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KRONIKA POLICYJNA
PIASECZNO

Zapłacił 2500 zł mandatu
 Policjanci z drogówki zatrzymali na obszarze zabudowanym 
kierowcę, który przekroczył dozwoloną prędkość aż o 85 km/h. 
Okazało się, że 34-latek nie ma prawa jazdy. Stracił je w 2013 
roku za przekroczenie dozwolonej liczby punktów karnych (24). 
Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2500 zł. 
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Ze szpitala trafi ł do więzienia
 W jednym ze szpitali funkcjonariusze z wydziału kryminal-
nego namierzyli poszukiwanego listem gończym 37-latka. 
Mężczyzna miał do odbycia karę trzech miesięcy więzienia za 
przestępstwa narkotykowe. Kolejnego mężczyznę, ukrywają-
cego się przed wymiarem sprawiedliwości, policjanci zatrzyma-
li w Szczakach. 33-latek nie opłacił 400 zł grzywny. Mając w per-
spektywie odsiadkę, szybko jednak uregulował tę należność. 

K O N D O L E C J E

URSYNÓW

Odpowiedzą za narkotyki
 Na ulicy Stryjeńskich policjanci zauważyli audi, którym po-
dróżowało trzech młodych mężczyzn. Po zatrzymaniu samo-
chodu do kontroli okazało się, że w środku znajdują się narko-
tyki i kradziony telefon. Podróżujący autem 28- i 29-latek zosta-
li zatrzymani i odpowiedzą zarówno za kradzież, jak i posiadanie 
środków odurzających. O ich dalszym losie zdecyduje sąd. 

700 miejsc dla uchodźców
GÓRA KALWARIA/POWIAT Powiatowe Centrum Ratownictwa i Zarządzania Kry-

zysowego wspólnie w wieloma innymi instytucjami, w tym żołnierzami z 6. 

Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej utworzyło na terenie Góry Kal-

warii 700 miejsc noclegowych dla uchodźców z Ukrainy

 Uchodźcy przebywają już 
w Powiatowym Ośrodku In-
terwencji Kryzysowej w Górze 
Kalwarii. Kolejne miejsca cze-
kają na uciekinierów z Ukra-
iny, głównie kobiety z dzieć-
mi, w Tomicach oraz w inter-
nacie przy jednej ze szkół (rów-
nież na terenie Góry Kalwa-
rii). Powiat nie podaje do pu-
blicznej wiadomości lokaliza-
cji tych miejsc, bo obawia się 
że wielu mieszkańców będzie 
chciało dowieźć tam dary, a 
na razie nie ma takiej potrzeby. 
 W ciągu ostatnich dni w 
ośrodkach tymczasowego za-
kwaterowania prowadzone 
były prace adaptacyjne. Po-
mieszczenia sprzątano i me-
blowano, w czym pomaga-
li m.in. żołnierze z 6. Ma-
zowieckiej Brygady Obrony 
Terytorialnej, a konkretnie 
61. batalionu lekkiej piecho-
ty z Grójca. - Wszyscy czu-
jemy potrzebę wsparcia na-
szych wschodnich sąsiadów. 
We współpracy z lokalny-
mi władzami samorządowy-
mi oraz organizacjami ochot-
niczymi m.in. Piaseczyńskim 

WOPR - Grupa Interwencyj-
na Góra Kalwaria, ramię w 
ramię przygotowujemy miej-
sca noclegowe dla ukraiń-
skich uchodźców – poinfor-
mował kilka dni temu mjr Ar-
tur Boruta, dowódca 61. bata-
lionu lekkiej piechoty z Grój-
ca. - Nasi żołnierze rozkła-
dają łóżka polowe, koce, po-
duszki, inni zajmują się tere-

nem wokół budynków.
 W trzech miejscach prze-
znaczonych dla uchodźców z 
Ukrainy będzie mogło przeby-
wać łącznie 700 osób. Oprócz 
dachu nad głową mogą one li-
czyć także na pełne wyżywienie 
oraz – gdy zajdzie taka potrze-
ba – wsparcie psychologiczne.

Tomasz Wojciuk

Czarne chmury nad budynkiem pod linią
LESZNOWOLA Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie odebrał budynku handlowo-

usługowego znajdującego się pod linią wysokiego napięcia u zbiegu ulic Postępu i Słonecznej 

w Kolonii Lesznowola. Jaki będzie dalszy los tej inwestycji?

 W budynku ma funkcjono-
wać market Stokrotki. Już kil-
ka miesięcy temu sieć prze-
prowadziła nabór pracowni-
ków, jednak do tej pory sklep 
nie doczekał się otwarcia. 
Dlaczego? - Decyzję o otwar-
ciu sklepu podejmiemy tylko 
wtedy, jeżeli będziemy pew-
ni, że wszystko jest zgodne 
z przepisami – informowała 
dwa tygodnie temu Daria Ra-
ganowicz, specjalista ds. PR i 
komunikacji zewnętrznej Sto-
krotki. – Budynek, w którym 
ma funkcjonować Stokrotka, 
musi być całkowicie bezpiecz-
ny dla naszych pracowników i 
klientów.
 Sieć informowała wów-
czas, że inwestor nie przeka-
zał jej jeszcze wszystkich nie-
zbędnych dokumentów. Okazu-
je się, że chodzi tu najprawdo-
podobniej o odbiór budynku do 
użytkowania, czemu sprzeciwił 
się PINB. Z naszych informacji 
wynika, że od decyzji PINB-u 
właściciel odwołał się do Woje-
wódzkiego Inspektora Nadzo-
ru Budowlanego, który ma wy-
powiedzieć się w tej sprawie do 
końca marca. 

TW

Żonierze z 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej 

przygotowywali miejsce dla uchodźców m.in. w Tomicach

Pierwszy wypadek z rowerzystką
 We wtorek rano doszło do niebezpiecznego zdarzenia na 
skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Nadarzyńskiej w centrum miasta. 
Jadąca Kościuszki 40-latka nie ustąpiła pierwszeństwa przejaz-
du poruszającej się ul. Nadarzyńską 66-letniej rowerzystce. Do-
szło do zderzenia, w wyniku którego cyklistka doznała obrażeń 
głowy. Kobieta została przewieziona do szpitala. Sprawczyni 
wypadku była trzeźwa.

GÓRA KALWARIA

Marihuana i mefedron
 W poniedziałek w Górze Kalwarii zatrzymano 36-latka, któ-
ry w jednym z pomieszczeń ukrywał 61 gramów marihuany i 19 
gramów mefedronu. Mężczyzna odpowie za posiadanie środ-
ków odurzających, za co można na 3 lata trafi ł do więzienia.

TARCZYN

Motocyklista stracił prawo jazdy
 Początek sezonu motocyklowego nie był udany dla 55-lat-
ka, który w Pracach Małych, w terenie zabudowanym rozwinął 
prędkość 128 km/h. Mężczyzna dostał 10 punktów karnych oraz 
2500 zł mandatu. Przez najbliższe trzy miesiące będzie się też 
musiał obyć bez prawa jazdy.

Włamywacze ukradli kosiarkę
 W nocy z poniedziałku na wtorek do pomieszczenia gospo-
darczego w Suchodole wtargnęli włamywacze, kradnąc kosiar-
kę spalinową o wartości ponad 1000 zł. Policja szuka świadków 
zdarzenia. 

Okradał własną żonę
Kilka dni temu policjanci zatrzymali nietrzeźwego 56-latka, po-
dejrzanego o kradzież biżuterii i gotówki o łącznej wartości 45 
tys. zł. Co ciekawe, mężczyzna sukcesywnie podkradał precjoza 
i pieniądze... własnej żonie, przeznaczając je na alkohol. W koń-
cu kobieta nie wytrzymała i poinformowała o wszystkim mun-
durowych. Podejrzany początkowo nie przyznał się do prze-
stępstwa, jednak w końcu wskazał ukryty w garażu karton, w 
których trzymał 35 tys. zł. 56-latek trafi ł już do aresztu i usłyszał 
zarzuty. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. 
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Powstała kolejna jadłodzielnia
KONSTANCIN-JEZIORNA Pod koniec stycznia przed galerią Lima przy ul. Warszaw-

skiej 31 została otwarta druga w uzdrowisku jadłodzielnia. Pierwsza od 

czterech lat funkcjonuje przy ul. Pułaskiego 72, obok siedziby OSP

 Jadłodzielnia przy War-
szawskiej jest otwarta przez 
cały tydzień. Składa się z dwóch 
części: lodówki oraz zamykanej 
szafki z kilkoma półkami. Każ-
dy, w dowolnej chwili, może 
przynieść tu jedzenie. Oczywi-
ście osoby zasilające jadłodziel-
nię powinny pamiętać, że pro-
dukty spożywcze muszą być 
świeże i szczegółowo opisane. 
 Inicjatorami utworzenia dru-
giej w uzdrowisku jadłodziel-
ni byli sami mieszkańcy, któ-
rzy zrobili jej projekt, a następ-
nie ją wykonali. Odwiedziliśmy 
to miejsce we wtorek przed po-
łudniem, ale akurat wtedy ani 
w lodówce, ani na półkach nie 
było żadnego jedzenia. Podob-
na sytuacja jest często w innych 
jadłodzielniach, co nie znaczy, 
że nie spełniają one swojej roli. 
 - Otwieranie takich miejsc 
ma sens, ale pod warunkiem, 
że się o nie dba – mówi nam 
pani Teresa, opiekująca się jed-
ną z warszawskich jadłodziel-
ni. - Lodówki często są puste, 
bo jest ciągła rotacja produk-
tów. Może tylko po świętach 
półki uginają się pod różnego 

rodzaju frykasami. Normal-
nie działa to tak, że ktoś coś 
przynosi, a po chwili już tego 
nie ma. Największą popularno-
ścią cieszy się żywność w opa-
kowaniach, słoikach, puszkach. 
Mniej pożądane są warzywa 
oraz chleb. Ważne, aby nauczyć 
się przynosić do jadłodzielni je-
dzenie. Kolejna kwestia o której 

powinny pamiętać osoby ko-
rzystające z tego typu miejsc: 
bierzmy tylko to, czego potrze-
bujemy. Codziennie sprzątam 
moją jadłodzielnię i często jest 
mi przykro, że ludzie nie sza-
nują jedzenia. Korzystajmy z 
jadłodzielni z głową, bo tylko 
wtedy będzie to miało sens.

