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Pogorzelec został bez dachu nad głową
GÓRA KALWARIA - Żyjemy w koszmarnych 

warunkach – żali się pan Wojciech, któ-

ry zajmuje jeden z kontenerów miesz-

kalnych w Baniosze przy ul. Puławskiej 

13 G. Swoją ciasną klitkę dzieli z sąsiadem 

z lokalu, w którym kilka tygodni temu 

wybuchł pożar

Śmieci w centrum
uzdrowiska
KONSTANCIN-JEZIORNA Ten temat wraca praktycznie 

co roku. Chodzi o zaśmiecone posesje między 

ulicami Kraszewskiego a Graniczną, obok parku 

zdrojowego. - Zalegające na nich śmieci po pro-

stu rażą w oczy – mówi pan Bogdan, nasz czy-

telnik. - Czy naprawdę gmina nie mogłaby tego 

uprzątnąć
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K O N D O L E C J E

PIASECZNO

Zniknęła toyota
 W nocy z 12 na 13 marca w rejonie ul. Świerkowej w Ka-
mionce skradziono kolejną już toyotę camry. Auto było w ko-
lorze brązowym, pochodziło z 2021 roku, a jego wartość wła-
ściciel określił na 150 tys. zł. Policja prosi o kontakt świadków 
zdarzenia.

Chciał sobie zapalić
 We wtorek po godz. 17 w parku miejskim w Piasecznie po-
licjanci zatrzymali 22-latka, który miał przy sobie pół grama 
marihuany. Chłopak został zatrzymany i będzie odpowiadał 
za posiadanie środków odurzających, za co grozi do 3 lat po-
zbawienia wolności. 
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Zakończył się remont przychodni
PIASECZNO Po trzech miesiącach intensywnego remontu przychodnia 

w Gołkowie, będąca fi lią przychodni przy ul. Fabrycznej w Piasecznie, 

została ofi cjalnie otwarta

 Uroczystego otwarcia wy-
remontowanej placówki, połą-
czonego z przecięciem wstęgi, 
dokonali wiceburmistrz Han-
na Kułakowska-Michalak, dy-
rektor Samodzielnego Zespo-
łu Publicznych Zakładów Lecz-
nictwa Otwartego Marta Do-
rociak-Burza oraz doktor Piotr 
Kuźdub, nowy kierownik przy-
chodni. Filia w Gołkowie, ku 
uciesze pacjentów, działa już w 
pełnym zakresie. Doktor Kuź-
dub przyjmuje dorosłych pa-
cjentów oraz dzieci. We wtorki 
i czwartki czynny jest też Punkt 
Pobrań. Oprócz tego nieprze-
rwania działa stomatologia. - 
Liczymy, że zmodernizowana 
placówka ułatwi mieszkańcom 

dostęp do usług pieseczyń-
skiego ZOZu – mówi dyrektor 

Marta Dorociak-Burza. 

TW

Kolejne włamanie
 W poniedziałek nad ranem w rejonie ulicy Wilanowskiej w 
Józefosławiu doszło do włamania do kontenerów budowla-
nych. Skradziono z nich elektronarzędzia o wartości ponad 20 
tys. zł. Policja szuka świadków zdarzenia.

TARCZYN

Przekroczenie prędkości za 3000 zł
 W Marylce policjanci zatrzymali bmw, którego kierow-
ca mknął 113 km/h. Jako że znacznie przekroczył dozwoloną 
prędkość i do tego wyprzedzał na zakazie, otrzymał mandat 
w wysokości 3000 zł i 15 punktów karnych. Na trzy najbliższe 
miesiące 37-latek stracił też prawo jazdy.

Pijany wjechał w rowerzystę
 W poniedziałek 14 marca po godz. 20 na ulicy księcia 
Janusza I Starego jadący toyotą 45-latek nie ustąpił pierw-
szeństwa przejazdu 29-letniemu rowerzyście. Cyklista, z ob-
rażeniami głowy i kończyn trafił do piaseczyńskiego szpita-
la. Obecni na miejscu zdarzenia policjanci poddali spraw-
cę wypadku badaniu na trzeźwość. Okazało się, że 45-latek 
ma w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Mężczyzna 
stracił już prawo jazdy i usłyszał zarzuty. O jego dalszym lo-
sie zdecyduje sąd.

LESZNOWOLA 

Porsche straciło przednie refl ektory
 W nocy z wtorku na środę w rejonie ulicy Zimowej w No-
wej Iwicznej nieznani sprawcy wykręcili przednie refl ektory z 
porsche cayenne. Właściciel oszacował straty na 24 tys. zł. Po-
licja prosi o kontakt osoby, które widziały moment zdarzenia.

URSYNÓW

Przedstawiła policjantom
fałszywe prawo jazdy
Do zdarzenia doszło kilka dni temu na ulicy Imbirowej. Jadąca 
peugeotem 29-latka popełniła wykroczenie i została zatrzy-
mana przez policję. Kiedy funkcjonariusze oglądali jej prawo 
jazdy, spostrzegli że zostało ono podrobione. Kobieta przy-
znała się, że kupiła je w 2019 roku za 1000 zł od mieszkańca 
Szczecina, a jeździć samochodem nauczył ją kolega. 29-latka 
usłyszała już zarzuty. Grozi jej do 5 lat pozbawienia wolności. 

Zapach marihuany wyczuli na korytarzu
 Policjanci złożyli wizytę 45-latkowi i jego partnerce, którzy 
przechowywali w mieszkaniu narkotyki. Ujawniono susz ma-
rihuany i torebki z ekstazy. Para została zatrzymana i usłyszała 
zarzut posiadania środków odurzających.

