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 Imprezę uświetnił występ 
skrzypaczki i wokalistki Sylwii 
Biernat oraz gitarzysty Pawła Pio-
trowicza. Po wykonaniu ludowej 
pieśni rodem z Ukrainy wszyscy 
uczestnicy powstali i symbolicz-
ną minutą ciszy uczcili pamięć 
wszystkich kobiet, które straciły 
życie na skutek konfliktu zbroj-
nego trwającego właśnie za naszą 
wschodnią granicą. 
 Następnie Magdalena Bogu-
sławska i Ewa Kacak-Niemczuk, 
wiceprzewodnicząca i przewodni-
cząca Piaseczyńskiej Rady Kobiet 
przybliżyły kolejno genezę kon-
kursu i dotychczasowe dokona-
nia tej, powołanej do życia w 2019 
roku, lokalnej organizacji.
 - Ideą tego konkursu jest do-
cenienie i uszanowanie tych spo-
śród nas, które wyróżniają się 
swoją aktywnością, działalnością 
i empatią – powiedziała Magda-
lena Bogusławska, jego pomysło-
dawczyni. - Mimo iż jest to pierw-
sza edycja, to wpłynęło w tym 
roku aż 30 zgłoszeń. Są to kan-
dydatury, które wzbudzą podziw, 
a każda z pań, która została zgło-
szona do konkursu, zasługuje na 
to, żeby otrzymać statuetkę.
 Ewa Kacak-Niemczuk pod-
kreśliła, że nie byłaby w stanie 
wymienić wszystkich inicja-
tyw, których podjęła się – jak 
do tej pory – Piaseczyńska 
Rada Kobiet. 
 - Jestem dumna z tego, że Pia-
seczyńska Rada Kobiet jest jed-
ną z najbardziej aktywnych rad 
w Polsce – zaznaczyła przewod-
nicząca. - Staramy się reagować 
na to, co niesie życie. 
 W końcu przyszedł czas na 
wyniki konkursu. Jego kapituła 
wyłoniła po trzy laureatki w ka-
tegoriach: „biznes i jego otocze-
nie” (Joanna Grzybowska, Ga-
briela Helak i Ewelina Pawłow-
ska), „działalność edukacyjna 
i kulturalna” (Jolanta Radecka, 
Alina Staniszewska i Dorota Za-
jąc) oraz „aktywność społeczna” 
(Magdalena Kamińska, Beata 
Proesler i Zofia Sanejko). Osta-
tecznie laureatkami zostały: zaj-
mująca się działalnością rehabi-
litacyjną, Gabriela Helak, Doro-
ta Zając - bibliotekoznawca i hi-
storyk, licencjonowany przewod-
nik turystyczny oraz instruktor 
krajoznawstwa, członkini Piase-
czyńskiego Klubu Poszukiwaczy 
Historii i Zofia Sanejko – filoloż-
ka, specjalistka do spraw mediów 
i komunikacji marketingowej, za-
angażowana w budowanie spo-
łeczeństwa obywatelskiego opar-
tego o demokrację, praworząd-
ność, wolność wyboru i prawa 
człowieka. Laureatki, przy od-
biorze statuetek, nie kryły swo-

ich emocji i nierzadko również 
– łez wzruszenia.
 Wieczór kobiecych osobo-
wości podsumował jednak mę-
ski głos.
 - Jestem dumny będąc z taką 
grupą aktywnych, silnych kobiet 
dzisiaj na sali – powiedział bur-

mistrz Piaseczna Daniel Putkie-
wicz. - Chciałbym serdecznie po-
dziękować za to radzie kobiet. Li-
czymy na to, że będzie jeszcze 
więcej pań, które będą się chcia-
ły zaangażować.

Grzegorz Tylec

Wieczór kobiecych osobowości
PIASECZNO W Dzień Kobiet 

na uroczystej gali w sali 

widowiskowej Centrum 

Edukacyjno-Multimedial-

nego wręczono nagrody w 

pierwszej edycji konkursu 

„Kobieca Osobowość Roku 

Gminy Piaseczno 2021” 

KRONIKA POLICYJNA
PIASECZNO

Ukrywał się do czasu
 Policjanci z wydziału kryminalnego zatrzymali poszukiwa-
nego listem gończym 44-latka. Mężczyzna nie krył zdziwienia, 
chociaż powinien spodziewać się wizyty mundurowych, bo 
miał do odbycia karę roku pozbawienia wolności. Trafi ł już do 
zakładu karnego. 

Pijana i bez prawa jazdy
W sobotę na ulicy Głównej w Jazgarzewie policjanci zatrzymali 
jadącą renault 40-latkę. Kobieta miała w organizmie prawie pół 
promila alkoholu. Ale to nie wszystko. Po sprawdzeniu w bazie 
okazało się, że ma zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. 
Teraz ze złamania zakazu będzie tłumaczyła się przed sądem.

KONSTANCIN-JEZIORNA

LESZNOWOLA

Skradziono lexusa

Pijany skuterem uderzył w radiowóz

Dosłownie kilka minut, między godz. 2 a 2.07 w nocy 22 mar-
ca wystarczyło złodziejom, aby ukraść w Bielawie (w rejonie ul. 
Powsińskiej) grafi towego lexusa RX450H z 2017 roku o warto-
ści około 220 tys. zł. Policja prosi o kontakt osoby, które widzia-
ły moment kradzieży. 

Do nieprawdopodobnego zdarzenia doszło we wtorek 22 marca 
na krajowej „siódemce” w Łazach. Kilkadziesiąt minut po północy 
doszło do kolizji, w której wziął udział oznakowany radiowóz, oso-
bowy nissan i kierowca skutera. Zdarzenie spowodował kierowca 
jednośladu, który – jak się po chwili okazało – był kompletnie pija-
ny. 46-latek miał w organizmie ponad 3 promile alkoholu. Oczywi-
ście nie miał prawa jazdy, które stracił za prowadzenie pojazdów 
mechanicznych po wódce. Sprawa znajdzie swój fi nał w sądzie.

Kolejny wypadek z rowerzystą
W poniedziałek w rejonie alei Lipowej doszło do zderzenia sa-
mochodu osobowego z rowerzystą. Sprawcą zdarzenia był 
35-letni kierowca forda, który nie ustąpił 29-letniemu cykliście 
pierwszeństwa. W efekcie rowerzysta z obrażeniami głowy i 
lewego barku trafi ł do szpitala. Obydwaj uczestnicy zdarzenia 
byli trzeźwi. Policja przypomina, że zaczęła się wiosna i zarów-
no rowerzystów jak i motocyklistów będzie na drogach przy-
bywać. Dlatego kierowcy samochodów osobowych powinni 
zachować w najbliższych miesiącach szczególną ostrożność. 

GÓRA KALWARIA

Trzy osoby zatrzymane z marihuaną
W trakcie kontroli miejskich pustostanów funkcjonariusze po-
czuli charakterystyczny zapach marihuany. Chwilę później za-
uważyli trzy osoby – 22-letniego mężczyznę, jego o rok młod-
szego kolegę i 21-letnią kobietę. Wszyscy mieli przy sobie susz 
konopi indyjskich. W związku z tym zostali zatrzymani i trafi li do 
celi. Odpowiedzą za posiadanie środków odurzających, za co 
grozi im do 3 lat pozbawienia wolności. 

URSYNÓW

91 gramów kokainy
Nocą, w rejonie ulicy Surowieckiego policjanci zauważyli stoją-
cy na parkingu ciemny samochód. Podczas kontroli 37-letni kie-
rowca wyraźnie zaczął się denerwować. Policjanci postanowi-
li sprawdzić auto. To co w nim znaleźli przeszło ich najśmielsze 
oczekiwania. Okazało, że samochodzie były dwie torby z koka-
iną o łącznej wadze 91 gramów. 37-latek został zatrzymany i tra-
fi ł do celi. Następnego dnia usłyszał zarzut posiadania znacznej 
ilości narkotyków, za co może nawet na 10 lat trafi ć do więzienia. 
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Brudne ulice i chodniki
POWIAT Po zimie na większości ulic i chodników 

zalega piasek oraz inne zanieczyszczenia. Kiedy 

rozpocznie się wielkie sprzątanie? 