Tomasz Wojciuk

Szkoła upomniała się 
o nieżyjącego chłopca
PIASECZNO Szkoła nr 1 w Piasecznie wystosowała pismo do 

mamy nieżyjącego od dwóch lat chłopca, prosząc ją o udoku-

mentowanie realizacji obowiązku szkolnego przez jej dziec-

ko. - Kubuś umarł dwa lata temu – mówi pani Marta. - Jak 

przeczytałam, że szuka go szkoła, nie mogłam dojść do siebie

 O ciężko chorym Kubusiu, 
mieszkańcu Piaseczna, pisa-
liśmy wielokrotnie. Chłopiec 
cierpiał na bardzo rzadką i nie-
uleczalną chorobę genetycz-
ną. Mimo, że lekarze byli prze-
konani, że nie dożyje dwóch 
lat, dzięki troskliwej opiece ro-
dziców żył ponad dziewięć. 
Mimo że Kuba zmarł w kwiet-
niu 2020 roku, pani Marta niedawno odebrała pismo ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1. - Jak zobaczyłam czego dotyczy, ugięły się pode mną 
nogi – opowiada. - Od razu zadzwoniłam do tej szkoły, prosząc o wy-
jaśnienia. Tłumaczono mi, że musiało dojść do pomyłki. Teraz jestem 
już spokojniejsza, ale to co poczułam, trudno jest opisać...
 Zadzwoniliśmy do szkoły, pytając jaka była przyczyna tak bardzo 
bolesnego dla pani Marty przeoczenia. 
 - Każda szkoła dostaje od gminy listę dzieci objętych obowiązkiem 
szkolnym – wyjaśnia Anna Margas, wicedyrektor SP nr 1. - My musi-
my sprawdzić, czy dzieci z tego obowiązku się wywiązują. W wyka-
zie znajdowały się również personalia chłopca, o którym mówimy. Nie 
mieliśmy informacji, że to dziecko od dwóch lat nie żyje. Wydaje mi 
się, że jak jest wystawiany akt zgonu, to ktoś powinien wykreślić pe-
sel dziecka z systemu i poinformować o tym szkołę. Nie wiem jak mo-
gło dojść do tak dramatycznej pomyłki, ale rozumiem emocje mamy 
tego chłopca. Na pewno będziemy to wyjaśniać, aby taka sytuacja się 
nie powtórzyła. 

Jadłodzielnia przy ul. Warszawskiej 31
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Trwają przygotowania do
utworzenia Muzeum Piaseczna
PIASECZNO Gmina prowadzi trzy duże zadania inwestycyjne, związane z przy-

wracaniem do życia zabytkowych budynków. Mowa o renowacji Starej Ple-

banii przy kościele św. Anny w centrum miasta, Dworku Poniatówka w par-

ku miejskim i Domu Zośki w Zalesiu Dolnym. To w nich swoją siedzibę bę-

dzie miało w przyszłości Muzeum Piaseczna

 Muzeum Piaseczna ma być 
nową instytucją kulturalną, 
która jest obecnie w fazie or-
ganizacji. Będzie ono nawiązy-
wało do utworzonego w 2004 
roku Muzeum Regionalnego. 
Obecnie trwa procedura ma-
jąca wyłonić dyrektora nowej 
placówki. Kiedy obejmie on już 
stanowisko, wówczas zacznie 
się przygotowywanie wystawy. 
Na razie nie wiadomo, czy bę-
dzie miała ona charakter cza-
sowy czy docelowy. Wszystko 
to będzie dopiero uzgadniane.

Stara Plebania główną 

siedzibą nowego muzeum

 Już wiadomo, że Muzeum 
Piaseczna swoją główną sie-
dzibę będzie miało w budyn-
ku Starej Plebanii. Moderni-
zacja, a właściwie rekonstruk-
cja plebanii wybudowanej w 
latach 1800-1803 trwa nieprze-
rwanie od 2017 roku i jest to 
chyba najbardziej pechowa in-
westycja w historii gminy Pia-
seczno. Mimo licznych pertur-
bacji związanych m.in. z pro-
blemami technicznymi, nierze-
telnymi budowlańcami oraz 
konserwatorem zabytków, bu-
dynek jest już prawie gotowy. 
Gmina jest obecnie w trakcie 

procedury przetargowej, któ-
ra wyłoni ostatniego – miejmy 
nadzieję – wykonawcę. Ma on 
doprowadzić plebanię do sta-
nu deweloperskiego oraz wy-
kończyć łazienki. Te prace po-
winny zakończyć się jeszcze 
w tym roku, chociaż znając 
wcześniejsze problemy z tym 
obiektem niczego nie można 
być pewnym. 

Ruszył remont Poniatówki

 Kilka tygodni temu, po la-
tach przygotowań, wystarto-
wał wreszcie remont Dworku 

Poniatówka w parku miejskim. 
Jakiś czas temu w budynku 
wykonano prace konserwator-
skie, odkrywając cenne poli-
chromie. Potem powstał pro-
jekt, opracowany przy współ-
pracy z konserwatorem za-
bytków. Obecnie realizowa-
ne są prace wewnątrz budyn-
ku. Drewniane i metalowe de-

tale mają zostać zdemontowa-
ne i trafić do renowacji w spe-
cjalistycznych pracowniach. W 
dalszej kolejności zostaną usu-
nięte tynki zewnętrzne. Koszt 
prac ma wynieść 6,7 mln zł. 
Renowacja powinna potrwać 
około dwóch lat, oczywiście o 
ile nie pojawią się nieprzewi-
dziane okoliczności. 
 - Przy zabytkowych obiek-
tach zawsze zakładamy pewien 
margines, bo nigdy nie wia-
domo, co wykonawca odkryje 
podczas prac – mówi burmistrz 
Daniel Putkiewicz. - Ważne na-
tomiast, aby mieć docelową wi-
zję danego miejsca, a my taką 
wizję mamy - zapewnia. 
 Budynek Poniatówki ma 
być w przyszłości filią Muzeum 
Piaseczna. Oprócz kawiar-
ni ma mieścić się w nim od-
tworzony pokój starosty Fran-
ciszka Ryxa oraz pokój hrabi-
ny Cecylii Plater-Zyberkówny. 

Trzecim elementem 

będzie Dom Zośki

 Kolejną filią Muzeum Pia-
seczna na być Dom Zośki w 
Zalesiu Dolnym. W drewnia-
nym, znajdującym się kiepskim 
stanie, kupionym przez gminę 
pięć lat temu budynku wycho-

wywał się słynny „Zośka”, czy-
li Tadeusz Zawadzki – komen-
dant Grup Szturmowych Sza-
rych Szeregów, uczestnik Akcji 
pod Arsenałem, jeden z boha-
terów książki Aleksandra Ka-
mińskiego „Kamienie na sza-
niec”. W urokliwym domu ma 
powstać ekspozycja dotycząca 
rodziny Zawadzkich i Szarych 
Szeregów. Gmina skompleto-
wała dokumentację budowla-
ną, a w tej chwili przygotowuje 
dokumenty do przetargu, który 
powinien zostać ogłoszony do 
końca kwietnia. Renowacja bu-
dynku powinna zacząć się jesz-
cze w tym roku (oczywiście, je-
śli uda się wyłonić wykonawcę) 
i potrwać około 2 lat.

Kolejka partnerem muzeum

 Niejako czwartym filarem 
rodzącego się muzeum ma być 
kolejka wąskotorowa, a więc 
największa atrakcja turystycz-
na Piaseczna. 

 - Niedawno podpisaliśmy z 
Piaseczyńsko-Grójeckim To-
warzystwem Kolei Wąskoto-
rowej, administrującym mająt-
kiem kolejki, 10-letnią umowę 
użyczenia, która otwiera zu-
pełnie nowe możliwości – po-
informował burmistrz Daniel 
Putkiewicz. 
 Wcześniej umowy takie 
były zawierane na rok. Dłuż-
sze użyczenie oznacza, że to-
warzystwo może ubiegać się 
o środki zewnętrzne, któ-
re będzie można przezna-
czyć na poszerzenie wachla-
rza usług związanych z tury-
styką czy zainwestować w in-
frastrukturę (na remont cze-
ka chociażby zabytkowy pa-
rowóz). Ciekawą przestrzeń 
muzealną, ale też edukacyj-
no-warsztatową można by 
stworzyć też na terenie zloka-
lizowanej w centrum miasta 
zabytkowej stacji.