Pogorzelec został 
bez dachu nad głową
GÓRA KALWARIA - Żyjemy w koszmarnych warunkach – żali się pan Wojciech, który zajmu-

je jeden z kontenerów mieszkalnych w Baniosze przy ul. Puławskiej 13 G. Swoją ciasną klitkę 

dzieli z sąsiadem z lokalu, w którym kilka tygodni temu wybuchł pożar
 - Nie mieszkamy tu za dar-
mo, płacimy 100 zł miesięcz-
nie – mówi pan Wojciech, któ-
ry pokazuje nam w jakich wa-
runkach mieszka. - Nie zalega-
my, nawet mam nadpłatę – do-
daje pan Tomasz. - Cóż z tego, 
skoro mój lokal w ogóle nie na-
daje się do zamieszkania.
 Kilka tygodni temu w bara-
ku wybuchł pożar. - Mnie aku-
rat tu nie było – twierdzi pan To-
masz, który z nogą w gipsie z tru-
dem wychodzi z kontenera i opie-
ra się o drzwi. - Różni ludzie się tu 
kręcą, możliwe, że któryś z nich za-
prószył ogień. 
 - Tomek jest schorowany i zo-
stał bez dachu nad głową – mówi 
pan Wojciech. - Nie może miesz-
kać w tym pogorzelisku, więc przy-
garnąłem go pod swój dach. Ży-
jemy w strasznych warunkach, 
mamy tylko jedno posłanie i To-
masz śpi u mnie w nogach.
 Mężczyźni prowadzą nas do 
pomieszczenia, które ucierpia-
ło na skutek pożaru. W środku 
smród jest nie do wytrzymania, 
farba łuszczy się na spalonym 
suficie, po podłodze walają się 
worki i poniszczone meble. 
 - Powiedzieli mi, żebym sobie 
wyremontował – rozkłada ręce pan 
Tomasz. - Jak mam to zrobić, prze-
cież ten lokal jest w całkowitej ruinie. 
 - To nie jest miejsce dla żad-
nego człowieka – mówi pan Woj-
ciech. - Nawet jeśli niektórzy mają 
problem z alkoholem, to im też 
należałoby podać rękę. Ja nie piję, 
jestem po kilku zawałach i staram 
się dbać o zdrowie, choć w tych 
warunkach nie jest łatwo. Trudno 
tu się nawet umyć. 

 W kontenerach mieszkalnych 
w Baniosze zostały tylko trzy 
osoby. - W ciągu roku zmarło tu 
pięć osób – twierdzą mężczyźni. 
- To jest umieralnia, na dłuższą 
metę nikt nie da rady funkcjono-
wać w takich warunkach.
 - Złożyliśmy zamówienie 
na okna i drzwi – mówi Paweł 
Krasowski, dyrektor w Admi-
nistracji Budynków Komunal-
nych. - Lokal, w którym wy-
buchł pożar, będzie remonto-
wany. O warunkach w jakich 
mieszka pan Tomasz nic nie 
wiemy, bo po tym jak wrócił do 
miejsca zamieszkania, w ogóle 
się do nas nie zgłosił. 
 Czy jest szansa, że gmina 
znajdzie tymczasowe schronie-
nie dla pogorzelca? Czy męż-
czyźni mają perspektywy na 
polepszenie warunków miesz-
kalnych? Z tymi pytaniami 
zwróciliśmy się do kalwaryj-
skiego magistratu. 

Adam Braciszewski

Klauni bez granic

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W piątek 18 marca o godz. 
18 w Hugonówce przy ul. Mo-
stowej odbędzie się bezpłatny 
pokaz dla dzieci „Klauni bez gra-
nic”. Uśmiech dziecka jest naj-
cenniejszym darem. Aby wnieść 
odrobinę radości w obecny czas 
– organizatorzy zapraszają dzie-
ci – szczególnie te, które przyby-
ły z Ukrainy – na pokaz „Klauni 
bez granic”. Pokaz jest inicjatywą 
Fundacji Payasas Sin Fronteras z 
Hiszpanii, a tworzą go zawodo-
wi artyści i artystki: klauni, akro-
baci i muzycy, którzy jako wolon-
tariusze występują dla społecz-
ności z miejsc dotkniętych kon-
fl iktami zbrojnymi, wojną i klę-
skami żywiołowymi. Pokazy Pay-
asos Sin Fronteras pozwalają na 
chwilę ulgi, radości i wspólne-
go śmiechu – jednocząc w chwili 
wytchnienia dzieci i dorosłych.

TW
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Mieszkanka: koparka
zniszczyła siedliska bobrów
PRAŻMÓW – Dwa tygodnie temu koparka pogłębiająca rów me-

lioracyjny w Kamionce zniszczyła kilka żeremii – alarmuje pani 

Magda, nasza czytelniczka. - Zgłosiłam to do ministerstwa śro-

dowiska i na policję, co poskutkowało wstrzymaniem prac

 Chodzi o ciek wodny wzdłuż ulic Spacerowej i Polnej na odcin-
ku od Kamionki do Gabryelina. Jakiś czas temu wycięto część rosną-
cych przy nim drzew, a 28 lutego przyjechała koparka, która zaczęła 
pogłębiać rów. - Poinformowałam operatora koparki, że mieszkają 
tu  bobry, a on na to że przed chwilą widział jak uciekały... – załamu-
je ręce nasza czytelniczka. - Ten pan dodał, że wcześniej cały teren 
wizytował starosta i nie miał żadnych uwag. Ja jednak uważam, że 
problem istnieje i jest całkiem spory, bo bobry są pod ścisłą ochro-
ną. Poinformowałam o tym kilka instytucji i od 1 marca roboty w re-
jonie rowu nie są już prowadzone. 
 W drugiej połowie tego roku powiat planuje utwardzić tłucz-
niem ulice Spacerową i Polną na odcinku od Kamionki do Gabryeli-
na. W następnych latach pojawi się tam pewnie asfalt. A co z miesz-