 - W zeszłym roku powiat 
wybudował ciąg pieszo-ro-
werowy wzdłuż ul. Postępu 
i Mazowieckiej. Szkoda tyl-
ko, że o niego nie dba – alar-
muje pan Andrzej, nasz roz-
mówca. - Wszystko jest pokry-
te piaskiem, a miejscami też 
drobnym żwirem. Kurzy się to 
niemiłosiernie i przeszkadza 
w użytkowaniu ciągu. Skoń-
czyła się zima, więc wszystkie 
chodniki i ścieżki rowerowe 
powinny być wyczyszczone. 
Podobna sytuacja jest zresztą 
wzdłuż Wojska Polskiego we 
Władysławowie...
 Powiat powołuje się na arty-
kuł 5 ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach. 
W punkcie czwartym czytamy: 

,,uprzątnięcie błota, śniegu, 
lodu i innych zanieczyszczeń z 
chodników położonych wzdłuż 

nieruchomości spoczywa na 
ich właścicielu". Przepis nie ma 
zastosowania, jeśli chodnik od-
dzielony jest od posesji pasem 
zieleni. 
 Do naszego czytelnika ten 
argument jednak nie przemawia. 
- W ustawie jest mowa o chod-
niku, a wzdłuż Mazowieckiej 
i Postępu jest ciąg pieszo-ro-
werowy. To co innego – mówi. 
- Poza tym ten przepis odnosi 
się do odśnieżania. Taka była 
intencja ustawodawcy. Teraz 
okazuje się, że właściciele nie-
ruchomości mają dbać o przy-
legające do ich nieruchomo-
ści ciągi przez cały rok. To jest 
nierealne. Skoro powiat bu-
duje infrastrukturę, to niech 
się nią zajmie – podsumowuje 
mieszkaniec Bobrowca. 
 Wiele chodników i ulic jest 
też zabrudzonych na terenie 
Piaseczna, które już szykuje 
się do wiosennego sprzątania. 
Pozimowe czyszczenie ma za-
cząć się 28 marca i potrwać do 
końca kwietnia. - Ulice będą 
zamiatane sukcesywnie – za-
pewniają urzędnicy z gmin-

nego wydziału utrzymania in-
frastruktury. - Nie będziemy 
czyścić chodników przylegają-
cych bezpośrednio do posesji.
 Prace pielęgnacyjne ru-
szą też wkrótce w Lesznowoli, 
która niekiedy – mimo że nie 
ma takiego obowiązku - czy-
ści również ciągi powiatowe 
(m.in. chodnik wzdłuż ulicy 

Wojska Polskiego we Włady-
sławowie). Tu zamiatane są 
wszystkie chodniki, bo gmina 
stoi na stanowisku, że wspo-
mniana wyżej ustawa nakłada 
na właścicieli jedynie obowią-
zek ich odśnieżania.

Tomasz Wojciuk

Na ulicy Rubinowej w Józefosłąwiu cały czas jest 

wiele pozostałości po odśnieżaniu, jednak niedługo 

mają one zostać usunięte

Każdy zarządca drogi 

nieco inaczej podchodzi 

do kwestii czyszczenia 

chodników i ulic po zimie

W niedzielę 27 marca o godz. 

16 w Hugonówce odbędzie się 

przedpremierowy pokaz naj-

nowszego spektaklu „Don Ki-

chot”, prezentowanego przez Te-

atr Etna. Przedstawienie na mo-

tywach powieści Miguela de Ce-

rvantesa to wielobarwna impre-

sja na temat jednej z najsłynniej-

szych legend o romantycznym 

rycerzu. Bezpłatne wejściówki do 

odbioru w recepcji KDK w dniu 

wydarzenia od godz. 12.

Czekając na 

Don Kichota

KONSTANCIN-JEZIORNA

Chodzi o skrzyżowanie ulic 

Millenium i Radnych w Gło-

skowie, gdzie doszło do wielu 

groźnych wypadków. Kilka dni 

temu zaczęła się budowa od 

dawna zapowiadanego ron-

da. Wloty Millenium mają zo-

stać na jakiś czas zamknięte. 

Na Radnych ruch będzie odby-

wał się wahadłowo, co może 

powodować korki. Prace zwią-

zane z budową ronda mają po-

trwać do połowy sierpnia.

Ruszyła przebudowa 

niebezpiecznego 

skrzyżowania 

PIASECZNO

TW
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Minęło 20 lat od strzelaniny w Parolach
PIASECZNO Strzelanina w Parolach pod Nadarzynem do dziś jest jedną z naj-

większych traum w historii polskiej policji. W środę rano pod komendą po-

wiatową w Piasecznie odbyły się uroczystości upamiętniające tamto tra-

giczne wydarzenie oraz pamięć poległego wówczas policjanta – podkomi-

sarza Mirosława Żaka

 Podkomisarz Żak był na-
czelnikiem sekcji kryminalnej 
Komendy Powiatowej Poli-
cji w Piasecznie. Upamiętnia-
jąca go tablica wisi na fron-
towej elewacji budynku i to 
pod nią składane były w śro-
dę rano wieńce. 
 O tym, jak doszło do tragicz-
nych wydarzeń zakończonych 
śmiercią policjanta opowiedział 
podinsp. Paweł Krauz, komen-
dant powiatowej policji. Wszyst-
ko zaczęło się od uprowadze-
nia przez gangsterów ze słyn-
nej grupy „Mutanta” tira z te-
lewizorami. Towar o ówczesnej 
wartości około 1 mln zł ukryto 
na posesji w miejscowości Pa-
role pod Nadarzynem. 23 mar-
ca 2002 roku ciężarówkę odkry-

ła policja. Na miejsce udali się 
kryminalni pod dowództwem 
podkomisarza Żaka. Przez kil-
ka godzin spisywali znalezio-
ny sprzęt. Nagle pod pose-
sję podjechało kilka samocho-
dów, z których wysiedli uzbro-

jeni mężczyźni. Otworzyli oni 
do nieumundurowanych poli-
cjantów ogień. Napastnicy nie 
reagowali na zapewnienia, że 
strzelają do funkcjonariuszy. 
Walka była nierówna. Prze-
stępcy byli wyposażeni w broń 
automatyczną, funkcjonariu-

sze w sta rego typu pistolety 
P64 i P83. Nie mieli szans w tej 
konfrontacji. - Wymiana ognia 
trwała kilkanaście minut – opo-
wiadał podinsp. Krauz. - Ban-
dyci nie zdołali zabrać swoich 
łupów, ale ciężko ranili podko-
misarza Żaka, który zmarł nie 
doczekawszy pomocy medycz-
nej. Odszedł dobry człowiek 
oraz oddany, doświadczony po-
licjant. Bandyckie kule odebrały 
żonie męża, a dzieciom – ojca. 
Obraz tamtych dni powoli za-
ciera się w pamięci, ale walka 
z siłami zła nadal trwa. I to my, 
policjanci, każdego dnia daje-
my odpór tym siłom.
 Obecny na uroczystości 
Komendant Stołeczny Poli-
cji, nadinspektor Paweł Dzier-

żak podkreślił, że wydarzenia 
w Parolach okazały się trau-
mą dla całej policji. - To był 
okres, w którym bandyci bar-
dzo łatwo sięgali po broń – 
mówił nadinspektor Dzierżak. 
- To po tej tragedii narodził 
się pomysł wymiany uzbroje-
nia w policji. W kolejnych la-
tach nasza formacja bardzo 

się zmieniła, przeobrażając 
się w nowoczesną instytucję. 
Dziś nie mamy się czego wsty-
dzić. Chciałbym, aby nikt już 
nigdy na służbie nie zginął. A 
pamięć o bohaterskiej śmierci 
Mirosława Żaka musi trwać!

Tomasz Wojciuk

 Zdarzenia sprzed 20 lat 

zainicjowały głębokie 

przemiany w policji

Każdego roku, w rocznicę tragicznych zdarzeń, pod tablicą upa-

miętniającą poległego na służbie policjanta składane są kwiaty

R E K L A M A
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Przebudowa kawałka Mazo-
wieckiej jest elementem większe-
go, realizowanego przez powiat 
zadania. Chodzi o przebudowę 
ulicy Postępu tak naprawdę od 
Krasickiego w Nowej Woli, aż do 
Żwirowej w Bobrowcu. Na wy-
konanie kawałka Mazowieckiej, 
będącej przedłużeniem Postę-
pu, od nowego ronda przy Le-
śnej/Przyleśnej do Żwirowej fir-
ma, która wygrała przetarg, ma 
czas do czerwca. Prace zostaną 

jednak zakończone wcześniej, 
bo zostało już tylko położenie na 
drodze nawierzchni bitumicznej. 
- To dla mnie żadna pociecha – 
mówi pan Andrzej, który miesz-
ka przy Mazowieckiej. - Jak po-
wieje wiatr, to strasznie się tu ku-
rzy. Sytuacji nie poprawiają jeż-
dżące mimo zakazu samochody. 
Na płocie i elewacji domu mam 
centymetrową warstwę brudu. 
Pan starosta powinien tu przyje-
chać i to posprzątać...