Tomasz Wojciuk

Jeśli wszystko dobrze pójdzie, remont Poniatówki 

zakończy się na początku 2024 roku

Muzeum Piaseczna to 

gigantyczny projekt, 

który ma objąć swym 

zasięgiem trzy 

zabytkowe obiekty
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Reklamy szpecące 
uzdrowisko muszą zniknąć
KONSTANCIN-JEZIORNA Zimą ubiegłego roku radni 

podjęli uchwałę krajobrazową. W myśl zawartych 

w niej postanowień do 28 kwietnia z przestrzeni 

publicznej powinny zniknąć wszystkie urządze-

nia i tablice reklamowe. Osoby, które nie zastosu-

ją się do nowych przepisów, muszą liczyć się z ka-

rami fi nansowymi

 W myśl uchwały, która we-
szła w życie w kwietniu ubie-
głego roku, na obszarze ca-
łej gminy obowiązuje zakaz 
umieszczania tablic i urzą-
dzeń reklamowych. Wyjątkiem 
są szyldy informujące o dzia-
łalności gospodarczej prowa-
dzonej na danej nieruchomo-
ści. Na usunięcie reklam za-
śmiecających przestrzeń pu-
bliczną gmina dała przedsię-
biorcom rok i już zapowia-
da, że termin ten jest nieprze-
kraczalny. Temat reklam po-
wrócił podczas ostatniej se-
sji rady miejskiej. Okazuje się, 
że mieszkańcy zasypują urząd 
pytaniami dotyczącymi naj-
częściej tego, jakie reklamy są 
dopuszczalne oraz w jakich 
miejscach, i w jakim zakresie 

można zatrzymać reklamy już 
istniejące. 
 - Pojawiają się też pyta-
nia, czy reklamy można prze-
stawiać w inne miejsce – mówił 
burmistrz Kazimierz Jańczuk. 
- Jeszcze raz przypominam, że 
mogą one znajdować się jedynie 
na terenie nieruchomości, na 
której prowadzona jest reklamo-
wana działalność gospodarcza. 
 Burmistrz poinformował 
radnych, że urząd kontroluje 
już legalność reklam znajdu-
jących się w poszczególnych 
rejonach gminy. Okazuje się, 
że większość z nich nie wpi-
suje się w postanowienia za-
warte w podjętej w ubiegłym 
roku uchwale. 
 - Tylko na jednej ulicy 
doliczyliśmy się 23 wielko-

formatowych reklam, które 
będą musiały zostać usunię-
te – wyjaśniał Kazimierz Jań-
czuk.
 - Nikomu, kto prowadzi 
działalność na terenie gminy 
nie zabraniamy się reklamo-
wać. Ale może robić to tyl-

ko na terenie nieruchomości, 
na której znajduje się jego 
biznes. Wiem, że nie wszy-
scy są z tego zadowoleni, jed-
nak większość mieszkańców 
uzdrowiska podziela stano-
wisko gminy.

Tomasz Wojciuk
R E K L A M A

Na terenie uzdrowiska znajdują się dziesiątki nielegalnych 

reklam, które niedługo będą musiały zostać usunięte

5nr 8 (891)/2022 AKTUALNOŚCI
KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Recital Olgi Bończyk

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W piątek 11 marca o godz. 
19 w Hugonówce odbędzie się 
recital aktorki i wokalistki Olgi 
Bończyk „Piosenka jest dobra 
na wszystko”. - Na program kon-
certu składają się polskie pio-
senki z lat mojego dzieciństwa – 
zapowiada artystka. Próżno dziś 
szukać w najnowszej literaturze 
estradowej tak pięknych kom-
pozycji, jak te, które powstawa-
ły w latach 50., 60. i 70. - Przebo-
je z minionego stulecia zwyczaj-
nie się nie starzeją, a gdy ich słu-
cham, utwierdzają mnie w prze-
konaniu, że siłą ich sukcesu są 
nadzwyczaj pięknie skompo-
nowane i opatrzone w dosko-
nały tekst piosenki. Postanowi-
łam więc przywołać je do ży-
cia, i pokazać je w nowym uję-
ciu i nowych aranżacjach – za-
chęca Olga Bończyk. Podczas 
koncertu będzie można usły-
szeć piosenki z repertuaru Ire-
ny Jarockiej, Ireny Santor, Woj-
ciecha Młynarskiego, Reny Rol-
skiej, Marii Koterbskiej czy Skal-
dów m.in. „Złoty pierścionek”, 
„Tyle słońca w całym mieście”, 
„Ktoś mnie pokochał”, „Gdy mi 
ciebie zabraknie” oraz „Piosenka 
jest dobra na wszystko”. Bilet 60 
zł do kupienia w kasie KDK.

TW



Radni zgłaszają zastrzeżenia 
dotyczące działania przychodni
PIASECZNO Podczas ostatniej sesji rady miejskiej 

troje radnych miało uwagi dotyczące działania 

Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów 

Lecznictwa Otwartego. O komentarz poprosili-

śmy dyrektora placówki
 - W poniedziałek rano 
przychodnia przy Fabrycznej 
1 dysponowała raptem 30 nu-
merkami do lekarza pierwsze-
go kontaktu – podniosła pod-
czas sesji radna Renata Mi-
rosław. - Przypominam, że w 
naszym mieście mieszka 45 
tys. ludzi. Dla porównania, 
tyle samo lekarzy co u nas 
przyjmuje w przychodni w o 
wiele mniejszym Tarczynie. 
Zapisy przyjmowane są tam 
na cały tydzień, a nie tylko na 
jeden dzień jak przy Fabrycz-
nej. Efekt jest taki, że tam 
można dostać się do lekarza, 
a u nas bywa z tym różnie.
 Radna poprosiła burmi-
strza, aby poinstruował dyrek-
tor piaseczyńskiej przychod-
ni, jak powinna ona funkcjo-
nować. - Może warto prze-
szczepić tarczyńskie wzorce 
na nasz grunt– dodała rad-
na. Wiele uwag dotyczących 
działania filii przychodni w 
Gołkowie Letnisku miał rad-
ny Michał Rosa. - Ten temat 
wałkujemy już od miesięcy – 
mówił. - Radni proszą, wnio-
skują, pytają i... nie otrzymu-
ją żadnej odpowiedzi. Nikt 
nie ma wpływu na przychod-
nię i jej dyrekcję. W Gołkowie 

cały czas nie ma pełnej kadry. 
Kiedy to się zmieni, nie wia-
domo. Przychodnia zasłania 
się remontem. Prosimy o kon-
kretne zmiany. Służba zdro-
wia nie może funkcjonować w 
oderwaniu od potrzeb miesz-
kańców. 
 Radna Beata Walczak za-
uważyła, że ani komisja zdro-
wia, ani rada społeczna nie 
mają wpływu na działalność 
przychodni. - Pytanie, kto taki 
wpływ ma? – zastanawiała się 
radna. - Odbieram działal-
ność dyrektor SZPZLO jako 
pewnego rodzaju monopol. 
 Do sytuacji odniósł się 
również burmistrz Daniel 
Putkiewicz. - Nasza przy-

chodnia cały czas się zmie-
nia – przekonywał. - Mam na-
dzieję, że wszyscy będziemy 
zabiegać o to, aby było w niej 
coraz lepiej. Na pewno nale-
ży dążyć do jej unowocześnie-
nia i zbudowania wizji dalsze-
go rozwoju.
 O odniesienie się do za-

rzutów radnych poprosili-
śmy dyrektor  SZPZLO Mar-
tę Dorociak-Burzę. 
 - Zawsze jestem otwar-
ta na uwagi i prośby rad-
nych – zaznacza pani dy-
rektor. - W naszej przychod-
ni zapisy rzeczywiście odby-
wają się codziennie , bo taki 
system ma wiele zalet. Jak 
ktoś źle się poczuje, może 
od razu umówić się do da-
nego lekarza, a nie czekać na 
to kilka dni. W poniedziałek 
czasami brakuje numerków, 
bo jest najwięcej pacjentów. 
Poza tym niektórzy pacjenci 
zapisują się na wizyty przez 
internet, niektórzy mają kon-
tynuację leczenia. Lekarze 
też często z powodu choro-

by wypadają z grafiku. W tej 
chwili trzy osoby z naszego 
personelu chorują na CO-
VID-19. Na pewno potrzebu-
jemy większej liczby interni-
stów, cały czas nad tym pra-
cujemy.
 Marta Dorociak-Burza 
wyjaśnia, że w przychodni w 
Gołkowie Letnisku każdego 
dnia przyjmuje lekarz, do któ-
rego można zapisywać także 
dzieci. - Faktycznie zdarzy-
ło się w ostatnim czasie kil-
ka dni bez lekarza, ale to już 
przeszłość – przekonuje pani 
dyrektor. - Kończymy remont 
tej placówki i już niedługo bę-
dzie można korzystać z niej w 
pełnym zakresie.

