraniu imponujących kwot

Na WOŚP w Piasecznie wystąpił zespół Ex Maanam

ska, szefowa sztabu WOŚP w 
Konstacinie-Jeziornie. - Mimo 
niesprzyjającej pogody, ciepła 
atmosfera w sztabie sprawiła, że 
wszyscy dobrze się bawili. Dzię-
kujemy naszym dzielnym wo-
lontariuszom za wytrwałość i 
zaangażowanie. Moc atrakcji 
odbyła się w Konstancińskim 
Domu Kultury - w pewnym mo-
mencie niespodziewanie na sce-
nę wkroczył nawet sam Karol 
Strasburger, który pomógł nam 
przy licytacji chleba WOŚP.
  Pod Starą Papiernią odby-
ła się także wystawa zabytko-
wych samochodów i motocykli, 
w tym zabytkowego Forda T z 
1922 roku, z którym była zwią-
zana jedna z licytacji na Alle-
gro. Gwiazdami wieczoru byli 
skrzypaczka Ewelina Krupa, 
Patrycja Modlińska i Robert 
Osam, a także Tadeusz Chu-
decki i Chris Schittulli. Oprócz 
tego miejscowy sztab mógł 
również liczyć na duże wsparcie 
od strażaków z OSP Kawęczy-

R E K L A M A

R E K L A M A

nek, którzy zrobili piękną opra-
wę w kształcie serca podczas 
Światełka do Nieba. Najwięk-
szym powodzeniem cieszyła się 
natomiast licytacja zwiedzania 
sejmu RP i obiad z Andrzejem 
Rozenkiem - kwota osiągnęła 
4650 złotych.
 Kwota deklarowana zbiórki 
wynosi 119 219, 45 złotych, ale 
trwają jeszcze niektóre licytacje 
na  Allegro, które zakończą się 
4 lutego.

Zagrała Polska Wersja

 Nie zawiedli również wo-
lontariusze w Górze Kalwa-
rii, których kwestowało na mie-
ście 61. Co godne podkreśle-
nia, wszystkie wydarzenia fina-
łu odbyły się zgodnie z planem. 
 - Na szczęście udało się, 
mimo niekorzystnej pogody, 
zorganizować zarówno wyda-

rzenia wewnątrz hali sporto-
wej jak i wszystkie wydarze-
nia towarzyszące na zewnątrz 
– podsumowuje Szymon Kru-
pa, szef sztabu WOŚP w Gó-
rze Kalwarii. - Jesteśmy zado-
woleni z kwesty, czekamy jesz-
cze na dodanie kwoty zebra-
nej na aukcjach Allegro. Pomi-
mo nieciekawej pogody i pan-
demii mieszkańcy wykazali się 
ogromną hojnością. 
 Gwiazdą finału był zespół 
Polska Wersja, a dzięki dobrowol-
nemu okazywaniu certyfikatów 
covidowych na koncert wpusz-
czono w sumie 187 osób. Ponad 
200 obejrzało z kolei Światełko 
do Nieba – bezpłatny pokaz fajer-
werków zaoferował orkiestrze je-
den z youtuberów. Sztab WOŚP 
w Górze Kalwarii zebrał, jak do-
tąd, 73 247,47 złotych.

Grzegorz Tylec

Wolontariusze kwestowali mimo fatalnej pogody
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