Swej wściekłości nie kryją rów-
nież kierowcy. - To jest po pro-
stu skandal – mówi pan Ma-
riusz, kierowca ciężarówki. 
- Jeździłem trochę po zachodzie 
Europy, tam takie prace wyko-
nuje się w ciągu jednego dnia, 
a u nas trwa to trzy miesiące. 
Droga zamknięta, nie ma jak 
nawet dojechać do posesji. Jak 
raz chciałem ominąć zakaz, za-
trzymała mnie policja i dosta-
łem mandat. Ręce opadają...
 Kilka dni temu nad no-
wym rondem u zbiegu Leśnej 
i Mazowieckiej zawisł policyj-
ny dron, który nagrywał samo-
chody jeżdżące zamkniętą dla 
ruchu drogą. Zamieszczony na 
stronie komendy powiatowej 

film wywołał dodatkową iryta-
cję kierowców i zapoczątkował 
falę negatywnych komenta-
rzy w mediach społecznościo-
wych. Dostało się zarówno po-
wiatowi, który zarządza dro-
gą, wykonawcy, jak i munduro-
wym. Zapytaliśmy kiedy odci-
nek ulicy Mazowieckiej zosta-
nie dokończony i przywróco-
ny do ruchu. - Niedawno wy-

konawca robił tam kanalizację 
deszczową. Grunt musi zwią-
zać i się ustabilizować, w prze-
ciwnym razie nowa droga mo-
głaby się zapaść – wyjaśnia Jo-
anna Grela z biura promocji 
powiatu. - Asfaltowanie Ma-
zowieckiej powinno rozpocząć 
się w przyszłym tygodniu.

Tomasz Wojciuk

Narzekają ma kurz i objazdy
PIASECZNO Dokładnie 9 marca powiat piaseczyński zamknął 

kilometrowy odcinek ulicy Mazowieckiej w Bobrowcu od Le-

śnej do Żwirowej. - Od ponad tygodnia nic się tam nie dzie-

je, a kierowcy muszą jeździć objazdami – alarmuje pan Pa-

weł. - Jak długo to jeszcze potrwa?
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Świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy oraz 
goszczących ich mieszkańców gminy

Gmina Piaseczno rozpoczęła przyjmowanie wniosków o wypłatę jednorazowych świadczeń w 

wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy. Mieszkańcy gminy, którzy goszczą u siebie uchodźców 

mogą również składać wnioski o wypłatę  świadczenia w wysokości 40 zł/osobę/dzień udzielenia 

schronienia i wyżywienia.

Od 18 marca obywatele Ukrainy, 

którzy zostali wpisani do reje-

stru PESEL, mogą składać wnioski 

o wypłatę jednorazowego świad-

czenia w wysokości 300 zł na oso-

bę, przeznaczonego na utrzyma-

nie, w szczególności na pokrycie 

wydatków na żywność, odzież, 

obuwie, środki higieny osobistej 

oraz opłaty mieszkaniowe.

Obywatelowi Ukrainy, którego 

pobyt na terytorium Rzeczypo-

spolitej Polskiej jest uznawany za 

legalny na podstawie art. 2 ust. 

1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. 

o  pomocy obywatelom Ukrainy 

w związku z konfl iktem zbrojnym 

na terytorium tego państwa i któ-

ry został wpisany do rejestru PE-

SEL, przysługuje pomoc w postaci 

jednorazowego świadczenia pie-

niężnego w wysokości 300 zł na 

osobę, przeznaczonego na utrzy-

manie, w szczególności na pokry-

cie wydatków na żywność, odzież, 

obuwie, środki higieny osobistej 

oraz opłaty mieszkaniowe.

Wniosek w imieniu osoby ma-

łoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.) 

może złożyć jej przedstawiciel 

ustawowy, opiekun tymczasowy 

albo osoba sprawująca faktyczną 

pieczę nad dzieckiem.

Wnioski o przyznanie jednora-

zowego świadczenia pienięż-

nego można składać w Miejsko-

Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-

łecznej w Piasecznie przy ul. Świę-

tojańskiej 5a, od dnia 18.03.2022 

roku.

Wniosek należy złożyć osobiście 

i własnoręcznie podpisać.

WYPEŁNIAJ W JĘZYKU POLSKIM – 

WIELKIMI LITERAMI W ALFABECIE 

ŁACIŃSKIM.

W razie niewypełnienia wszyst-

kich danych – konieczne będzie 

ich uzupełnienie.

Wnioski niespełniające wymo-

gów będą pozostawione bez roz-

patrzenia.

Dane, które trzeba wpisać we 

wniosku:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) datę urodzenia;

3) obywatelstwo;

4) płeć;

5)  rodzaj dokumentu stanowią-

cego podstawę przekroczenia 

granicy;

6)  serię i numer dokumentu sta-

nowiącego podstawę przekro-

czenia granicy;

7)  informację o dacie wjazdu na 

terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej;

8) adres pobytu;

9)  dane kontaktowe, w tym nu-

mer telefonu lub adres poczty 

elektronicznej;

10) numer PESEL

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. 

o  pomocy obywatelom Ukrainy 

w  związku z konfl iktem zbrojnym 

na terytorium tego państwa.

Громадяни України, які 

перебувають на території 

Республіки Польщі легально 

на підставі ст. 2 пункт  Закону 

від 12 березня 2022 року про 

допомогу громадянам України 

у зв’язку зі збройним конфліктом 

на території цієї держави і які 

внесені в реєстр PESEL, мають 

право на допомогу у вигляді 

одноразової грошової виплати 

розміром 300 злотих. Допомога 

призначена на утримання, 

зокрема на покриття видатків 

на харчування, одяг, взуття, 

засоби особистої гігієни, 

а також оплати житла.

Заяву від імені неповнолітнього 

(дитини віком до 18 років) 

може подати її законний 

представник, тимчасовий 

опікун або особа, яка фактично 

опікується дитиною.

Заяву на одноразову грошову 

допомогу можна подати 

у  Міському та комунальному 

центрі соціального забезпече-

ння (Miejsko-gminny ośrodek 

pomocy społecznej) у Пясечно 

за адресою: вул. Свєнтоянська 

(Świętojańskа) 5а, від п’ятниці – 

18.03.2022.

Заява має бути подана особисто 

та підписана від руки.

 ЗАЯВУ СЛІД ЗАПОВНИТИ ПОЛ-

ЬСЬКОЮ МОВОЮ – ВЕЛИКИМИ 

ЛІТЕРАМИ ЛАТИНСЬКОГО АЛФА-

ВІТУ.

Брак даних неприпустимий. Всі 

поля необхідно заповнити.

Заявки, які не відповідають вимо-

гам, розглядатися не будуть.

Дані, які потрібно внести 

в  заявку:

1) ім’я (імена) та прізвище;

2) дата народження;

3) громадянство;

4) стать;

5)  вид документа, за яким 

перетнули кордон;

6)  серія та номер документа, за 

яким перетнули кордон;

7)  відомості про дату в’їзду на 

територію Республіки Польща;

8) адреса проживання;

9)  контактні дані, включаючи 

номер телефону або адресу 

електронної пошти;

10) номер PESEL

 Правова основа

Закон від 12 березня 2022 року 

про допомогу громадянам 

України у зв’язку зі збройним 

конфліктом на території цієї 

держави.

Świadczenie pieniężne dla osób, 

które przyjęły uchodźców

Od 17 marca 2022 r. osoby, któ-

re zapewniły zakwaterowanie 

i  wyżywienie obywatelom Ukra-

iny uciekającym ze swojego pań-

stwa przed wojną, mogą składać 

już wnioski o wypłatę świadcze-

nia pieniężnego. 

Zgodnie ze specustawą z dnia 12 

marca 2022 r. o pomocy obywa-

telom Ukrainy w związku z kon-

fl iktem zbrojnym na terytorium 

tego państwa, mieszkańcy, któ-

rzy udzielili schronienia i zapew-

nili wyżywienie takim osobom, 

mogą ubiegać się o świadczenie 

w wysokości 40 zł dziennie za każ-

dą przyjętą pod swój dach osobę – 

zarówno dorosłego, jak i dziecko.

Świadczenie przyznawane jest 

za okres faktycznego zapewnie-

nia zakwaterowania i wyżywie-

nia obywatelom Ukrainy – licząc 

od dnia przyjęcia do dnia złożenia 

wniosku – ale nie dłużej niż 60 dni. 

W związku z tym, że wypłacane 

jest wstecznie za okres udziele-

nia gościny, wniosek warto skła-

dać pod koniec okresu, w któ-

rym udzielaliśmy gościny osobom 

z  Ukrainy. Wnioski wraz z załącz-

nikiem należy składać osobiście 

w Wydziale Polityki Mieszkanio-

wej UMiG Piaseczno przy ul. War-

szawskiej 1. Szczegółowe informa-

cje można uzyskać pod nr telefo-

nu: (22) 70 17 592, (22) 70 17 566.

Wniosek jest rozpatrywany w ter-

minie miesiąca od dnia jego zło-

żenia w Urzędzie Miasta i Gmi-

ny Piaseczno. Wzór wniosku i za-

łącznika do pobrania w BIP Gminy 

Piaseczno: bip.piaseczno.eu

Jednocześnie Gmina Piaseczno 

przypominamy o spoczywają-

cym na właścicielu nieruchomości 

obowiązku aktualizacji deklaracji 

o wysokości opłat za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi 

w  przypadku zmiany liczby osób 

korzystających z nieruchomości.