Tomasz Wojciuk

Zdaniem burmistrza przychodnia przy Fabrycznej 

wymaga dalekosiężnej wizji dalszego rozwoju

Zdaniem wielu radnych 

przychodnia nie działa 

tak, jak powinna

R E K L A M A

R E K L A M A
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Wieczór
z ariami
PIASECZNO W sali widowi-

skowej Centrum Edu-

kacyjno-Multimedial-

nego odbył się koncert 

karnawałowy organizo-

wany przez Strefę Kul-

tury. Profesjonalni wy-

konawcy przenieśli pu-

bliczność w świat naj-

popularniejszych i naj-

piękniejszych operetek 

oraz musicali

 W Piasecznie swoje znako-
mite umiejętności wokalne i 
muzyczne zaprezentowali arty-
ści z Reprezentacyjnego Zespo-
łu Artystycznego Wojska Pol-
skiego: Aleksandra Okrasa - Wa-
chowska, Maciej Gronek, Piotr 
Łapiński oraz Elżbieta Mąkow-
ska. W programie koncertu zna-
lazły się najpiękniejsze i najbar-
dziej znane utwory z operetek 
i musicali, między innymi, ta-
kich jak „Księżniczka czardasza”, 
„Skrzypek na dachu”, „Połu-
dniowy Pacyfi k” czy „Baron Cy-
gański”.
 Wydarzenie, oprócz nie-
wątpliwych walorów artystycz-
nych, miało również swój wy-
miar edukacyjny. Prowadząca 
koncert Karolina Krzyżanowska 
przybliżyła publiczności genezę 
operetki i musicalu wzbogaca-
jąc występ licznymi ciekawost-
kami dotyczącymi kolejnych 
utworów. Piękne głosy i piękne 
stroje artystów na długo zapa-
dły w pamięć zachwyconej wi-
downi, która nie wypuściła ich 
ze sceny bez bisu. 

Tyl.



Elektrostymulacja uznawana 
jest za jedną z najskuteczniej-
szych metod modelowania syl-
wetki. Zwiększa sprawność mię-
śni i zmniejsza obwód tkanki 
tłuszczowej. 

Elektrostymulacja polega na 
wywoływaniu skurczu mięśni 
przy użyciu prądu o niskiej czę-
stotliwości. Dostarcza się go za 
pomocą elektrod umieszczanych 
na ciele. Wywoływany skurcz jest 
podobny do tego, który wystę-
puje podczas wysiłku fi zycznego. 
Dlatego podczas zabiegu uzyska-
my efekty jak po treningu.  Spale-
nie tkanki tłuszczowej i wymode-
lowanie sylwetki

30-minutowy zabieg 
= 2-godzinny trening

Efekty
 Efektami elektrostymulacji są 
poprawa wyglądu sylwetki, rozbi-
cie cellulitu i spalenie tkanki tłusz-
czowej, poprawa dotlenienia skó-
ry, przyśpieszenie produkcji kola-
genu i elastyny, a także zmniejsze-
nie dolegliwości bólowych i ogól-
na poprawa odporności. 
 Elektrostymulacja uznawa-
na jest za jedną z najskuteczniej-
szych metod modelowania syl-
wetki. Zwiększa sprawność mięśni 

i zmniejsza obwód tkanki tłuszczo-
wej. Można stosować ją na wszyst-
kich 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 syl-
wetki, zredukować cellulit, ujędrnić 
ciało, czy podnieść pośladki. Elek-
trostymulacja ma też za zadanie 
wzmocnić mięśnie, więc przyda się 
jako uzupełnienie lub przygoto-
wanie do treningu dla osób aktyw-
nych fi zycznie. Zastąpi trening, kie-
dy nie mamy możliwości ćwiczyć.

Elektrostymulacja 
– jak wygląda zabieg?
 Zabieg przeprowadzany jest 
na fotelu kosmetycznym. Na elek-
trody nakładany jest specjalny żel, 
następnie przykłada się je  do cia-
ła i przypina pasami mocującymi. 
Każdy mięsień zostaje potrakto-
wany dawką o regulowanej inten-
sywności. Zaczyna się od niewiel-
kiej, stopniowo zwiększając jej 
siłę dbając jednocześnie o kom-
fort klienta. Zabieg trwa 30 minut.
 Dla uzyskania efektu poleca 
się wykonanie serii 8-12 zabie-
gów co dwa dni

 Burmistrz podkreśla, że gmi-
na i powiat starają się zabez-
pieczać najpilniejsze potrzeby 
uchodźców. - Cały czas prowa-
dzone są zbiórki darów dla osób, 
które przekroczyły granicę z Pol-
ską. - Wielu uchodźców potrze-
bowało chociażby ciepłych okryć 
– wylicza Daniel Putkiewicz. - Za-
pewniamy to wszystko, współpra-
cując w tym zakresie z powiatem.
 Urzędnicy i wolontariusze 
zbierają dane uchodźców oraz 
informacje, którzy mieszkań-
cy przyjęli Ukraińców pod swój 
dach. Chodzi o to, aby oszaco-
wać liczbę przyjezdnych. Nie 
jest to łatwe, bo te dane cały 
czas się zmieniają. Wiele osób 
uciekających przed wojną trak-
tuje Piaseczno jako przystanek 
w drodze do innych miejsc w 
Polsce czy na zachód. Ci ludzie 
po kilku dniach wyjeżdżają, a w 
ich miejsce przybywają kolejni. 
 Samorządy cały czas stara-
ją się zwiększać dostępną licz-
bę miejsc noclegowych. - Tak na-
prawdę nie wiemy, ile osób może 
do nas przyjechać, ale musimy 
być gotowi na różne scenariusze 
– podkreśla burmistrz Piaseczna. 
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Dziś doraźna pomoc. Co będzie jutro?
PIASECZNO Przez ostatni tydzień do Polski przybyło ponad pół miliona uchodźców z Ukrainy. 

Wielu z nich znalazło tymczasowe schronienie na terenie powiatu piaseczyńskiego. - W tej 

chwili organizujemy zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy i zapewniamy tym ludziom dach nad 

głową – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz

Coraz bliżej 
klubu seniora
KONSTANCIN-JEZIORNA Wyłoniono wykonawcę remontu i 

przebudowy lokalu przy ul. Walentynowicz 24 w Mirkowie. W 

tym miejscu, w ramach rządowego programu Senior+ ma po-

wstać dzienny klub dla osób starszych

 Za remont gmina zapłaci 290 tys. zł. 200 tys. zł udało się pozy-
skać z ministerstwa rodziny i polityki społecznej. W świetlicy senio-
rzy będą mogli ciekawie spędzać czas, oddawać się ulubionym za-
jęciom, a także brać udział w zajęciach ruchowych. W budynku zo-
staną zainstalowane także komputery z dostępem do internetu i 
sprzęt nagłośnieniowy. 

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

Elektrostymulacja
modelowanie sylwetki bez wysiłku

Wiosna przed nami, warto pomyśleć o poprawie sylwetki i ujędrnieniu 
ciała. Jest coś co pomoże wrócić do wymarzonej fi gury - zabieg elektro-
stymulacji

P R O M O C J A

Konkurs
Pierwsze 3 Panie 

które dodzwonią się 

8 marca pod 

numer 22 737 23 48 

i podadza hasło: 

„Salon BB” otrzyma 

KUPON rabatowy 

minus 50% na 

zabieg 

elektrostymulacji

- W ostatni weekend rozmawiali-
śmy na ten temat w szerszym gro-
nie, dzieląc się zadaniami. 
 Na rynku, przy ul. War-
szawskiej działa punkt infor-
macyjny dla Ukraińców. Wszy-

scy uchodźcy mogą też korzy-
stać z darmowej komunika-
cji publicznej zarówno w gra-
nicach Warszawy, jak i Pia-
seczna. Kolejnym krokiem bę-
dzie pomoc gminy w uzyskaniu 
przez tych ludzi dokumentów. 
Burmistrz wyjaśnia, że Miej-
sco-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej jest w stałym kon-
takcie z Powiatowym Urzędem 

Pracy. Chodzi o to, aby oso-
by które będą chciały podjąć u 
nas pracę, na bieżąco otrzymy-
wały oferty zatrudnienia. - Sytu-
acja związana z koniecznością 
niesienia pomocy naszym przy-
jaciołom z Ukrainy może trwać 
miesiącami – przewiduje Daniel 
Putkiewicz. - Czeka nas wiele 
wyzwań. Na pewno trafi do nas 
sporo dzieci. Być może trzeba 
będzie znaleźć dla nich miejsca 
w naszych szkołach oraz zapew-
nić im posiłki. Czeka nas też pra-
ca, aby osoby które zostaną tu na 
dłużej, zaadaptowały się do no-
wych warunków. Na szczęście 
to nie jest dla nas nowum, bo w 
Piasecznie już wcześniej miesz-
kało wielu obywateli Ukrainy.

Tomasz Wojciuk

Na razie samorządy przy wielkim wsparciu 

wolontariuszy starają się zaspokoić najpilniejsze 

potrzeby uciekających przed wojną ludzi

Cały czas nie wiadomo 

jak wielu uchodźców 

trzeba będzie przyjąć

Zbiórka pieniędzy na środki medyczne

PIASECZNO

 W najbliższą sobotę od godziny 14 do 15 w biurze PiS-u przy 
ulicy Młynarskiej 5 w Piasecznie radni Renata Miroslaw i Grzegorz 
Pruszczyk wraz ze strażakami z OSP Złotokłos będą zbierali środ-
ki fi nansowe, za które strażacy kupią środki opatrunkowe w niskich 
cenach. Zostaną one przekazane walczącej Ukrainie.