Seniorzy przygotowali kilkaset
kanapek dla uchodźców
PIASECZNO Kilka dni temu, podczas uroczystych obchodów Dnia Kobiet, se-

niorzy zrzeszeni w piaseczyńskim Związku  Emerytów, Rencistów i Inwa-

lidów zebrali 900 zł na wsparcie walczącej Ukrainy. Za część tych środków 

kupiono produkty, z których przygotowano kilkaset kanapek. Trafi ły one 

na Dworzec Centralny, gdzie dociera wiele osób uciekających przed wojną

 Obchody Dnia Kobiet od-
były się w domu parafialnym 
przy kościele św. Anny w Pia-
secznie. Jednak tegoroczna gala 
była nieco inna niż wszystkie 
poprzednie, bo w części poświę-
cono ją sytuacji na Ukrainie. 
Nie zabrakło ukraińskiej fla-
gi, hymnu Ukrainy, pieśni „Hej, 
Sokoły” w wykonaniu Zespołu 
Piosenki Biesiadnej Mrokowia-
cy oraz żółto-niebieskich kokar-
dek. Oprócz tego podczas spo-
tkania zorganizowano zbiórkę 
pieniędzy dla uchodźców. Pozo-
stała część gali przebiegała ra-
czej tradycyjnie. Kierownictwo 
oddziału złożyło wszystkim pa-
niom życzenia, były słodkie pre-
zenty oraz poczęstunek.  
 Nowi członkowie związku 
odebrali legitymacje. 
 Tego dnia odbył się też finał 
konkursu „Kobieca Osobowość 
Roku Gminy Piaseczno 2021”, 
do któego zostało zgłoszonych 

30 pań w trzech kategoriach. 
Wydarzenie uświetnił koncert 
lokalnej artystki Sylwii Biernat.
 Kilka dni później za część 
zebranych środków kupiono 
produkty, z których seniorki 
z Klubokawiarni Pora na Se-
niora przygotowały całą masę 

pysznych kanapek na słono 
i słodko. Wszystkie one na-
tychmiast trafiły na Dworzec 
Centralny w Warszawie dla 
potrzebujących uchodźców z 
Ukrainy. 

Tomasz Wojciuk

R E K L A M A

R E K L A M A

kającymi w przydrożnym kana-
le bobrami? - Do tej pory nie 
otrzymaliśmy żadnego sygnału, 
aby w tym rowie mieszkały ja-
kieś bobry – mówi Joanna Gre-
la z biura promocji powiatu.

TW
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PROMOCJA

Dzień Sołtysa w gminie Tarczyn
„Sołtys siłą jest i basta” – mówi stare porzekadło. Choć moż-

na je trochę potraktować z przymrużeniem oka, to jedno 

jest pewne, sołtys jest siłą polski regionalnej — tej, która 

jest najbliżej swoich obywateli.

 - Dziś jesteście Państwo 
bezpośrednimi reprezentan-
tami swoich lokalnych wspól-
not, współtworząc nasz lo-
kalny samorząd. I trzeba to 
tu wyraźnie zaznaczyć, że 
macie Państwo w ręku kom-
petencje nadane Wam przez 
swoich wyborców, miesz-
kańców sołectw naszej gmi-
ny Tarczyn. Te kompetencje 
to jest jednocześnie zobowią-
zanie do wsłuchiwania się w 
głosy mieszkańców Waszych 
miejscowości. To jest taka 
szczególna służba, za którą 
dziś Państwu bardzo dzię-
kuję – mówiła do Sołtysów 
Burmistrz Tarczyna Barba-
ra Galicz podczas  uroczy-
stości z okazji Dnia Sołty-
sa, która odbyła się 12 marca 
w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Tarczynie. Barbara Ga-
licz podziękowała Sołtysom 
za wytężoną pracę, a także 
za odwagę służenia społecz-
ności lokalnej. Z kolei Miro-
sław Faliszewski Przewodni-
czący Rady Miejskiej w Tar-

czynie zaznaczył, że wspól-
ne działanie społeczności 
lokalnych jest bardzo waż-
ne szczególnie w kontekście 
obecnej sytuacji geopolitycz-
nej. Władze samorządowe 
reprezentowali także Mał-
gorzata Nowaczyńska Wi-
ceburmistrz Tarczyna oraz 
Elwira Młoźniak Skarbnik 
Gminy.
 Podczas uroczystości 
Sołtysi otrzymali listy z gra-
tulacyjne podziękowaniami 
i życzeniami. Nagrody ode-
brali także laureaci konkur-
sów na najsmaczniejszą szar-
lotkę i najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy. 

 

Artystycznym uzupełnie-
niem uroczystości był kon-

cert artystów Reprezenta-
cyjnego Zespołu Artystycz-

nego Wojska Polskiego: Syl-
wi Przetak, Anny Grabow-
skiej-Nadwodnej oraz Paw-
ła Skiby, z towarzyszeniem 
fortepianowego akompania-
mentu w wykonaniu Ada-
ma Sychowskiego. Wyko-
nania utworów najlepszych 
i najbardziej znanych pol-
skich artystów, były praw-
dziwą ucztą dla uszu. Wy-
brzmiały nie tylko senty-
mentalne, ale także dyna-
miczne i wesołe kompozy-
cje polskich artystów: Zbi-
gniewa Wodeckiego, Mary-
li Rodowicz, Hanny Bana-
szak, Anny Jantar, Grzego-
rza Turnaua i Czesława Nie-
mena. Na zakończenie uro-
czystości na wszystkich cze-
kał słodki poczęstunek. 