Nowe zasady wydawania 
darów dla uchodźców

Przez pierwsze dwa tygodnie 
mieszkańcy bardzo aktywnie 
uczestniczyli w oddolnej akcji 
Pomóż Ukrainie – Powiat Pia-
seczyński. Rzesza wolontariu-
szy i darczyńców przewinęła się 
przez kolejne magazyny zbiera-
jące i wydające dary dla uchodź-
ców. Pomoc trafiła zarówno do 
osób, które zatrzymały się w po-
wiecie piaseczyńskim, jak rów-
nież na granicę polsko-ukraiń-
ską oraz na teren Ukrainy. 
– Bardzo dziękujemy miesz-
kańcom za ogrom niesionej dla 
uchodźców pomocy – mówi wi-
ceburmistrz Hanna Kułakow-
ska-Michalak. – Nadal jest ona 
bardzo potrzebna, bo dopóki 
obywatele Ukrainy nie otrzy-
mają numerów PESEL, na-
wet nie mogą złożyć wniosków 
o systemową, rządową pomoc. 
W tej chwili bardzo potrzebna 
jest żywność, więc wciąż zapra-
szamy do przekazywania jej dla 
uchodźców. 

Paczki dostosowane
do potrzeb
Od blisko 2 tygodni Gmi-
na Piaseczno, która wcześniej 
wspierała działania wolonta-
riuszy, wzięła na siebie orga-
nizację punktu przyjmowa-
nia i wydawania darów. Samo-
rząd usystematyzował przeka-
zywanie pomocy uchodźcom. 
Osoby potrzebujące żywności 
lub chemii prosimy o zgłasza-
nie się do Punktu Informacyj-
nego dla Uchodźców z Ukrainy 
przy placu Piłsudskiego (w Cen-
trum Przedsiębiorczości przy 
ul. Warszawskiej 1 w Piasecz-
nie) od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 10.00 do 18.00.

Po zgłoszeniu zapotrzebowania, 
informacja będzie przekazy-
wana do magazynu w centrum 
miasta, gdzie zostanie przygo-
towana paczka do odbioru dla 
konkretnej rodziny. Wydawanie 
darów koordynuje Caritas Pia-
seczno, mający wieloletnie do-
świadczanie w świadczeniu tego 
typu pomocy.

Osoby indywidualne, które chcą 
przekazać dary dla uchodźców, 
zapraszamy od poniedziałku do 
piątku w godzinach 18.00-20.00 
oraz w soboty w godzinach 9.00-
12.00 na ul. Fabryczną 2 (wejście 
od strony ul. Puławskiej). Punkt 
przyjmuje żywność, artykuły 
chemiczne, higieniczne i prze-
mysłowe. Nie przyjmuje odzieży 
i zabawek.

Konto
„Piaseczno dla Ukrainy”
Wsparcie możliwe jest również 
przez przekazanie środków fi-
nansowych na specjalnie utwo-

rzone przez Gminę Piaseczno 
konto do wpłat na rzecz wspar-
cia obywateli Ukrainy. Pie-
niądze przekazane przez dar-
czyńców zostaną przeznaczone 
w pierwszej kolejności na zakup 
żywności i artykułów pierwszej 
potrzeby dla osób przebywają-
cych na terenie gminy Piasecz-
no. Mogą również służyć prze-
kazaniu pomocy na teren Ukra-
iny.
Dane do przelewu: 
Gmina Piaseczno, ul. Kościusz-
ki 5, 05-500 Piaseczno
Bank Pekao S.A. nr konta: 03 
1240 6292 1111 0011 1200 1949
Dla przelewów z zagranicy kod 
SWIFT: PKOPPLPW
Tytuł przelewu: Piaseczno dla 
Ukrainy
Gminna infolinia dotyczą-
ca pomocy dla uchodźców, ob-
sługiwana w języku polskim 
i ukraińskim działa w godzi-
nach pracy Punktu Informa-
cyjnego – od poniedziałku do 
piątku w godzinach 10.00-
18.00. Informacje udzielane 
są pod numerami telefonów: 
666 973 189, 500 817 471, 
506 343 812.
Гміна Пясечно у співпраці 

з  Карітас Пясечно приймаємо 

усі необхідні речі для біженців 

з України від волонтерів. 

З  понеділка, 14 березня 2022 

року, змінюються правила та 

місце отримання та віддання 

речей від мешканців.

Заявки приймаються 

в  інформа ційному пункті для 

біженців з України за адресою:

вул. Варшавська, 1 в Пясечно 

(вхід з площі Пілсудського). 

Пункт працює з понеділка по 

п’ятницю з 10:00 до 18:00.

Після подання запиту 

інформація буде передана 

на склад у центрі міста, 

де підготують пакет для 

отримання конкретною 

родиною. Роздачу речей 

координуватиме Карітас 

Пясечно.

Особи, які бажають передати 

речі біженцям, запрошуються 

з  понеділка по п’ятницю 

з  18:00 до 20:00 за адресою: 

вул. Фабрична 2 (вхід з вул. 

Пулавської). Більш детальну 

інформацію про роботу пункту 

ми надамо наступного тижня.

Комунальна лінія допомоги 

біженцям, яка підтримується 

польською та українською 

мова ми, працюватиме 

в робочий час інформаційного 

пункту – з  понеділка по 

п’ятницю з 10:00 до 18:00. 

Інформація надається за 

телефонами: 666 973 189, 500 

817 471, 506 343 812.

Gmina Piaseczno we współpracy z Caritas Piaseczno przejęła od wo-

lontariuszy akcję wydawania darów dla uciekających przed wojną 

obywateli Ukrainy. Od poniedziałku 14 marca 2022 roku zmieniły się 

zasady i miejsce przyjmowania i wydawania darów od mieszkańców.
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AKTUALNOŚCI

 Pan Piotr w Piasecznie 
mieszka od 30 lat, aktualnie 
pracuje w dużej firmie jako 
kontroler jakości. Wcześniej 
prowadził salon samochodowy 
i galerię antyków. Przez 28 lat 
był żonaty, ma córkę i syna. Jest 
człowiekiem aktywnym i pozy-
tywnie nastawionym do życia.

Z aktywnej codzienności 

na casting

 - Od lat chodzę na kurs tańca 
w Piasecznie, regularnie korzy-
stam z siłowni, sauny i pływal-
ni – mówi uczestnik programu. 
- Gram też w piłkę z chłopaka-
mi, którzy mają za sobą występy 
w lidze. Choć nie dorównuję im 

umiejętnościami, to staram się 
korzystać z każdej okazji, aby się 
poruszać. Hobbystycznie wciąż 
zajmuję się renowacją antyków, 
można mnie spotkać na lokal-
nych targach staroci w Piasecz-
nie czy wyprzedażach bagażni-
kowych w Wólce Kozodawskiej. 
Kiedyś częściej łowiłem ryby, te-
raz już mi na to nie starcza cza-
su. Na co dzień pracuję wśród 
osób młodych i pozytywnie na-
stawionych do życia. 
 Jak przyznaje pan Piotr, to 
właśnie znajomi z firmy namó-

wili go na udział w programie. 
- Uznali, że będę pasował do 
„Sanatorium miłości”  – opowia-
da nasz rozmówca. - Nie ogląda-
łem poprzednich sezonów, więc 
nie bardzo wiedziałem czego się 
spodziewać. Postanowiłem jed-
nak spróbować sił i wziąć udział 
w castingu.  Uczestników pro-
gramu (6 mężczyzn i 6 kobiet) 
wybierano spośród około tysią-
ca kandydatów.  
 - Spotkania były prowa-
dzone w studiu telewizyjnym 
przy ul. Woronicza – wspo-
mina mieszkaniec Piasecz-
na. - Pytano mnie o zaintere-
sowania, pasje i doświadcze-
nia życiowe. Starano się wy-

brać ludzi, którzy mają ape-
tyt na życie i dużo pomysłów 
na spędzanie wolnego czasu.

Życie zaczyna się po 60.

 Po ukończeniu 60. roku ży-
cia niektórzy zwalniają. Wybie-
rają samotność, a wolny czas 
spędzają przed telewizorem. 
Czują, że najlepsze mają już za 
sobą, a jesień życia nie przynie-
sie już większych emocji.  
 - Nic bardziej błędnego 
– uważa pan Piotr. - To wła-
śnie teraz nadszedł nasz czas. 