TW
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Kolejki przed urzędem
PIASECZNO Ile czasu trzeba obecnie czekać w urzędzie gminy 

na załatwienie swojej sprawy? Okazuje się, że nierzadko i po 

kilka godzin. Jak to możliwe?
 W zeszłym tygodniu bywały 
dni, że już o godzinie 9.30 brako-
wało kolejnych numerków do po-
brania. A od 10 trudno w ogóle 
marzyć o jego otrzymaniu. Ci, któ-
rzy byli zapobiegliwi i pojawili się 
w urzędzie tuż po jego otwarciu 

musieli się również liczyć z długim 
czasem oczekiwania. Mieszkań-
cy, w środku lutego, czekali albo 
w „poczekalni” w sali konferencyj-
nej, albo we własnych autach, albo 
ustawiali się w kolejkę przez wej-
ściem do urzędu, która nierzadko 
sięgała do Skweru Kisiela.
 - To skandal, że trzeba tu tyle 
czekać – denerwuje się pani Syl-
wia, mieszkanka Piaseczna, która 
musiała po kilka razy przychodzić 
do piaseczyńskiego urzędu żeby 
wyrobić dowód osobisty. - Czas 
oczekiwania wynoszący trzy go-
dziny i więcej to lekka przesada.
 Gminni urzędnicy przyznają, że 
istotnie czas oczekiwania na obsłu-
gę w ostatnich dniach wydłużył się.  
 - Wielu interesantów pocho-
dzących spoza terenu gminy korzy-
sta z naszych usług w zakresie mel-
dunków, dowodów osobistych etc. 
- mówi Arkadiusz Czapski, sekretarz 
gminy. - Przy tych czynnościach nie 
występuje rejonizacja np. ze wzglę-
du na miejsce zamieszkania czy za-
meldowania. Obserwujemy też stały 
i znaczny napływ obcokrajowców, co 
również ma wpływ na czas obsługi. 
 Sekretarz gminy dodaje, że 
przyczyną wydłużenia czasu ob-
sługi jest nieobecność pracowni-
ków spowodowana zwolnienia-
mi lekarskimi. Do tego dochodzą 
jeszcze nowe regulacje ustawo-
we dotyczące dowodów osobi-
stych, które wymagają, aby oso-
biście złożyć wniosek. 
 - Przyjęliśmy zasadę, że każde-
go dnia planujemy tyle numerków, 
ilu pracowników wydziału stawi się 
do pracy – tak by obsłużyć maksy-
malną liczbę osób – tłumaczy Arka-
diusz Czapski. - Przykładowo 17 lu-
tego  pracowało 50 proc. załogi. 
 Urzędnicy podkreślają, że 
czas obsługi zależy od właściwe-
go funkcjonowania systemu in-
formatycznego obsługującego 
dowody osobiste, który często 
działa zbyt wolno i nie jest to za-
leżne od operatora. Obsługę wy-
dłuża też konieczność pobierania 
odcisków palców oraz  ustalania 
kodów zabezpieczających w wy-
dawanym dowodzie osobistym. 
 - Administracja samorządowa 
nie ma wpływu na te kwestie – 
podsumowuje Arkadiusz Czapski. 
- Niestety, jeżeli rano zostanie po-
branych kilkadziesiąt numerków, 
to siłą rzeczy tworzy się kolejka.  
 Od 28 lutego wprowadzona zo-
stała konieczność wcześniejszej re-
zerwacji terminu wizyty w urzędzie. 
Dotyczy to kwestii związanych z do-
wodem osobistym, meldunkiem, 
zaświadczeniem o zameldowaniu 
czy numerem PESEL. Aby załatwić 
sprawy w tym zakresu należy doko-
nać rezerwacji terminu i godziny wi-
zyty. Można to zrobić telefonicznie, 
pod nr tel. 22 70 17 600 (numer dla 
rezerwacji będzie czynny codzien-
nie w dni robocze od 8 do 16) albo 
poprzez internetowy system rezer-
wacji: E-rezerwacja – dowody oso-
biste, ewidencja ludności.

Grzegorz Tylec
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MUKS walczy do końca
KOSZYKÓWKA, II LIGA, UKS TRÓJKA ŻYRARDÓW – MUKS PIASECZNO (18:26, 25:13, 15:23, 

19:26) 77:88 Choć sytuacja podopiecznych Cezarego Dąbrowskiego w roz-

grywkach ligowych wciąż pozostaje bardzo trudna, to w ostatnią sobotę 

pojawiło się w końcu światełko w tunelu. MUKS, po dobrej grze, pokonał na 

wyjeździe Trójkę Żyrardów

 Piasecznianie mieli w tym 
meczu lepsze i słabsze momen-
ty. Po dobrej pierwszej kwar-
cie, po raz kolejny w tym sezo-
nie, coś się zacięło w ich grze w 
drugiej odsłonie i na przerwę to 
gospodarze schodzili prowa-
dząc czterema punktami. Bo-
lały zwłaszcza proste straty pił-
ki i faule przy akcjach punkto-
wych miejscowych koszykarzy, 
które pozwalały Trójce na do-
datkowe zdobycze z linii rzu-
tów osobistych. Popisową par-
tię rozgrywał jednak tego wie-
czoru Damian Zapert. Wraże-
nie mógł zrobić zwłaszcza jego 
świetnie ustawiony celownik 
– Zapert trafił aż 11 z 12 rzu-
tów z gry (w sumie zdobył 24 
punkty), do czego dołożył jesz-
cze 12 zbiórek. Mieszane uczu-
cia pozostawił z kolei występ 
Daniela Nagodzińskiego, któ-
ry miał wprawdzie spore pro-
blemy żeby trafić prosto spod 
kosza, ale za to w ważnych mo-
mentach dołożył celne rzuty za 
trzy punkty.
 Po zmianie stron emocji 
dalej nie brakowało – MUKS 
szybko odzyskał prowadzenie, 
by znów stracić je na począt-
ku czwartej kwarty. Niestety, 
Maciej Dyduch nie miał swoje-
go wieczoru, popełnił kilka pro-
stych strat, ale na szczęście jego 
koledzy stanęli na wysokości za-
dania, zdołali odskoczyć rywa-
lom i – mimo ambitnie gonią-
cych gospodarzy – nie oddali już 
do końca zwycięstwa. 
 MUKS pokazał tym me-
czem, że potencjał na grę w dru-

giej lidze ma i przy odpowied-
nim poziomie walki i koncen-
tracji jest w stanie w niej sku-
tecznie rywalizować. Do końca 
sezonu piasecznianie mają jesz-
cze cztery mecze do rozegrania. 
W najbliższą sobotę 5 marca 
zmierzą się w hali SP nr 5 z Ko-
lejarzem Basket Radom. Począ-
tek spotkania o godzinie 18.
 - Jest potencjał w tej druży-
nie i to pokazał wygrany mecz 
z wyżej postawionym Żyrar-
dowem – skomentował ostat-
nie spotkanie Damian Za-
pert. - Musimy się wystrze-

gać, przede wszystkim, niewy-
muszonych strat, które w du-
żej mierze przyczyniają się do 
zdobywania przez przeciwni-
ków łatwych punktów. Potrze-
ba, aby każdy z nas realizował 
założoną przed meczem takty-
kę w ataku i obronie. Wtedy na-
sza gra po obu stronach parkie-
tu wygląda dobrze. Przed nami 
kolejne trudne spotkania, ale 
nie spuszczamy głów, nie skła-
damy broni i z pełną determi-
nacją wychodzimy, aby wygrać 
każdy kolejny mecz.

Tyl.

Tabela grupy B drugiej ligi
1 KKS Polonia Warszawa 46 23 23 - 0 11 - 0 12 - 0 2049 - 1392
2 ŁKS Coolpack Łódź 45 24 21 - 3 10 - 2 11 - 1 2328 - 1819
3 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 44 24 20 - 4 11 - 1 9 - 3 2170 - 1710
4 Żubry Chorten Białystok 41 24 17 - 7 10 - 2 7 - 5 1893 - 1760
5 Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 37 23 14 - 9 8 - 4 6 - 5 1996 - 1822
6 Energa Hutnik 36 24 12 - 12 6 - 7 6 - 5 2051 - 2088
7 Kolejarz Basket Radom 35 23 12 - 11 7 - 5 5 - 6 1824 - 1893
8 Isetia Erzurum 34 24 10 - 14 6 - 6 4 - 8 1952 - 2046
9 Akademia Koszykówki Legii W-wa 33 22 11 - 11 6 - 5 5 - 6 1790 - 1794
10 MKS Ochota Warszawa 32 25 7 - 18 3 - 9 4 - 9 1813 - 2165
11 AZS UJK Kielce 31 23 8 - 15 7 - 4 1 - 11 1831 - 1931
12 UKS Trójka Żyrardów 31 24 7 - 17 4 - 8 3 - 9 1869 - 2141
13 KS Legion Legionowo 30 24 6 - 18 2 - 10 4 - 8 1700 - 2060
14 TSK Roś Pisz 29 24 5 - 19 4 - 7 1 - 12 1820 - 2090
15 MUKS Piaseczno 27 23 4 - 19 3 - 9 1 - 10 1592 - 1967

Madetko jedną nogą w Koronie
PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA Nie ma chyba fana lokalnych rozgrywek piłkarskich w powiecie 

piaseczyńskim, który nigdy nie słyszał o Piotrze Madetko. Pomimo upływu lat (rocznik 1981) 

ten doświadczony zawodnik wciąż ma siłę i ochotę do gry w piłkę, niejednokrotnie pokazując 

znacznie młodszym futbolistom na czym polega prawdziwie zaangażowanie w grę
 W trakcie swojej przygody 
z piłką Madetko zwiedził wie-
le klubów. Występował, mię-
dzy innymi, w Sparcie Jazga-
rzew, MKS Piaseczno, Laurze 
Chylice, Mazowszu Grójec, a 
teraz trenuje i strzela bramki w 
sparingach Korony Góra Kal-
waria. Zaletą tego zawodnika 
jest z pewnością jego wszech-
stronność (z powodzeniem grał 
wcześniej zarówno jako napast-
nik, jak i boczny obrońca), wa-
leczność i  - niejednokrotnie – 
także... boiskowe cwaniactwo. 
Trenerzy szczególnie cenią ta-
kich zawodników, którzy za-
wsze dają z siebie wszystko na 
boisku.