Wzmocnij odporność naturalnie 
dzięki dotlenieniu organizmu w komorze normobarycznej
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Straży Gminnej 
na razie nie będzie
PRAŻMÓW Podczas ostatniej sesji radni podjęli uchwałę o 

niepowoływaniu Straży Gminnej. Temat ten jest omawiany 

z mieszkańcami od kilku tygodni. Wielu z nich obawia się, że 

straż wprowadzi „nowe porządki”, które będzie egzekwowa-

ła za pomocą mandatów

 Gdy w styczniu jako pierwsi napisaliśmy o planach powołania 
Straży Gminnej w Prażmowie, na sesję rady gminy przybyli miesz-
kańcy, którzy zgłosili pewne wątpliwości. Wielu z nich obawia się, 
że straż będzie miała szersze kompetencje niż urzędnicy. Nie prze-
konały ich wyjaśnienia wójta Jana Dąbka, który podkreślał, że Stra-
ży Gminnej będzie łatwiej przywoływać do porządku osoby palące 
śmieciami czy wylewające do rowów szambo. 
 - Powoływanie straży nie będzie wiązało się dla gminy z koszta-
mi, bo pierwszym strażnikiem zostanie pracownik urzędu – mówił 
Jan Dąbek. Mieszkańcy poprosili jednak o czas do namysłu. Pod-
czas konsultacji z radnymi okazało się, że wątpliwości jest o wiele 
więcej. Wszystkie one mają być wyjaśniane podczas odbywających 
się sukcesywnie zebrań wiejskich. - Mamy w Prażmowie demokra-
cję, więc przychyliliśmy się do życzenia mieszkańców – podkreśla 
wójt Dąbek. - Mam wrażenie, że ludzie są przychylni temu pomy-
słowi, ale chcą rozwiać wszystkie swoje wątpliwości. Dlatego pod-
jęliśmy uchwałę o niepowoływaniu straży.

TW 
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Pobudowali maszt między domami
PIASECZNO Mieszkańcom osiedla „Orężna” nie udało się zatrzymać budowy masztu telefonii 

komórkowej, który stanął na polu w rejonie ul. Zielony Krąg i Waniliowej
 Protesty okolicznych miesz-
kańców wybuchły miesiąc temu, 
kiedy to rozpoczęły się prace 
związane z wylewaniem funda-
mentów pod 46-metrowy maszt. 
- Nie rozumiem, dlaczego nikt nie 
poinformował nas o tej inwesty-
cji – nie krył swej irytacji Ireneusz 
Sarnecki, którego dom stoi kilka-
dziesiąt metrów od słupa. - Ob-
niży ona wartość naszych nieru-
chomości i niekorzystnie wpły-
nie na nasze zdrowie. Protestują-
cy zatrudnili prawnika, który miał 
przyjrzeć się inwestycji. – Wystą-
pimy na pewno do PINB-u z py-
taniem, czy zostały spełnione 
wszystkie warunki umożliwiające 
postawienie masztu w tym miej-
scu – wyliczali. – Uważamy też, że 
najbliżsi sąsiedzi powinni zostać 
wcześniej poinformowani o inwe-
stycji przez gminny wydział śro-
dowiska. Dostrzegamy tu sporo 
uchybień, dlatego będziemy wal-

czyć o przerwanie budowy. 
 Niestety, działania miesz-
kańców nie przyniosły zamie-
rzonego efektu – kilka dni temu 
budowa masztu została do-
kończona. - Wszystkie działa-
nia podejmowane przez inwe-
stora były zgodne z obowiązu-
jącym prawem – przyznaje pan 
Ireneusz. - Szkoda, że nie wie-
dzieliśmy o budowie masztu 

wcześniej, wówczas mielibyśmy 
większe pole manewru.  
 Podobną przeprawę z masz-
tem mieli w ubiegłym roku miesz-
kańcy Nowej Woli (gm. Lesznowo-
la). Tu jednak sytuacja zakończyła 
się pozytywnie, bo po rozmowach 
z właścicielem gruntu maszt udało 
się odsunąć od znajdujących się w 
sąsiedztwie zabudowań.

Tomasz Wojciuk

Nowy ciąg komunikacyjny
PIASECZNO Nowa droga, a właściwie ścieżka pieszo-rowerowa, 

powinna być wkrótce gotowa i połączyć ulicę Kościuszki z Czajewicza
 Przejście to już wcześniej 
cieszyło się dużą popularno-
ścią, dlatego gmina postanowi-
ła je ucywilizować. Ma ono w 
naturalny sposób oddzielić zie-
lone, trochę dzikie tereny znaj-
dujące się nad Perełką od par-
kingu. Wcześniej gmina wybu-
dowała w tym rejonie fragment 
ul. Czajewicza z mostkiem nad 
kanałem Perełki. 