Mamy dorosłe, samodziel-
ne dzieci, z różnych względów 
jesteśmy samotni, ale może-
my to zmienić – zadbać o sie-
bie, oddać się swoim zainte-
resowaniom, spełniać marze-
nia, które odkładaliśmy przez 
całe życie. 10 odcinków nowe-
go sezonu „Sanatorium mi-
łości” nagrywano przez mie-
siąc w Szpitalu Uzdrowisko-
wym Wielka Pieniawa w Po-
lanicy Zdroju. Tam 12 uczest-
ników i uczestniczek progra-
mu zostało zakwaterowanych 
w dwuosobowych pokojach. 
Mieli okazję poznać się, zinte-
grować i nawiązać relacje nie 
tylko na planie filmowym. 
 - Wygranymi tak naprawdę 
są wszyscy – uważa pan Piotr. 
- Uczestnictwo w tym progra-
mie to wielka przygoda i szan-
sa na nowe znajomości, a nawet 
przyjaźnie. Kto wie, być może 
komuś uda się nawet zakochać 
i stworzyć związek na resztę ży-
cia?  Uczestnicy programu po-
znają się w różnych sytuacjach 
i okolicznościach, podobnych do 
tych, jakich można doświadczyć 
w prawdziwym sanatorium. 
Przewidziano dla nich różne za-
dania i elementy rywalizacji. 
 - Nigdy nie wiedzieliśmy, co 
nas czeka – opowiada uczest-
nik programu. - Mówiono 
nam tylko jak się ubrać, wsia-
daliśmy do autokaru i wiezio-
no nas, raz na kręgielnię, raz 
na parkiet, w góry, czy na spo-
tkanie z psychologiem. Uczest-
ników programu dobrano do-
skonale. To bardzo interesują-
ce osoby, dynamiczne i wyra-
ziste. Nie było mowy o nudzie. 
Zadania, które przed nami 
stawiano często wymagały po-
konywania własnych słabo-
ści, ale bywało też, że oporów 
i lęków. W programie pojawi-
li się również specjalni goście, 
z którymi spotkanie było dla 
nas dużym przeżyciem.

Szansa na miłość, pozytywne 

emocje dla widzów

Czy udział w programie rze-
czywiście daje szansę na zale-
zienie swojej „drugiej połowy”?
 - Oczywiście warunki, w któ-
rych się poznajemy są bar-
dzo komfortowe, więc począ-
tek kształtujących się relacji jest 
dość specyficzny – mówi pan 
Piotr.  - Codzienne życie sta-
wia przed nami szereg wyzwań 
i trudności. To właśnie wtedy lu-
dzie się naprawdę poznają i po-
dejmują decyzje, czy chcą być ra-
zem. Uważam jednak, że udział 
w tym programie pozwala się 
otworzyć na budowanie relacji 
z drugim człowiekiem. Ten pro-
gram daje „powera”, pozwala 
wyrwać się z kręgu starych zna-
jomych, nabrać odwagi, pewno-
ści siebie i otworzyć się na nowe 
znajomości. Wyrzuca się przypi-
sane do wieku ubrania, a wska-
kuje się w młodzieżowe ciuchy, 
by pokazać swoje radosne i po-
godne wnętrze – dodaje z uśmie-
chem mężczyzna.  - Jesteśmy te-
raz w bardzo trudnym czasie, 
budzącym lęki i skłaniającym 
do gorzkich refleksji  – zauwa-
ża nasz rozmówca. - Mam na-
dzieję, że oglądanie tego progra-
mu pozwoli widzom oderwać się 
od codziennych problemów i po-
zbyć się złych myśli. Świat nie 
wali się tylko dlatego, że coś nam 
źle poszło. Trzeba nabrać dy-

stansu i dać sobie kolejną szan-
sę. Chciałbym, żeby ten program 
zaraził optymizmem i zainspi-
rował zarówno moich rówieśni-
ków, jak i ludzi młodszych, któ-
rzy zmęczeni niepowodzeniami 
zaczynają wbijać się w poczucie, 
że „najlepsze już za nimi”. 
 Rozmawiając spacerujemy po 
Piasecznie, od czasu do czasu 
pana Piotra zaczepiają znajomi. 
 - Widziałem cię w telewizji – ma-
cha mu jeden z przechodniów.  
- Witam telewizyjną gwiazdę – 
znajomy taksówkarz ściska mu 
rękę.  
- Udział w tym programie może 
stworzyć jakieś nowe szanse czy 
znajomości, ale kariery w Hol-
lywood raczej nie przewidu-
je – śmieje się pan Piotr. - Liczy 
się przede wszystkim dobra za-
bawa i pozytywne emocje, któ-
rymi można było podzielić się 
nie tylko ze współuczestnikami 
programu, ale także z widzami. 
Choć braliśmy udział w nagra-
niach, tak naprawdę nie wiemy, 
które sceny zostaną wykorzysta-
ne i w jaki sposób zmontowane. 
Do końca nie wiemy, jak wypad-
niemy i w  jakim świetle zosta-
niemy ukazani. Dlatego na ko-
lejne odcinki „Sanatorium miło-
ści” czekamy z taką samą ekscy-
tacją jak pozostali widzowie.

Adam Braciszewski

Mieszkaniec Piaseczna w „Sanatorium miłości”
PIASECZNO W niedzielę w TVP1 ruszył czwarty sezon „Sanatorium miłości”, 

programu randkowego typu reality show z udziałem osób powyżej 60. 

roku życia. Wśród uczestników znalazł się mieszkaniec Piaseczna, Piotr Sie-

roczniewicz  

Do finałowej dwunastki osób występujących w programie

pan Piotr został wybrany spośród ok. 1000 osób 

biorących udział w castingu

- Życie zaczyna się po sześćdziesiątce - twierdzi 

uczestnik programu „Sanatorium miłości” 

Retro Dzień w piaseczyńskiej bibliotece
PIASECZNO W najbliższą sobotę 26 marca w godzinach od 11 do 16 odbędzie się bezpłatne rodzinne wydarzenie, podczas które-

go zakurzone i niepotrzebne sprzęty nie tylko ożyją, ale także stanowić będą źródło rozrywki i edukacji międzypokoleniowej

 Retro Dzień w budynku Cen-
trum Edukacyjno-Multimedial-
nego to nowa inicjatywa Mul-
ticentrum - Biblioteki Publicz-
nej w Piasecznie oraz Muzeum 
Kaset, która realizowana będzie 
z zaprzyjaźnionym Milanow-
skim Muzeum Gier i Kompute-
rów. W programie imprezy prze-
widziano prezentacje nie tylko 
archaicznych komputerów oraz 
konsol z grami, ale także gramo-
fonów, magnetofonów szpulo-
wych oraz kasetowych. 

 - Będzie można nie tylko 
sprawdzić ich funkcjonalności, 
ale także zajrzeć do ich wnętrza, 
a także dowiedzieć się o sposo-
bach ich naprawy – mówi Ceza-
ry Molski z Muzeum Kaset. 
 W ten sposób pomysłodaw-
cy wydarzenia będą zachęcać do 
naprawy nie tylko dawnych urzą-
dzeń, ale i współczesnych - by 
zmniejszać liczbę elektrośmieci.
 Retro Dzień obfitować bę-
dzie w liczne konkursy z na-
grodami, a także - łączące po-

kolenia - warsztaty upcyclin-
gowe. Na miejscu będzie tak-
że możliwość kontemplo-
wania utworów w muzycz-
nych, a w rolę algorytmów 
podpowiadających artystów 
będą mogli wcielić się rodzi-
ce i dziadkowe. Nie obędzie się 
także bez podstawowej wie-
dzy komputerowej, co stano-
wić może wyzwanie dla współ-
czesnych dzieci i młodzieży. 
 - Dlatego liczymy na ro-
dzinne wsparcie starszych po-

koleń także w tej kwestii – mówi 
Cezary Molski.
 Retro Dzień będzie tak-
że okazją do przekazania i za-
chowania dla kolejnych poko-
leń nie tylko starych kompute-
rów, ale także kaset (audio i vi-
deo), a także magnetofonów 
i kamer analogowych. Patro-
nat medialny nad Retro Dniem 
objęła redakcja Kuriera Połu-
dniowego oraz portal Piasecz-
noNews.pl.. 

Tyl.

Świąteczna zbiórka 

żywności

GÓRA KALWARIA

W piątek i sobotę, 1 i 2 kwiet-

nia, planowana jest zbiórka 

żywności dla najuboższych ro-

dzin z terenu gminy Góra Kal-

waria. Zbiórka będzie prowa-

dzona w  kilkunastu sklepach 

na terenie gminy, w tym skle-

pie Eden przy Dominikańskiej, 

dwóch Lewiatanach, Samie 

u Jacka, Top Markecie przy Łu-

bińskiej, Lidlu i dwóch Biedron-

kach. Zbierane będą produkty 

spożywcze: olej, mąka, cukier, 

majonez, żurek, słodycze.

TW
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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 mię-

śni i zmniejsza 
obwód tkanki 
tłuszczowej. Moż-
na stosować ją 
na wszystkich 
częściach ciała, 
a naj lepsze efek-
ty redukcji tkanki 
tłuszczowej poka-
zują się na brzu-
chu i udach. Ko-
biety często sto-
sują ten zabieg 
w celu podniesie-
nia pośladków.