 Oprócz Madetki z drużyną tre-
nują jeszcze Przemysław Borow-
ski (obrońca z KS Nadstal Krzaki 
Czaplinkowskie) i Filip Kaczmar-
ski (obrońca/skrzydłowy z Wisły 
Dziecinów), ale – jak podkreślają 
władze klubu – żaden nie jest jesz-
cze w stu procentach potwierdzony 
do gry w Górze Kalwarii.
 - Testowani łapią zgranie z 
zespołem i coraz lepiej rozu-
mieją nasz sposób gry – mówi 
Mariusz Szewczyk, trener Ko-
rony Góra Kalwaria. - Myślę, 
że będą cennym wzmocnie-
niem i podniosą jakość naszej 
drużyny, a już na pewno rywa-
lizację o miejsce w składzie. Tyl.

Laura o awans, 
Sparta o utrzymanie
PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA Podsumowanie rundy jesiennej 

sezonu 2021/2022 drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

LAURA CHYLICE (2. miejsce, 34 punkty) – Laura weszła w sezon bardzo 
dobrze, wygrywając cztery pierwsze mecze ligowe. Pierwsza wpadka 
przydarzyła się zespołowi dopiero w meczu z Gromem Warszawa (3:3). 
Do tego były jeszcze porażki z Polonią, Teresinem i liderem rozgrywek 
– Chlebnią, a wszystko inne piłkarze z Chylic już wygrywali. Zdobyte 
punkty dają, póki co, miejsce barażowe w walce o czwartą ligę. W do-
tychczasowych sparingach zespół prezentuje się obiecująco, ale dopie-
ro ligowe mecze pokażą czy zmiana dotychczasowego trenera Macieja 
Tataja na Grzegorza Ura zapewni Laurze końcowy sukces.

KORONA GÓRA KALWARIA (6. miejsce, 27 punktów) – Podopiecz-
ni Mariusza Szewczyka grali jesienią bezkompromisowo i nie odnoto-
wali żadnego ligowego remisu. Na szczęście dla nich zwycięstw było 
więcej niż porażek, a za szczególnie cenne należy uznać pokonanie u 
siebie Okęcia (1:0) i Polonii (2:0). W Górze Kalwarii mają ambitne cele i 
z pewnością na koniec rozgrywek wszyscy w klubie chcieliby być jesz-
cze wyżej w tabeli. Czy obecne możliwości kadrowe zespołu starczą 
na realne włączenie się do walki o awans? O tym przekonamy się już 
wkrótce. Zespół z pewnością pozytywnie nakręciło jednak zwycię-
stwo w styczniowym Memoriale im. Walentego Kazubka.

SPARTA JAZGARZEW (16. miejsce, 1 punkt) – Niestety, czasy w których 
Sparta była najlepszą drużyną w powiecie piaseczyńskim zdają się być coraz 
bardziej odległe. Dziś zespół opiera się przede wszystkim na młodych wy-
chowankach, którzy dopiero uczą się seniorskiej piłki. Po spadku z czwartej 
ligi wiele wskazuje na to, że w przyszłym sezonie jazgarzewianie będą wy-
stępować już w A klasie. Sparta wywalczyła jesienią zaledwie jeden punkt z 
Gromem Warszawa (1:1) u siebie, ale w wielu meczach była po prostu wyraź-
nie słabsza od rywali. Zaledwie 10 strzelonych i aż 83 stracone, do tej pory, 
bramki zdają się mówić same za siebie.

Tyl.

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej
1.  LKS Chlebnia 15 40 13 1 1 61-12
2.  Laura Chylice 15 34 11 1 3 61-21
3.  MKS Polonia Warszawa 15 32 10 2 3 51-19
4.  Okęcie Warszawa 15 30 10 0 5 38-20
5.  KS Teresin 15 29 9 2 4 40-20
6.  Korona Góra Kalwaria 15 27 9 0 6 50-29
7.  Znicz II Pruszków 15 25 7 4 4 40-33
8.  GLKS Nadarzyn 15 23 7 2 6 37-25
9.  GKS Podolszyn 15 23 7 2 6 42-35
10.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 15 21 6 3 6 35-37
11.  Błonianka II Błonie 15 16 4 4 7 33-42
12.  Grom Warszawa 15 15 4 3 8 19-32
13.  Ryś Laski 15 11 2 5 8 24-43
14.  Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 15 9 2 3 10 21-41
15.  KS Blizne 15 7 2 1 12 15-85
16.  Sparta Jazgarzew 15 1 0 1 14 10-83

Świetne wejście w sezon wiosenny
PŁYWANIE Znakomity start zanotowali młodzi pływacy MKS Piaseczno z 
rocznika 2012 w trakcie wtorkowego Grand Prix Warszawsko-Mazowiec-
kiego Okręgu Pływackiego. Nasz klub reprezentowało w sumie 11 za-
wodników, którzy pobili aż 28 swoich rekordów życiowych w 30 startach.
 Miejsca dyplomowane zajęli: Michalina Ługowoj (druga na 50 
metrów żabką), Helena Klaus (trzecia na 50 metrów żabką i 100 me-
trów stylem zmiennym), Rafael Sitek-Singh (trzeci na 50 metrów 
żabką). Dodatkowo nasza sztafeta zmienna dziewcząt w składzie: 
Helena Klaus (grzbiet), Misia Ługowoj (żabka), Marcelina Mamos 
(motylek), Natalia Lepa (kraul) wywalczyła  drugą lokatę. Uzyskane 
wyniki pozwoliły MKS Piaseczno zająć czwartą lokatę w klasyfi kacji 
generalnej wśród 18 klubów z całego Mazowsza.

Tyl.





DAM PRACĘ

EKO-LED PRODUCENT OŚWIETLENIA LED JÓZE-
FOSŁAW POSZUKUJE PRACOWNIKÓW NA STANO-
WISKO MONTER - PRACOWNIK PRODUKCJI. PRA-
CA SIEDZĄCA, OD ZARAZ. TELEFON: 508-561-379

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

Pracownik techniczny (elektryk, mechanik) - praca 
w Piasecznie - pełny etat, tel. 606 964 169

Ekspedientkę oraz osobę do wykładania towarów, 
sklep spożywczy w Ustanowie, tel. 602 119 041

Pomocnik magazyniera do sklepu spożywczego w 
Ustanowie, tel. 602 601 676

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

Praca w zakładzie kamieniarskim tel. 600 389 218

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni ekspedyto-
rów, tel. 534 140 941

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni kierowców, 
tel. 534 140 941

Zatrudnię osobę z doświadczeniem do pracy na 
kuchni, Piaseczno, tel. 510 907 876 

Przyjmę do pracy panią bądź pana w delikatesach w 
Nowej Iwicznej, tel. 502 159 936

Poszukujemy mężczyzn z praktyką do pracy na ter-
moformierkach do tłoczenia z folii APET, RPET, PCV 
miejsce pracy Piaseczno, dobre warunki płacowe,
tel. 602 692 964, 607 230 418

Kierowcę kat. C w firmie kurierskiej, Sokołów k./ Ja-
nek, tel. 501 762 633

Firma ogrodnicza w Zalesiu Górnym zatrudni pra-
cowników, tel. 509 920 388

Zatrudnię hydraulika i osobę do przyuczenia, 
tel. 609 079 764

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

Salon fryzjerski w Piasecznie zatrudni FRYZJERA/
KĘ, tel. 692 488 278

Zatrudnię ekspedientkę w sklepie spożywczym, Kon-
stancin, tel. 602 122 313

Firma ogrodnicza zatrudni doświadczonych ogrodni-
ków, brukarzy oraz pracowników fizycznych do przy-
uczenia. Praca całoroczna, tel. 789 452 358

Przyjmę do pracy w sklepie miejscowość Bogatki 
tel. 601 970 036

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

Dom Pogrzebowy \"Credo\" z Piaseczna zatrudni pra-
cownika. Praca na stałe lub dodatkowa do obsługi po-
grzebów. Wymagane prawo jazdy kat. B. Warunki pra-
cy do uzgodnienia. Tel. Kontaktowy 510 066 240

OGRODNIK - firma Ogródbarw szuka mężczyzn do 
pielęgnacji ogrodów (wolnych kilka etatów). Doświad-
czenie nie jest wymagane. 20-25 zł/h. Tel. 607 077 399

Operatora wózka widłowego w magazynie budowla-
nym, tel. 600 284 250

Kierowca C+E – naczepa – chłodnia, firanka, praca na 
tacho, praca pon – pt., weekendy wolne, umowa o pra-
cę, stałe wynagrodzenie, auto Euro 5 tel. 666 261 797