Wzmocnij odporność naturalnie 
dzięki dotlenieniu organizmu w komorze normobarycznej
Regularne korzystanie z komory normobarycznej Normo Life w Konstancinie Jeziornej 

wspomaga  leczenie wielu schorzeń, namnaża komórki macierzyste a także wzmacnia odporność, 

przyspiesza  odnowę po przebytych kontuzjach i opóźnia proces starzenia. Sesje tlenowe 

w komorze  normobarycznej pozwalają odblokować procesy zdrowienia organizmu
 W komorze ciśnieniowej Nor-
mo Life w której panuje 1500hPa 
znajduje się specjalna mieszanka 
powietrza, w której jest nawet do 
40 proc. tlenu, a więc niemal dwu-
krotnie więcej niż w warunkach 
naturalnych. Wchłanianie tlenu 
umożliwia bezpieczna zawartość 
dwutlenku węgla (do 1,9 proc.). Z 
kolei duże stężenie wodoru, które-
go cząsteczki są silnym antyoksy-
dantem, przeciwdziała starzeniu 
się komórek. Poprzez dotlenianie 
organizmu można osiągnąć nie-
samowite efekty lecznicze i rege-
neracyjne. Jedna sesja w komorze 
normobarycznej Normo Life trwa 
dwie godziny. Terapia jest całko-
wicie bezpieczna, nieinwazyjna i 
można korzystać z niej praktycz-
nie bez ograniczeń. Po przejściu 
przez śluzę, w której wyrównuje 
się ciśnienie, wchodzi się do po-
mieszczenia bardzo przypomina-
jącego... wnętrze samolotu i zaj-
muje miejsce w jednym z 19 fote-

li w klasie standard lub VIP. Pod-
czas sesji można czytać lub słu-
chać relaksacyjnej muzyki. Normo 
Life jest pierwszą w Polsce komo-
rą normobaryczną, która posiada 
urządzenie do dekontaminacji po-
wietrza- usuwa i zabija wszystkie 
drobnoustroje dzięki czemu jesteś 
bezpieczny i nie zarazisz się bakte-
riami czy wirusami.

Szerokie zastosowania
 Badania dowodzą, że regu-
larne dotlenianie organizmu daje 
naprawdę wiele korzyści, opóź-
nia proces starzenia oraz namna-
ża komórki macierzyste. Komora 
Normo Life redukuje cellulit, sty-
muluje produkcję kolagenu i wspo-
maga przemianę materii. Przyspie-
sza odnowę uszkodzonych komó-
rek po przebytych operacjach, ura-
zach i zabiegach chirurgicznych. 
Przez sportowców uznawany jest 
za legalny doping, który poprawia 
wydolność organizmu i przyspie-

sza regenerację po intensywnym 
wysiłku. Dzięki natlenieniu komó-
rek stymulowany jest układ immu-
nologiczny u dzieci i dorosłych, or-
ganizm ma więcej siły do zwalcza-
nia zakażeń i jest w stanie skutecz-
niej przeciwstawić się wszelkim wi-
rusom i bakteriom. Następuje rege-
neracja komórek nerwowych mó-
zgu, pobudza je do pracy tym sa-
mym zmniejsza objawy autyzmu, 
stanów depresyjnych i demencji. 
Błyskawiczna naprawa zniszczone 
komórki po chemioterapii oraz sku-
tecznie wspomaga leczenie chorób 
skóry takich jak egzema, AZS czy 
łuszczyca. U osób starszych osłabia 
objawy po udarze, wzmacnia kości i 
dobrze wpływa na potencję.
 Z komory Normo Life z powo-
dzeniem mogą korzystać osoby w 
różnym wieku, włącznie z dziećmi 
i seniorami. 

Więcej informacji na stronie:

www.normolife.com 

Normo Life komora normobaryczna
ul. Wilanowska 50, Konstancin Jeziorna
Tel. 721 887 887

Karnet standard 1000zł 500zł500zł
Pojedyncza sesja standard 130zł 90zł90zł

podnosi odporność organizmu
wzmacnia kości
wspomaga szybką regenerację organizmu 
po przebytych chorobach i COVID-19
poprawia kondycję fi zyczną i psychiczną 
spowalnia proces starzenia się organizmu
zmniejsza stany zapalne

PROMOCJA 
WIOSENNA
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Najwięcej odpadów znajduje się 

w rejonie willi Jezioranka
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Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
w sprawie wywieszenia wykazu nr 6/2022  

nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Gmina  
Konstancin-Jeziorna

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Gminy Konstancin-
-Jeziorna informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna,  
ul. Piaseczyńska 77, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania
w dzierżawę na czas oznaczony, dotyczący części działek ewidencyjnych nr 210/1 i 210/2
z obrębu 03-23 w mieście Konstancin-Jeziorna, o powierzchni 170 m2. 
Szczegółowe informacje są dostępne w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. 
urzędu, pod numerem telefonu: 22 484 23 82 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej:  
bip.konstancinjeziorna.pl.

R E K L A M A

 Usłane odpadami dział-
ki straszą mieszkańców i pen-
sjonariuszy uzdrowiska już od 
wielu lat. W ubiegłym roku te-
mat ten poruszał na sesji rady 
miejskiej radny Bogusław Ko-
mosa. Burmistrz deklarował 
wówczas, że poprosi o inter-
wencję straż miejską. 
 - Niestety, mam wraże-
nie, że nic się nie zmieniło – 
mówi pan Bogdan. - Niemal 
codziennie jeżdżę Granicz-
ną rowerem. Jak widzę te pu-
ste butelki, puszki i setki in-
nych odpadów, to robi mi się 
po prostu smutno. Przecież 
straż miejska może zobligo-
wać właścicieli posesji do po-
sprzątania tego bałaganu. 
Dlaczego więc nie podejmuje 
interwencji...?