Dla kogo?
 Zabieg pro-
ponujemy oso-
bom, które chcą 
poprawić wygląd 
sylwetki, zreduko-
wać cellulit, ujędr-
nić ciało, czy pod-
nieść pośladki. Elektrostymula-
cja ma też za zadanie wzmocnić 
mięśnie, więc przyda się jako uzu-
pełnienie lub przygotowanie do 
treningu dla osób aktywnych fi -
zycznie. Zastąpi trening, kiedy 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

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

Szkoła otrzyma patriotyczne imię. 
Powstanie też tematyczny mural
GÓRA KALWARIA Szkole podstawowej w Baniosze już niedługo zostanie nadane 

imię Polski Niepodległej. Z tej okazji jest przygotowywany mural, który znaj-

dzie się na szczytowej ścianie sali gimnastycznej od strony ulicy Spokojnej 

 Wybór patrona szkoły po-
przedziła specjalna procedura, 
w której wzięło udział grono pe-
dagogiczne, rada rodziców i sa-
morząd uczniowski. Przedsta-
wiono różne propozycje, m.in. 
szkoła imienia „Chrztu Polski”, 
„Cichociemnych spadochronia-
rzy AK”, czy „Pułkownika Alek-
sandra Tarnawskiego”, który był 
ostatnim żyjącym Cichociem-
nym. Pamięć o Cichociemnych 
jest szczególnie żywa na terenie 
Baniochy. To nieopodal tej miej-
scowości w 1944 roku mieści-
ła się tzw. „kanapa”, czyli miej-
sce zrzutu Cichociemnych, świet-
nie wyszkolonych żołnierzy, przy-
gotowanych za granicą do pod-
jęcia walki w strukturach AK. 
Dziś znajduje się w tym miejscu 
pomnik. Dlatego wybór imienia 
szkoły niezwiązany z Cichociem-
nymi mógł być dla wielu osób za-
skoczeniem. 
 - To imię zostało wybrane 
w drodze głosowania – podkreśla 
Dariusz Słapek, dyrektor szko-
ły w Baniosze. - Samą propozy-

cję wysunęła jedna z klas oraz 
rada rodziców. Teraz uchwałę 
w tej spra wie podejmie rada miej-
ska Góry Kalwarii. Samą uroczy-
stość związaną z nadaniem szko-
le imienia chcielibyśmy zorgani-
zować w połowie maja.
 Jej nieodłącznym elementem 
ma być odsłonięcie tematyczne-
go muralu, który znajdzie się na 
ścianie sali gimnastycznej i bę-
dzie zajmował około 100 m kw. 
Na razie nie wiadomo, co się na 
nim znajdzie. Cały czas trwają w 
tej sprawie konsultacje. O wybo-

rze tematu przewodniego zdecy-
duje 9-osobowy zespół roboczy, 
w którego skład wchodzą ucznio-
wie, nauczyciele i przedstawiciele 
rady rodziców. 
 - Na razie jedna z rodzin 
przygotowuje bezpłatnie elewację 
pod mural, za co jesteśmy bardzo 
wdzięczni – podkreśla dyrektor 
szkoły. Na portalu zrzutka.pl ru-
szyła też zbiórka środków na ten 
cel. Do tej pory udało się uzbierać 
prawie 4000 zł, potrzeba jeszcze 
około 16 tys. zł.

Tomasz Wojciuk

 Jeszcze nie wiadomo, co będzie przedstawiał mural. 

Konsultacje w tej sprawie cały czas trwają

Zielone światło dla 
Karczunkowskiej
LESZNOWOLA/URSYNÓW Niedawno pisaliśmy o  będą-

cej w fatalnym stanie ulicy Karczunkowskiej. Kil-

ka dni temu Rada Warszawy zabezpieczyła na re-

mont drogi prawie 37 mln zł
 Chodzi o odcinek Kar-
czunkowskiej od Puławskiej 
do PKP Jeziorki oraz krótki 
fragment między wiaduktem, 
a nowym rondem. W sumie to 
około 1,5 km dziurawej drogi. 
Rozmowy dotyczące przebu-
dowy Karczunkowskiej toczą 
się od lat. Swego czasu brali 
w nich udział również przed-
stawiciele gminy Lesznowola, 
której mieszkańcy są bardzo 
zainteresowani tą inwestycją. 
 Jeszcze niedawno w Wie-
loletniej Prognozie Finanso-
wej dla Warszawy nie było 
żadnych środków na moder-
nizację Karczunkowskiej. 
Mimo, że bardzo zabiega-
ła o to także dzielnica Ursy-
nów. Przekazała ona nawet 
w ubiegłym roku z własne-
go budżetu kwotę 600 tys. zł 
do Stołecznego Zarządu Roz-
budowy Miasta w celu utwo-
rzenia zadania inwestycyjne-
go zatytułowanego „Budowa 
ul. Karczunkowskiej - prace 
przygotowawcze.” 
 - Zaapelowaliśmy także 
do prezydenta m.st. Warsza-

wy oraz rady m.st. Warsza-
wy o zapewnienie środków na 
przeprowadzenie prac przy-
gotowawczych i zapewnienie 
środków na realizację prac 
modernizacyjnych w Wielo-
letniej Prognozie Finanso-
wej m.st. Warszawy – infor-
mowała nas kilka miesię-
cy temu Kamila Terpiał, na-
czelnik wydziału komunika-
cji społecznej w ursynowskim 
magistracie. Wydaje się, że te 
działania przyniosły w koń-
cu efekty. W ostatni czwar-
tek Rada Warszawy zabezpie-
czyła środki na modernizację 
Karczunkowskiej.
 Łącznie jest to aż 36,8 
mln zł. 1,3 mln zł ma pójść na 
prace przygotowawcze, zaś 
reszta na budowę i wykupy 
gruntów. Zła informacja jest 
taka, że droga nie powstanie 
od razu. Projekt ma być go-
towy w ciągu dwóch najbliż-
szych lat, zaś przebudowa za-
cznie się najwcześniej w dru-
giej połowie 2024 roku.

TW

 Hymn powstał w końcu XIX 
wieku, słowa napisał do niego 
Ołeksandr Konysky, a muzykę 
skomponował Mykoła Łysenko.
- Jest to utwór powszechnie zna-
ny na Ukrainie i w diasporze 
pretendował nawet do uznania 
go za Hymn Państwowy – mówi 
Paweł Ginda, organista i jed-
nocześnie dyrygent Chóru Li-
turgicznego Parafii Najświęt-
szej Maryi Panny Wspomożenia 
Wiernych w Zalesiu Dolnym. 
 - Dzisiaj śpiewany na zakoń-
czenie uroczystych nabożeństw 
w cerkwiach i kościołach, szcze-
gólnie przywoływany w tych 
trudnych wojennych czasach.

 Chór z Zalesia Dolne-
go w swoim repertuarze ma 
kilkanaście pieśni i utwo-
rów w języku ukraińskim - to 
głównie pamiątki z wyjaz-
dów na Ukrainę i kontaktów 
z tamtejszymi chórami. - Łą-
cząc się z bólem cierpiących 
i wołaniem o pokój, chór w 
każda niedzielę po mszy świę-
tej o godzinie 10 będzie śpie-
wał ,,Boże Welykyj Jedynym”. 

 Wykonanie utworu zna-
leźć można również na kana-
le YouTube „Chór Liturgiczny 
Zalesie Dolne”.

Tyl.

Modlitwa za Ukrainę
PIASECZNO Chór Liturgiczny z Zalesia Dolnego, w solidarno-

ści z walczącą Ukrainą, nagrał religijny hymn ukraiński „Boże 

Welykyj Jedynyj” („Boże zachowaj Ukrainę”)
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 Większość ciekających przed 
wojną ludzi stara się jak najszyb-
ciej usamodzielnić, aby nie być 
ciężarem dla swoich polskich 
gospodarzy. Najważniejsze jest 
w tym procesie znalezienie pra-
cy. Niestety, jak się okazuje, wie-
lu przedsiębiorców wykorzystuje 
sytuację. Na jednym z forów dys-
kusyjnych opisana została nie-
dawno historia trzech młodych 
Ukrainek, które zatrudniły się do 
sprzątania pokoi w drogim war-
szawskim hotelu. Okazuje się, że 
kobiety pracują za 6 zł na godzi-
nę. Autorka wpisu poprosiła są-
siadów o pomoc i zaproponowa-
nie trzem paniom lepiej płatnego 
zajęcia, co spotkało się z bardzo 
szerokim odzewem. Sporo ofert 
pracy dla przybyszów z Ukrainy 
ma także Powiatowy Urząd Pra-
cy w Piasecznie. - Od poniedział-
ku 14 marca uchodźcy z Ukrainy 
mogą rejestrować się u nas na ta-
kich samych zasadach, co Polacy 
– mówi Krystyna Zwolińska, dy-
rektor PUP. - Na razie z tej moż-
liwości skorzystało 128 osób, ale  
chętnych do zarejestrowania jest 
naprawdę wielu – dodaje.
 Rejestrowanie się uchodźców 
w powiatowych urzędach pracy 
umożliwia przyjęta w trybie pil-
nym ustawa o pomocy obywate-
lom Ukrainy. Aby zarejestrować 

się jako osoba bezrobotna mu-
szą one w zasadzie dysponować 
jedynie dokumentem tożsamo-
ści. Dla przyszłego pracodawcy 
istotne mogą być również doku-
menty potwierdzające kwalifika-
cje. - Zgłaszające się do nas oso-
by mają różne wykształcenie i róż-
ne zawody – mówi Krystyna Zwo-
lińska. - Mamy lekarzy, nauczycie-
li, a nawet chemiczkę ze znajomo-
ścią polskiego, która zresztą zna-
lazła już zatrudnienie. Lekarzy 
oferujemy szpitalom, zaś w spra-
wie nauczycielami kontaktujemy 
się z gminami, które przyjmują do 
swoich szkół ukraińskie dzieci. 
 Powiatowy Urząd Pracy dys-
ponuje w tej chwili około 50 ofer-
tami pracy nie wymagającymi 
wysokich kwalifikacji. 