Kierowca C+E naczepa – firanka, praca na ta-
cho, jazda po kraju, praca pon – pt., weekendy 
wolne, umowa o pracę, stałe wynagrodzenie, 
auto Euro 5 tel. 791 208 127

Kierowca C+E wywrotka – patelnia, praca na ta-
cho praca w godz 5 -16, umowa o pracę, auto 
Euro 5 tel. 791 208 127

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywcze-
go. Jeziórko, przy stacji „PKP Ustanówek”, 
tel. 602 512 677, 787 866 910

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

SZUKAM PRACY

Sprzątanie, tel. 516 096 759

Sprzątanie, tel. 604 227 994

Mężczyzna w śr. wieku, woźny,dozorca 
tel. 692 944 362

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

Sosna opałowa, tel. 602 770 361

Tuje żywopłotowe „Szamaragd”, „Brabant”, Goł-
ków, tel. 501 679 121

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup aut, tel. 880 569 894

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

Działka 1000 m kw., budowlano-uługowa, 
ul. Błońska, Prażmów, tel. 600 394 292

UWAGA OKAZJA DO SPRZEDANIA MAŁA, 
TANIA DZIAŁKA BUDOWLANA W ŁAZACH, 
tel. 602 340 549

Działki budowlane 800 m kw. k. Prażmowa, 
tel. 602 770 361, 791 394 791

Sprzedam ładną uzbrojoną działkę w ŁAZACH, 
tel. 604 624 875

Działki, tanie, budowlane, blisko Piaseczna, 
tel. 602 340 549

Oddam domek drewniany, nowy, 21 m kw, 
na działkę do pilnej rozbiórki za niewielką kwotę, 
tel. 575 644 821

Jastrzębie, ul. Jastrzębska 7, 3400 m kw, 
działka budowlana, media, budynki przy lesie, 
tel. 606 174 515

Działkę 300 m kw., Biały Ług, gm. Prażmów, 
tel. 601 759 079

Działki rekreacyjno-budowlane, leśne, Prażmów, 
tel. 602 770 361, 791 394 791

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Okazja – tania kwatera dla kobiety w średnim 
wieku (wyłącznie z Ukrainy), tel. 510 045 920

Pokój, Konstancin, tel. 503 690 260

Pokój Chylice, tel. 516 228 558

Aneks kuchenny, Góra Kalwaria, ul. Rybie, 
tel. 509 952 583

USŁUGI

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. 
Tel. 504 008 309

Układanie kostki brukowej, profesjonalnie i ter-
minowo, gwarancja, www.dobrybrukarz.pl 
tel. 698 698 839

Dachy papą termozgrzewalną, obróbki, 
tel. 502 473 605

Dachy, pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

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

Złota rączka + spawanie, tel. 669 686 350

Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895

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

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

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

KOMINKI, PIECE, GRILLE PRZYDOMOWY, 
tel. 699 909 088

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

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

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

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA.  
Tel. 504 008 309

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

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

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

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

Docieplanie budynków, poddaszy, mycie i malo-
wanie elewacji, podbitka. 25 lat doświadczenia, 
tel. 501 624 562

Budowa domów, tel. 730 358 998

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

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Wycinka drzew  tel. 502 415 095

Remonty wykończenia tel. 503 141 591

Renowacja antyków, tel 733 560 206

Oczyszczanie działek, wywóz gałęzi 
tel. 519 874 891

Remonty tel.796 682 432

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

Ogrodnictwo tel. 536 043 434

Remonty, cyklinowanie – schody, tel. 510 128 912

Renowacja mebli. Kupno sprzedaż, Tel. 733 560 206

Złota rączka tel. 796 682 431

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Dach – awaria – dzwoń, tel. 881 487 063

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

Kominiarz, tel. 781 495 997

Malarskie, tel. 696 120 208

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

 RÓŻNE 

Pożyczki, tel. 513 654 277

Złom odbierzemy (ale również uszkodzone: narzę-
dzia, wiertła itp.; silniki, armaturę, baterie łazienko-
we, stare piece na paliwa stałe, piece i podgrzewa-
cze gazowe, bojlery, kaloryfery), tel. 502 898 418

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

Przyjmę, odbiorę drewno z połamanych drzew, 
tel. 500 51 66 77

NAUKA 

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  

PRACOWNIA ROZWOJU TWÓRCZEGO I SA-
MODOSKONALENIA (LEKCJE PIANINA, RY-
SUNKU, INTERPRETACJA WIERSZY, KINO AR-
TYSTYCZNE, GRY EDUKACYJNE, rozmowy o 
twórczym życiu, o rozwoju osobowości, o na-
turze człowieka, życia i wszechświata, grupa 
wsparcia ITD.) TEL. 571 373 118

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

Korepetycje – język polski, tel. 666 653 177

Pozalekcyjne i dodatkowe zajęcia kreatywne i 
artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
tel. 571 373 118

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

ZDROWIE I URODA 

Wizyty domowe dentysty – chirurgia, protetyka, 
www.dentystadodomu.pl, tel. 509 717 247

Masaż leczniczy, tel. 504 825 005

FUNDACJA „MOTYL” ZAPRASZA CIEPŁO NA 
GRUPOWE I INDYWIDUALNE WSPARCIE PSY-
CHOLOGICZNE, TEL. 571 373 118

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

KOMUNIKAT

Pani która uczestniczyła w stłuczce na rogu Pomor-
skiej i Polskiego Państwa Podziemnego w Piasecznie 
16.12.2021 o 16.00 proszona jest o kontakt, 
tel. 535 39 98 68 
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SPRZEDAM miejsce w hali garażowej w różnych 
lokalizacjach Piaseczna tel. 570 810 870

SORTED. UTRZYMYWANIE PORZĄDKU NA FIR-
MOWYM PLACU. WŁADYSŁAWÓW UL ŻWIRO-
WA. MOŻE BYĆ NIEPEŁNY WYMIAR GODZIN. 
TEL 532375837 

Zatrudnię kucharkę lub kucharza, Jastrzębie, 
tel. 667 914 610

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

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

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

Zatrudnię kierowcę na betonomieszarkę 
i operatora węzła betoniarskiego do przyuczenia, 
tel 515 445 225

Podnajmę stanowisko fryzjerskie, 
tel. 692 488 278

Mieszkanie, 40 m. kw., niezależne w domu jedno-
rodzinnym, taras, miejsce na samochód, Chylice, 
tel. 506 47 33 42

Do montażu ścianek G-K i sufitów, 
tel. 510 16 77 55

największy nakład największa 
skuteczność w każdy piątek

cena od 4 zł za słowo

Zamów ogłoszenie 
drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2
tel. 22 756 79 39

 pon-pt 9-17

Salon zatrudni

kosmetyczkę
z doświadczeniem 

tel. 692488278



Piaseczno pomaga 
ofiarom wojny

Пясечно допомагає
жертвам війни

 Спочатку збір допомоги відбувався 
в офісі на вулиці Варшавській, пізніше 
на допомогу прийшла компанія Soft-
man, яка на вулиці Окуліцького виділила 
два поверхи загальною площею близько 
500 квадратних метрів. У наступні дні 
спортивний зал ДНЗ No1 на вул. Калин 30.
 – До рятувальної операції 
залучилися тисячі людей, – розповідає 
Петро Кандиба. – Деякі з них відвідують 
нас багато разів, приносять різне, 
запитують, що нам найбільше потрібно, 
а потім повертаються і доповнюють 
все це новими продуктами.

Сотні тисяч людей 

потребують підтримки

 У вівторок увечері ми відвідали 
пункт прийому та вручення гуманітарні 
пакети сл. Калин. Там вантажили ще одну 
вантажівку. – Вчора перший транспорт 
відправився до міста Хмельницького, 
розташованого приблизно за 300 
кілометрів від польського кордону, – 
розповідає Пьотр Кандиба.
 – На Хмельниччині є люди, які 
втекли від війни з багатьох міст, – 
пояснює депутат Вадум Лозовий, який 
співпрацює з волонтерами Пясечно 
та місцевою владою. – В основному 
йдеться про жінок та дітей із районів, 
де ведуться бойові дії. Це сотні тисяч 
людей. Їхні потреби величезні, тому 
будь-яка підтримка для нас надзвичайно 
цінна. Більшість втекла без грошей, без 
найнеобхідніших речей побуту.

Серце волонтерства на ал.Калин

 На складі рух не зменшується. 
Є завантаження та розвантаження 
допомоги. Частина з них поїде в Україну, 
інші до біженців, які вже встигли 
дістатися до Пясечно і знайти притулок 
у гостинних мешканців або в кварталах, 
підготовлених місцевою владою.
 – Тут уже на місці допомоги 
скористалися понад 100 українських 
сімей, – розповідає Петро Кандиба.
 – На даний момент у нас є 240 ліжок, 
– повідомила нам у вівторок увечері Єва 
Луб’янець, член правління П’ясецького 
повіту.

Скільки біженців зараз у Пясечно?

 – Важко сказати, люди ще їздять 
на роботу, а деякі користуються 
приватною гостинністю. До того ж, не 
всі з них виступили і зареєструвалися, 
– зізнається Петро Кандиба.