Śmieci w centrum uzdrowiska
KONSTANCIN-JEZIORNA Ten temat wraca praktycznie co roku. Chodzi o zaśmieco-

ne posesje między ulicami Kraszewskiego a Graniczną, obok Parku Zdrojo-

wego. - Zalegające na nich śmieci po prostu rażą w oczy – mówi pan Bog-

dan, nasz czytelnik. - Czy naprawdę gmina nie mogłaby tego uprzątnąć

R E K L A M A

 Stanisław Grudzień, ko-
mendant straży miejskiej wy-
jaśnia, że największym proble-
mem jest dotarcie do właścicie-
li zaśmieconego terenu. 
 - Te osoby są nieuchwytne, 
a adresy pod którymi figurują – 
nieaktualne – mówi. - Przykro 
mi to mówić, ale nasze wezwa-
nia trafiają w próżnię. Nie mo-

żemy też posprzątać tych dzia-
łek sami, bo po pierwsze jest 
to teren prywatny, a po drugie 
nie będzie kogo obarczyć kosz-
tami. Nas też boli ta cała sytu-
acja. Powiem szczerze, że trud-
no będzie znaleźć tu jakieś roz-
wiązanie.

Tomasz Wojciuk



DAM PRACĘ

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

Do prac wykończeniowych, remontowo 
– budowlanych, tel. 606 975 447

Przyjmę do pracy panią bądź pana w delikate-
sach w Nowej Iwicznej, tel. 502 159 936

Magazynier na skład budowlany, 
ul. Mostowa 11, Żabieniec, tel. 603 202 133

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

Praca w zakładzie kamieniarskim tel. 600 389 218

ZATRUDNIMY OPIEKUNÓW OSÓB NIESAMO-
DZIELNYCH, NOWY DOM OPIEKI ANTONINA W 
PIASECZNIE, TEL. 882 787 809

EKO-LED PRODUCENT OŚWIETLENIA LED JÓ-
ZEFOSŁAW POSZUKUJE PRACOWNIKÓW NA 
STANOWISKO MONTER - PRACOWNIK PRO-
DUKCJI. PRACA SIEDZĄCA, OD ZARAZ. TELE-
FON: 508-561-379

Zatrudnimy terapeutę zajęciowego na umowę o 
pracę,nowy Dom Opieki Antonina w Piasecznie 
tel. 501 378 732

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mysiadle, 
ul. Krótka 11 poszukuje pani sprzątającej. 
Praca w godzinach popołudniowych (4-5 godzin), 
tel. 22 701 40 77 wew.12

Pana do sprzątania i zieleni z zamieszkaniem, 
tel. 739 001 230

Żłobek w Piasecznie zatrudni osobę do pracy w 
kuchni (rozdzielanie jedzenia z kateringu i dbanie 
o czystość w kuchni), praca na cały etat,  
tel. 601 791 888

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstan-
cinie poszukuje pielęgniarek, tel. 607 241 707, e-
mail: tabita@luxmed.pl 

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków 
w Mysiadle (ul. Kwiatowa 28) zatrudni pomoc na-
uczyciela (cały etat, wymagana znajomość języka 
ukraińskiego) oraz nauczycieli: języka niemieckie-
go (cały etat), terapii pedagogicznej (cały etat, na 
zastępstwo), fizyki (cały etat, na zastępstwo). Tele-
fon kontaktowy - (22) 462-85-20. CV proszę prze-
syłać na adres e-mail: sekretariat@spwmy.edu.pl 

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

Do produkcji i montażu okien,  tel. 600 446 225

Zlecę remont małego mieszkania, tel. 601 213 555

Mam do solidnego posadowienia przesuwną bra-
mę Hormann 3,5m furtkę 1m.Poprzedni wykonaw-
ca wyjął je z ziemi (słupki montowane oddzielnie 
wypaczyły się) celem posadowienia na solidnym, 
jednym zbrojonym fundamencie o długości ok. 
10m. - prace przerwane z powodu pogody. przy-
gotowany rów i część szalunku. Gm. Prażmów  
tel. 606 621 915

MECHANIK SAMOCHODÓW /pomocnik/wulkani-
zator do warsztatu sam.osobowych, na stałe.Da-
widy Bankowe tel.502 996 096

Pracowników do ociepleń, tel. 507 191 295

SZUKAM PRACY

Sprzątanie, tel. 516 096 759

Sprzątanie, tel. 733 546 026

Ukrainka, język polski, sprzątanie, opieka, 
praca w sklepie, tel. 723 691 019

KUPIĘ

KUPIĘ QUADA 110/250 CM, „CHIŃSKIEGO” 
- USZKODZONEGO, DO REMONTU, 
TEL. 698 698 839 

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

 
SPRZEDAM

Tuje żywopłotowe „Szamaragd”, „Brabant”, 
Gołków, tel. 501 679 121

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

Sosna opałowa, tel. 602 770 361

AUTO - MOTO  KUPIĘ

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

Skup aut, tel. 880 569 894

AUTO - SPRZEDAM

Renault Thalia 1.4, rok 2003, stan dobry, 
tel. 510 444 329

Iveco kontener, tel. 728 758 738

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

Działka budowlana ogrodzona 4600 m kw., 
w Chyliczkach, tel. 502 580 355

Działka 3400 m kw., Stara Iwiczna, ul. Krótka, 
tel. 601 631 500

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

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

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

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

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

Pawilon 100m2 Bazarek Piaseczno tel. 504 200 750

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

Potrzebuję mieszkania w okolicach Piaseczna 
do 40 metrów kwadratowych tel. 575 691 765

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Duży dom, Złotokłos, tel. 602 245 410

USŁUGI

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Złota rączka + spawanie, tel. 669 686 350

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

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

Glazura, remonty, tel. 601 21 94 82

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

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

Elektryk, tel. 666 890 886

Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895

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

POMOC DLA SENIORA: zakupy, pomoc w 
domu, dotrzymywanie towarzystwa, Piasecz-
no, tel. 571 373 118