 - Cały czas spotykamy się 
z zainteresowanymi osobami i je 
prezentujemy – dodaje dyrek-
tor PUP. Jednocześnie cały czas 
urząd apeluje do pracodawców 
o przesyłanie aktualnych ofert. 
Chodzi, aby ich wybór był jak 
największy, ponieważ szukają-
cych pracy Ukraińców też będzie 
pewnie z czasem przybywać. 
Oferty można przesyłać bez-
pośrednio do urzędu (informa-
cje pod nr. tel. 22 484 26 84 lub 
19524) lub składać za pośrednic-
twem portalu praca.gov.pl. Co 
ciekawe, jeśli osoba bezrobotna 
z takiej oferty skorzysta, praco-
dawca może ubiegać się o wspar-
cie finansowe. 

Tomasz Wojciuk

Uchodźcy intensywnie szukają pracy
PIASECZNO/POWIAT Od 10 dni osoby, które opuściły Ukrainę po 24 lutego mogą rejestrować się 

w Powiatowym Urzędzie Pracy na takich samych zasadach, co Polacy. Z możliwości tej skorzy-

stało na razie ponad sto osób

O G Ł O S Z E N I E

 Dzięki hojności doktora Śle-
dziewskiego Konstanciński Dom 
Kultury otrzymał ogromną, bez-
cenną kolekcję, na którą składa-
ło się ponad 2500 eksponatów, 
pochodzących z lat 1949-2006. 
 - Jestem pewien, że ta kolek-
cja trafia w dobre ręce – cieszył 
się Antoni Śledziewski, który był 
gościem honorowym czwartko-
wej uroczystości. W 2017 roku 
Konstanciński Dom Kultury po-
zyskał ponad 2,5 mln zł unijnego 
dofinansowania na budowę Mu-

zeum Wycinanki Polskiej. Kon-
stanciński samorząd dołożył 
do inwestycji kolejne 3,5 mln zł. 
Dom Ludowy, w którym będzie 
teraz funkcjonowało muzeum, 
został zbudowany w 1908 roku 
według projektu Stefana Szyl-
lera. Nawiązuje do architektury 
średniowiecznej. Od 1910 roku 
funkcjonowało w nim pierwsze 
w Konstancinie-Jeziornie kino 
„Mirków”. Potem był tam dom 
kultury. Początkowo zakłada-
no, że rewitalizacja tego miejsca 

będzie dwukrotnie tańsza. Po-
tem jednak ceny zaczęły rosnąć 
i zaczęły się schody. Ostatecznie 
udało się przekonać radnych do 
przyznania na ten projekt dodat-
kowych środków.
 Uroczystość otwarcia Mu-
zeum Wycinanki Polskiej roz-
poczęła się od przecięcia wstę-
gi. Przecinano ją specjalnymi 
nożycami do strzyżenia owiec, 
które jak się okazuje, świetnie 
nadają się też do robienia... wy-
cinanek. Potem burmistrz Kazi-
mierz Jańczuk przekazał klucze 
do zrewitalizowanego obiektu 
Edycie Markiewicz-Brzozow-
skiej, dyrektor Konstancińskie-
go Domu Kultury i wzniósł to-
ast za nowe muzeum, gminę 
Konstancin-Jeziorna i Mazow-
sze. Następnie wszyscy udali się 
do sali konferencyjnej, gdzie dy-
rektor KDK powitała zaproszo-
nych gości. Ciekawym elemen-
tem była prezentacja, podczas 
której Bartosz Orlicki, specja-
lista ds. rozwoju Muzeum Wy-
cinanki, opowiedział o histo-

rii Mirkowa i Domu Ludowe-
go. - To przyfabryczne osiedle 
jest dziś perełką architektury, a 
Dom Ludowy – perłą w koronie 
osiedla – mówił. Przytoczył też 
słowa dr. Śledziewskiego, któ-
ry podkreślał, że nigdzie poza 
Warszawą nie było takiej twór-
czości. Główna w tym zasłu-
ga fabryki papieru w Jeziornie, 
która dostarczała surowca, ide-
alnego do robienia wycinanek. 
 Dziś kolekcja zebranych wy-
cinanek liczy około 3500 eks-
ponatów. Na razie nie moż-
na jednak ich oglądać, bo cały 
czas trwają prace nad ekspozy-

cją. - Pracujemy nad koncepcją 
wystawy – sprecyzował podczas 
swojego wystąpienia Bartosz 
Orlicki. - Chcemy, aby to miej-
sce pełniło rolę kulturotwórczą, 
ale też przyciągało do naszej 
gminy turystów. 
 Aby Muzeum Wycinan-
ki Polskiej zaczęło działać, po-
trzebne są kolejne pieniądze. 
Gmina stara się pozyskać fun-
dusze zewnętrzne. Jeśli ten plan 
wypali muzeum, tym razem już 
„uzbrojone” w wycinanki, może 
zostać uruchomione jesienią.

Tomasz Wojciuk

Otwarto Muzeum Wycinanki Polskiej 
KONSTANCIN-JEZIORNA Idea Muzeum Wycinanki w dawnym Domu Ludowym w Mirkowie na-

rodziła się w 2011 roku za sprawą doktora Antoniego Śledziewskiego, który przekazał gmi-

nie swoją bogatą kolekcję wycinanek. Jakiś czas później ruszyła rewitalizacja budynku, któ-

ra właśnie dobiegła końca

Rewitalizacja Domu Ludowego 

w Mirkowie kosztowała 6,07 mln zł
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Piaseczyńskie Miasto Kobiet 
to wydarzenie cykliczne orga-
nizowane od 2016 roku przez 
Bibliotekę Publiczną w Pia-
secznie. Wśród zaproszonych 
pań pojawiły się, między inny-
mi, Urszula Dudziak, Krystyna 
Janda czy Anna Seniuk. Tym 
razem w poszukiwaniu gościa 
nie sięgnięto specjalnie dale-
ko, bo kolejnym z nich okaza-
ła się mieszkanka Zalesia Gór-
nego Katarzyna Dowbor - au-
torka książek „Apetyt na życie”, 
„Mężczyźni mojego życia” oraz 
publikacji dla dzieci „Stajnia 
pod tęczą” (stworzonej wspól-
nie z Marcinem Koziołem). Bo-
haterka niedzielnego spotkania 
od ponad 35 lat pracuje w tele-
wizji, a przez ostatnie lata jest 
rozpoznawalna głównie dzięki 
prowadzeniu programu „Nasz 
nowy dom”.

 I choć Katarzyna Dowbor pi-
sała o mężczyznach swojego ży-
cia, to – jak przystało na Piase-
czyńskie Miasto Kobiet – temat 
dotyczący panów nie był poru-
szany w zasadzie w ogóle. Pro-
wadząca Katarzyna Ostrowska 
pytała o dom, w którym dzienni-

karka mieszka i o rolę w jej ży-
ciu zwierząt – a zwłaszcza trzech 
koni, które kocha szczególnie 
i którymi się opiekuje.