Безпечний притулок для жертв війни

 Окрім даху над головою, наданого 
районним офісом, біженці можуть 

розраховувати на про-
дукти харчування, одяг 
та пакети гігієнічні. Крім 
матеріального забезпе-
чення, ви можете отримати 
необхідну інформацію, 
заняття для дітей або 
допомогу перекладача. 
Інформацію про житло в 
Пясечненському повіти 
можна отримати за 
телефоном 798 896 307. 
Людей, які хочуть прийняти 
сім’ї з України, просимо 
повідомляти до бази 
даних, створеної МГОПС 

у П’ясечно спільно з волонтерами, за 
електронною адресою: ua @ mgops.pia-
seczno.eu. Вкажіть, будь ласка, кількість 
осіб, які можуть бути прийняті, вказати 
на який термін, адресу та номер 
телефону. При необхідності з вами 
зв'яжеться офіс.

Допомагати без розголосу

 Серед волонтерів ми зустріли 
багато молодих людей, які спонтанно 
долучилися до акції допомоги. Є серед 
них і українці.
 – Кошмар війни всіх шокував, люди 
хочуть максимально допомогти, – каже 
Петро Кандиба. – Є багато ініціатив, 
серед яких школи, села та компанії. 
Кожен приносить нам допомоги.
 Серед донорів ми зустріли англійця, 
який працює в мовній школі. Він 
організовує збір готівки серед колег 
зі своєї країни, купує павербанки та 
підтримує кампанію допомоги. «Нічого 
страшного», — скромно каже він і 
просить не публікувати його фото. – Я 
хочу допомагати і буду робити це, але 
без розголосу.

Ми розпочали марафон допомоги

 Таких анонімних донорів і 
волонтерів багато. Наступних ми 
зустріли на складі, наданому Softman 
за адресою вул. Окулицький. Там ми 
теж завантажували картонні коробки з 
одягом, до якого приєдналися.
 – Ці люди мають величезну силу, але 
потреби величезні, – наголошує Петро 
Кандиба. – Пам’ятайте, що допомога 
– це не спринт, а марафон, – додає до 
подяки волонтерам Міхал Іван із групи, 
яка ініціює допомогу жертвам війни. 
- Зберігайте енергію на наступні дні! 
Разом ми можемо зробити більше.

Перші діти-біженці в лікарні в Пясечно

 Серед українок, які опинилися в 
Пясечно із зон бойових дій, багато 
вагітних. – Одна з цих жінок уже 
народила в нашій лікарні, – розповідає 
Лідія Альбрехович, директор закладу в 
Пясечно. – Bсі жінки під наглядом лікарів.
 Ми оголосили збір коштів для 
українських мам, завдяки якому ми 
можемо оснастити їх ліжками для 
дітей, у тому числі всім необхідним, в 
тому числі і дитячим візком.
 У клініці лікарні працюють чотири 
українські гінекологи. Таким чином, 
жінки можуть розраховувати не 
лише на професійну допомогу, а й на 
комфорт спілкування рідною мовою.

Адам Брацішевський

 Zbiórka darów początkowo odby-
wała się w biurze przy ulicy Warszaw-
skiej, później z pomocą przyszła fi rma 
Softman, która przy ulicy Okulickiego 
udostępniła dwa piętra o łącznej po-
wierzchni około 500 metrów kwadrato-
wych. W następnych dniach darami za-
częła się zapełniać hala sportowa  Szko-
ły Podstawowej nr 1 przy Al. Kalin 30. 
 - W akcję pomocową zaangażowały 
się tysiące osób – cieszy się Piotr Kandy-
ba. - Część z nich odwiedza nas wielo-
krotnie, przynoszą różne rzeczy, dopytu-
ją czego najbardziej potrzeba, a później 
wracają i uzupełniają o kolejne produkty. 

Setki tysięcy ludzi potrzebuje wsparcia 

 We wtorek wieczorem odwiedzili-
śmy punkt przyjmowania i wydawania 
darów przy Al. Kalin. Właśnie trwał zała-
dunek kolejnego tira. 
 - Wczoraj pierwszy transport trafi ł 
do miasta Chmielnicki, zlokalizowane-
go ok. 300 kilometrów od polskiej gra-
nicy – mówi Piotr Kandyba. 
 - W obwodzie chmielnickim przeby-
wa ludność, która uciekała przed woj-
ną z wielu miast – mówi deputowa-
ny Vadum Lozovyi, który współpracuje 
z piaseczyńskimi wolontariuszami i sa-
morządem. - Głównie kobiety i dzieci z 
obszarów, gdzie prowadzone są dzia-
łania zbrojne. To setki tysięcy ludzi. Ich 
potrzeby są ogromne, dlatego każde 
wsparcie jest dla nas niezwy-
kle cenne. Większość uciekała 
bez pieniędzy, bez podstawo-
wych rzeczy niezbędnych do 
codziennego funkcjonowania. 

Serce wolontariatu 

przy Al. Kalin

 W magazynie ruch nie słab-
nie. Odbywają się załadunki i 
rozładunki darów. Część trafi  
na Ukrainę, część do uchodź-
ców, którzy zdołali już dotrzeć 
do Piaseczna i znaleźć schro-
nie w gościnnych progach mieszkańców 
lub w kwaterach przygotowanych przez 
samorząd. 
 - Z pomocy tutaj na miejscu skorzy-
stało już ponad 100 ukraińskich rodzin 
– mówi Piotr Kandyba. 
 - W tej chwili mamy zajęte 240 miejsca 
noclegowe – poinformowała nas we wto-
rek wieczorem Ewa Lubianiec, członek za-
rządu powiatu piaseczyńskiego. Ilu uchodź-
ców przebywa w tej chwili w Piasecznie? 
 - Trudno określić, ludzie wciąż dojeż-
dżają, a część korzysta z prywatnej go-
ściny i jeszcze nie wszyscy się zgłosili i 
zostali zewidencjonowani – przyznaje 
Piotr Kandyba. 

Bezpieczne schronie dla ofiar wojny

 Oprócz dachu nad głową, który za-
pewnia starostwo powiatowe uchodź-
cy mogą liczyć na wyżywienie, odzież, 
środki chemiczne. Poza wsparciem ma-
terialnym można uzyskać niezbędne in-
formacje, zajęcia dla dzieci czy pomoc 
tłumacza. Informację o miejscach za-
kwaterowania na terenie powiatu piase-
czyńskiego uzyskać można pod nume-
rem telefonu 798 896 307. Osoby, któ-
re chcą przyjąć pod swój dach rodziny z 
Ukrainy proszone są o zgłaszanie się do 
bazy tworzonej przez MGOPS w Piasecz-

nie we współpracy z wolontariuszami 
pod adres mailowy: ua@mgops.piasecz-
no.eu. Należy podać liczbę osób, które 
można przyjąć, wskazać na jaki czas, po-
dać adres oraz swój numer telefonu. Je-
śli będzie taka potrzeba urząd będzie się 
kontaktował. 
 Wśród wolontariuszy spotkaliśmy 
wielu młodych ludzi, którzy sponta-
nicznie włączyli się w akcję pomocową. 
Wśród nich nie brakuje także Ukraińców. 
 - Koszmar wojny wstrząsnął wszyst-
kimi, ludzie pragną pomóc w miarę swo-
ich możliwości – mówi Piotr Kandyba. 
- Inicjatyw jest bardzo dużo, włączają się 
szkoły, sołectwa, fi rmy. Wszyscy dowożą 
do nas dary. 
 Wśród darczyńców spotkaliśmy An-
glika, który pracuje w szkole językowej. 
Organizuje zbiórki pieniężne wśród ko-
legów ze swojego kraju, kupuje power-
banki i wspiera akcję pomocową. - To nic 
wielkiego – mówi skromnie i prosi by nie 
publikować jego zdjęcia. - Chcę pomagać 
i wciąż będę to robił, ale bez rozgłosu. 

Rozpoczęliśmy pomocowy maraton

 Takich anonimowych darczyńców 
i wolontariuszy jest bardzo dużo. Ko-
lejnych spotkaliśmy w magazynie udo-
stępnionym przez fi rmę Softman przy 
ul. Okulickiego. Tam również trwał zała-
dunek kartonów z odzieżą, w który się 
włączyliśmy. 

 - W tych ludziach drzemie ogromna 
siła, ale potrzeby są niewyobrażalne – 
podkreśla Piotr Kandyba. 
 - Pamiętajcie, że pomaganie to nie 
sprint tylko maraton – dodaje do po-
dziękowań dla wolontariuszy  Michał 
Iwan z grupy inicjującej pomoc dla ofi ar 
wojny. -  Trzymajcie energię na kolejne 
dni! Razem możemy więcej. 

Pierwsze dzieci uchodźców 

w piaseczyńskim szpitalu

 Wśród ukraińskich kobiet, które z te-
renów objętych wojną trafi ły do Piasecz-
na nie brakuje takich, które są w ciąży. 
- Jedna z tych pań już urodziła w naszym 
szpitalu – mówi Lidia Albrechowicz, dy-
rektor piaseczyńskiej placówki. - Kolej-
ne kobiety zostały objęte opieką. Ogło-
siliśmy zbiórkę na rzecz ukraińskich ma-
tek, dzięki której możemy je wyposa-
żyć w wyprawki dla dzieci, zawierające 
wszystkie niezbędne rzeczy, łącznie z 
wózkiem. 
 W poradni przy szpitalu pracuje czte-
rech ukraińskich specjalistów ginekolo-
gów. Kobiety mogą więc liczyć nie tylko na 
fachową pomoc, ale także komfort porozu-
miewania się w swoim ojczystym języku. 

Adam Braciszewski
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