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

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

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

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

Remonty, cyklinowanie – schody, tel. 510 128 912

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

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

Ogrodnictwo tel. 536 043 434

Dach – awaria – dzwoń, tel. 881 487 063

Docieplanie i malowanie budynków, tel. 604 938 861

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Pranie dywanów i tapicerki, dezynfekcja, 
tel. 506 061 604

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

Glazurnicze, tel. 502 720 600

Wycinka drzew, czyszczenie działek, wyburze-
nia budynków, usługi koparkami, tel. 793 00 47 33

Hydraulik, tel. 535 872 455

Złota rączka tel. 796 682 431

Kominiarz, tel. 781 495 997

Malarskie, tel. 696 120 208

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

Ogrodzenia, tel. 504 008 309 

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

Budowa domów, tel. 730 358 998

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Dachy, pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Wycinka drzew  tel. 502 415 095

Dachy papą termozgrzewalną, obróbki, 
tel. 502 473 605

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Remonty tel.796 682 432

Oczyszczanie działek, wywóz gałęzi tel. 519 874 891

Hydraulika, naprawy, tel. 510 128 912

Remonty wykończenia tel. 503 141 591

Renowacja antyków tel 733 560 206

 RÓŻNE 

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

Pożyczki, tel. 513 654 277

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

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

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 TWÓRCZEGO ROZWOJU (LEK-
CJE PIANINA, RYSUNKU, INTERPRETACJA 
WIERSZY, KINO ARTYSTYCZNE, GRY EDU-
KACYJNE, rozmowy o twórczym życiu, o roz-
woju osobowości, o naturze człowieka, życia i 
wszechświata, grupa wsparcia ITD.) 
TEL. 571 373 118

Lekcje pianina 40 zł/h, tel. 571 373 118

Korepetycje – język polski, tel. 666 653 177

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

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

ZDROWIE I URODA 

ZAPRASZAM CIEPŁO NA GRUPOWE I INDYWI-
DUALNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA 
OSÓB PRZEŻYWAJĄCYCH CIĘŻKI OKRES W 
ŻYCIU, TEL. 571 373 118

Dom Opieki w Piasecznie posiada  wolne miej-
sca. Tel 601 870 594

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

Poznam Panią 55+, tel. 797 061 827

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

Przyjmę młodych, energicznych przy zakładaniu 
ogrodów, chętnie z umiejętnością układania kost-
ki brukowej, tel. 698 698 839

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

Zatrudnię kierowcę kat.: C+E, Polska-Węgry, 
weekendy wolne, tel. 601 222 448

Zatrudnimy koordynatora opiekunów, nowy Dom 
Opieki Antonina w Piasecznie, tel. 882 787 809

Zatrudnię od zaraz do sklepu spożywczego, Kon-
stancin – Jeziorna,  tel. 602 212 169, kontakt do 18.00

Przyjmę pracowników do prac brukarskich 
w okolicach Piaseczna, wysokie zarobki, 
tel. 506 061 296, 501 752 356

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 

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , 
tel. 513 137 581 

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

Zatrudnię fryzjera/kę, Piaseczno / Шукаю перукаря 
-комунікабельна польська/ tel. 692 488 278
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Odmienione Piaseczno 
walczy do końca
KOSZYKÓWKA, II LIGA Choć w tym sezonie były momenty trudne, w których pia-

seczyńscy koszykarze wyraźnie odstawali od swoich rywali, to końcówka 

sezonu pokazała dużo lepsze Piaseczno - walczące o każdą piłkę i takie, 

któremu mocno zależy na pozostaniu w drugiej lidze
 Przez długie minuty wyjaz-
dowego meczu z Legią (73:54) 
wydawało się, że to podopieczni 
Cezarego Dąbrowskiego będą w 
stanie sięgnąć po zwycięstwo. I 
choć skuteczność obu ekip pozo-
stawiała tego dnia sporo do ży-
czenia, to jednak twarda obro-
na piasecznian sprawiła, że jesz-
cze na nieco ponad minutę przed 
końcem trzeciej kwarty Piasecz-
no prowadziło z warszawiaka-
mi 11 punktami. Czwarta kwar-
ta zupełnie odmieniła jednak 
losy rywalizacji. W największym 
skrócie – gospodarzom zaczęło 
wychodzić praktycznie wszyst-
ko, a gościom – w zasadzie nic. 
W efekcie Legia wygrała ostatnią 
odsłonę aż 36:10, choć wcześniej 
nic nie wskazywało na to, że tak 
właśnie będzie.
 Humory w Piasecznie po-
prawiły się w meczu z zespo-
łem Kolejarz Basket Radom 
(104:82). To był prawdopodob-
nie najlepszy, jak do tej pory, 
występ MUKS w tym sezonie. 
Nasi koszykarze grali z pasją, 
energią i przez trzy kwarty nie 
pozostawili rywalom cienia wąt-
pliwości, kto jest lepszy. Znako-
mitą partię rozegrał zwłaszcza 
tego wieczoru Filip Munyama, 
który zdobył aż 32 punkty, tra-
fiając 11 z 13 rzutów z gry.
 - Sobotni mecz to był zdecy-
dowanie nasz najlepszy mecz w 
tym sezonie – mówi Filip Mu-
nyama. - Myślę, że na prze-
strzeni sezonu powoli zebrali-
śmy doświadczenie i czujemy 
się pewniej na parkiecie. Sytu-
acja w tabeli jest niestety bar-
dzo trudna, ale będziemy wal-
czyć do końca o utrzymanie.

 Niestety, w meczu z So-
kół Grupa Avista Ostrów Maz. 
znów trzeba było przełknąć go-
rycz porażki (89:81), choć Pia-
seczno nie grało źle i zaprezen-
towało się o niebo lepiej niż w 
pierwszym meczu tych zespo-
łów. Do pozostania w lidze po-

trzeba teraz dwóch zwycięstw 
w dwóch ostatnich meczach. W 
najbliższą sobotę 19 marca o 
godzinie 17 MUKS zmierzy się 
w hali SP nr 5 z drużyną KKS 
Tur Basket Bielsk Podlaski. Po-
czątek spotkania o godzinie 17.

Tabela grupy B drugiej ligi
1 KKS Polonia Warszawa 52 26 26 - 0 13 - 0 13 - 0 2343 - 1564
2 ŁKS Coolpack Łódź 48 26 22 - 4 10 - 3 12 - 1 2499 - 1990
3 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 47 26 21 - 5 11 - 2 10 - 3 2350 - 1878
4 Żubry Chorten Białystok 44 26 18 - 8 10 - 3 8 - 5 2030 - 1914 
5 Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 43 26 17 - 9 9 - 4 8 - 5 2257 - 2044
6 Energa Hutnik 41 27 14 - 13 7 - 7 7 - 6 2269 - 2324
7 Kolejarz Basket Radom 39 26 13 - 13 7 - 6 6 - 7 2065 - 2156 
8 Profbud Legia Warszawa 38 26 12 - 14 7 - 6 5 - 8 2073 - 2115 
9 Isetia Erzurum 37 26 11 - 15 7 - 6 4 - 9 2098 - 2183
10 TSK Roś Pisz 34 27 7 - 20 6 - 7 1 - 13 2033 - 2293
11 UKS Trójka Żyrardów 34 26 8 - 18 4 - 9 4 - 9 2009 - 2328
12 AZS UJK Kielce 33 25 8 - 17 7 - 6 1 - 11 1966 - 2090
13 MKS Ochota Warszawa 32 25 7 - 18 3 - 9 4 - 9 1813 - 2165
14 KS Legion Legionowo 32 26 6 - 20 2 - 11 4 - 9 1814 - 2195 
15 MUKS Piaseczno 31 26 5 - 21 4 - 9 1 - 12 1831 - 2211
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Szósta w Portugalii
LEKKOATLETYKA Na Akademickich Mistrzostwach Świata, któ-

re odbyły się w portugalskiej miejscowości Aveiro zawodnicz-

ka piaseczyńskiej Kondycji Aleksandra Płocińska, razem z 

polską reprezentacją, zajęła znakomite szóste miejsce
 Aleksandra Płocińska wy-
startowała w sztafecie miesza-
nej, gdzie biegano kolejno (na 
zmianę kobieta/mężczyzna) 
4km/4km/2km/2km.   
 - Jestem bardzo zadowolo-
na, bo dałam z siebie napraw-
dę wszystko – nie kryje nasza 
reprezentantka. - Wcześniej-
sze starty przełajowe czy na 
hali pokazały, że jestem w na-
prawdę dobrej dyspozycji i w 
tym starcie chciałam to poka-
zać. Trasa z początku wydawała się niezbyt trudna, jedynie z bar-
dzo dużą liczbą zakrętów, jednak przez opady deszczu sytuacja się 
zmieniła. Ciężko było szczególnie na zakrętach, gdzie trzeba było 
walczyć... żeby się nie przerócić!
 Teraz przed Aleksandrą Płocińską przygotowania pod sezon let-
ni. W najbliższym zawodniczka Kondycji nie planuje żadnych star-
tów - skupia się za to na treningach i szlifowaniu formy.

Szerszeń użądlił w debiucie
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA W pierwszej wiosennej kolejce drugiej 

grupy mazowieckiej czwartej ligi Orzeł Baniocha pokonał na 

wyjeździe MKS Podlasie Sokołów Podlaski 3:1, a MKS Piasecz-

no zremisował z Żyrardowianką Żyrardów 3:3
 Choć Orzeł nie przeważał jeśli chodzi o posiadanie piłki, to jednak grał 
mądrze i był skuteczniejszy od rywala. W 25. minucie Sebastian Szerszeń, 
po precyzyjnym dośrodkowaniu, wyprowadził gości na prowadzenie. 
Potem najpierw szczęśliwym strzelcem bramki wyrównującej dla miej-
scowych został Hubert Fabisiak, ale jeszcze przed zmianą stron ten sam 
zawodnik – odbijając pechowo kolejne uderzenie Szerszenia – posłał fut-
bolówkę do swojej własnej bramki. W drugiej połowie wynik ustalił, pięk-
nym uderzeniem z 25 metrów w samo okienko, Mykhailo Koriahznov.
 - Rywale atakowali, ale niewiele z tego wynikało – skomento-
wał po meczu szkoleniowiec Orła Baniocha Bartosz Kobza. - Taki był 
plan, który wykonaliśmy w 100 procentach. Na pewno z biegiem 
sezonu będziemy jednak grali odważniej.
 O sporym pechu mogą z kolei mówić biało-niebiescy. Dwa tra-
fi enia Michała Suchanka i jedno Kamila Matulki wystarczyły do zdo-
bycia punktu w Żyrardowie. Piaseczno decydującą o remisie bram-
kę straciło jednak w 94. minucie – w ostatniej akcji spotkania, choć 
piłkarze lidera ligi przyznawali po meczu, że Żyrardowianka zagra-
ła dobry mecz i był to wynik sprawiedliwy.

Tyl.

Tyl.
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