- Powrót do domu jest dla mnie 
największą radością, tym bar-
dziej, że jestem ciągle w tra-
sie – wyznała Katarzyna Do-

wbor. - To powinno być miej-
sce, w którym czujemy się bez-
piecznie i w którym jest nam 
dobrze.
 Zabraknąć nie mogło oczy-
wiście również i refleksji nad 
pracą w telewizji.
- To jest takie medium, któremu 
człowiek poświęca się w pełni 
i są tego jakieś efekty, albo – je-
żeli robi to na pół gwizdka – to 
niestety nic z tego wynika – mó-
wiła dziennikarka. - Gdy mój 
syn był w liceum, to ja z tej te-
lewizji w ogóle praktycznie nie 
wychodziłam. Ona jest jak nar-
kotyk – tam jest ta adrenalina, 
bo co chwila jest coś nowego 
i cały czas coś się dzieje.
Gość Piaseczyńskiego Miasta 
Kobiet opowiedziała zarówno 
o swoich początkach i mento-
rach w TVP (słynnej spikerce 
Edycie Wojtczak), jak i o przy-
krym rozstaniu z telewizją pu-

bliczną, z której została zwol-
niona... ze względu na wiek.
 Katarzyna Dowbor zdra-
dziła także co nieco o powsta-
waniu słynnych amerykańskich 
programów (Oprah Winfrey 
i Jay Leno), których produk-
cję miała okazję podpatrywać 
i chętnie odpowiadała na py-
tania interesujące publiczność 
– zwłaszcza te dotyczące pra-
cy nad programem „Nasz nowy 
dom”.
- Drodzy państwo, staramy się 
w nim niczego nie udawać – na-
prawdę w pięć dni remontujemy te 
domy – wyznała jego prowadząca. 
- Jestem tylko małym trybikiem tej 
całej maszyny i... każdemu życzę 
takiej ekipy budowlanej.
 Na zakończenie spotkania 
był również czas na wspólne 
zdjęcia i autografy.

Grzegorz Tylec

 Jak przyznała autorka, choć 
„Sportowe dzieje Piaseczna” to 
już jej dziewiąta publikacja, to 
jednak opisanie 100-letniej histo-
rii miejscowego sportu okazało 
się najtrudniejszym zadaniem. 
 - W okresie PRL-u większość 
mieszkańców miasta uprawia-
ła sport, często z wielkimi sukce-
sami – mówi Agnieszka Cubała. 
- Dlatego musiałam dokonać 
wielu trudnych wyborów, decy-
dując się na szersze opisanie kon-
kretnej historii. 
 Podjęty trud wynagrodziły 
autorce spotkania z mieszkańca-
mi Piaseczna, którzy najczęściej 
chętnie otwierali przed nią swo-
je archiwa i dzielili się wspomnie-
niami. Przy tej okazji doszło na-
wet do kilku spotkań dawnych 
kolegów z boiska, bieżni czy kor-
tu, którzy zebrali się, by pomóc 
autorce „Sportowych dziejów 
Piaseczna” w rozpoznaniu osób 
znajdujących się na fotografiach. 
 - Podczas pracy nad książ-
ką poznałam też kilku wybitnych 
sportowców – mówi Agnieszka 
Cubała, wspominając rozmowy 
z Mistrzami Świata i Mistrzami 
Olimpijskimi – Dorotą Godziną, 
Andrzejem Maliną, Piotrem Sie-
goczyńskim i Tomaszem Wójto-

wiczem. - To nie tylko wspaniali 
zawodnicy, ale i niezwykli, cieka-
wi ludzie – podkreśla pisarka.
 Agnieszka Cubała nie kryje 
swojej satysfakcji powstaniem pu-
blikacji upamiętniającej wielu za-
wodników, trenerów i działaczy. 
 - Szczególnie dziękuję za po-
moc Markowi Frączowi, Rober-
towi Iwankowi, Arkadiuszowi 
Modrzejewskiemu i Tadeuszowi 
Warszy – dodaje autorka. - Bez 
ich wsparcia ten projekt trudno 
byłoby doprowadzić do szczęśli-
wego końca. Mnie samej praca 
nad tą książką na pewno będzie 
kojarzyła się z powiedzeniem: 
„Jeśli wszyscy myślą, że czegoś 
nie można zrobić, to musi przyjść 
ktoś, kto o tym nie wie i to zrobi”.

Grzegorz Tylec

Telewizja jest jak narkotyk
PIASECZNO W ramach tegorocznej, szóstej już, edycji Piaseczyńskiego Miasta Kobiet w Bibliotece Publicznej w Piasecznie odbyło 

się spotkanie z Katarzyną Dowbor - znaną dziennikarką oraz prezenterką radiową i telewizyjną

Przybliżyła sto lat 
piaseczyńskiego 
sportu
PIASECZNO W trakcie uroczystej gali Podsumowania Roku 

Sportowego 2021 w hali Centrum Edukacyjno-Multimedial-

nego w Piasecznie swoją premierę miała szczególna książka, 

specjalizującej się w tematyce historycznej, Agnieszki Cubały
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 W ramach projektu skorzy-
stać będzie można z kilkunastu 
nietypowych, interaktywnych 
eksponatów, które poprzez za-
bawę przekazywać będą rów-
nież treści edukacyjne. Są one 
przystosowane do osób w każ-
dym wieku, a obsługiwać je 
będą specjalnie przeszkoleni 
animatorzy z Multicentrum.
- SOWA to nowa przestrzeń w 
bibliotece, bardziej nakierowa-
na na doświadczenie – mówi 
Sylwia Chojnacka-Tuzimek, 
wicedyrektor Biblioteki Pu-
blicznej w Piasecznie. - To bę-
dzie stała wystawa złożona 
z konkretnych stanowisk, np. 
„Słyszenia kośćmi”, „Kroczą-
cej sprężyny” czy „Obrotowych 
luster”. Urządzenia, które do-
staliśmy zostały przygotowa-
ne przez projektantów pod 
konkretną przestrzeń. Zamiast 
jednak o nich opowiadać, naj-
lepiej spróbować ich osobiście.
 W projekcie wykorzystywa-
ne są innowacyjne metody sa-
modzielnego eksperymento-
wania i praktycznego pozna-
wania zasad fizyki, techniki, 
geografii oraz nowych tech-
nologii w bezpośredniej relacji 
z eksponatami.
 Oprócz samodzielnego od-
krywania zjawisk i praw nauko-
wych funkcjonujących w świe-

cie w strefie dostępne będą rów-
nież majsternia (pozwalają-
ca ćwiczyć zdolność rozwiązy-
wania zadań konstrukcyjnych 
i logicznych) oraz cykle zajęć 
i warsztatów edukacyjnych. 
 - W sali pomieszczą się gru-
py nawet 40-osobowe – zapo-
wiada Sylwia Chojnacka-Tuzi-
mek. - Indywidualne zwiedzanie 
odbywać się będzie w godzinach 
otwarcia biblioteki. Jesteśmy bar-
dzo zadowoleni z dotychczaso-

wej współpracy z Centrum Na-
uki Kopernik i mamy nadzie-
ję, że nie będzie to nasz ostat-
ni wspólny projekt.

Grzegorz Tylec

SOWA rozkłada skrzydła
PIASECZNO Od kwietnia, w dawnej sali wystawowej Centrum Edukacyjno-Multimedialnego w 

Piasecznie, rusza SOWA - Strefa Odkrywania Wyobraźni i Aktywności zainicjowana i fi nanso-

wana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum Nauki Kopernik. Biblio-

teka Publiczna w Piasecznie będzie już wkrótce trzecim podmiotem w Polsce, który podejmie 

się realizacji tego przedsięwzięcia 
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Dodatkowy
komisariat policji? 
LESZNOWOLA Rozpoczęło się zbieranie podpisów 

pod petycją dotyczącą utworzenia dodatkowe-

go komisariatu policji w Mysiadle, który mógłby 

obejmować swoim zasięgiem m.in. Nową Iwicz-

ną, Zamienie czy Zgorzałę

 Pomysłodawcy utworzenia 
dodatkowego komisariatu zbiera-
li podpisy w niedzielę pod kościo-
łem w Starej Iwicznej. Tłumaczy-
li, że komisariat w Lesznowoli jest 
daleko, a rejon Mysiadła bardzo 
się w ostatnich latach zurbani-
zował. Argumentem za utworze-
niem dodatkowej jednostki policji 
jest także duża liczba najbardziej 
uciążliwych przestępstw, w tym 
włamań do domów i kradzieży 
samochodów.
 Tymczasem, jak się okazuje, 
pomysł utworzenia komisaria-
tu nie jest nowy. Sześć lat temu 
do Komendy Powiatowej Poli-
cji wystąpił z taką inicjatywą 
ówczesny radny Marcin Kania. 
Została ona gruntownie prze-
analizowana, po czym wydano 
decyzję odmowną. Szef powia-
towej policji, po przeanalizo-
waniu liczby przestępstw na te-
renie gminy Lesznowola i cza-
su reakcji na zdarzenie uznał, 

że nowy komisariat w Mysiadle 
nie jest potrzebny. Jak czytamy 
w uzasadnieniu, jego utworze-
nie byłoby „niewspółmierne do 
istniejących zagrożeń”. Komen-
dant powiatowy zaznaczył po-
nadto, że inwestycja pociągnę-
łaby za sobą nie tylko wysokie 
koszty, ale też wiązała się z ko-
niecznością zapewnienia obsa-
dy nowej jednostki. Zapropo-
nował, aby mieszkańcy częściej 
korzystali z usług dzielnicowych 
oraz krajowej mapy zagrożeń.  
 Od tamtej pory minęło jed-
nak sześć lat i sytuacja nieco 
się zmieniła. Na pewno przyby-
ło mieszkańców, z których wie-
lu nie czuje się bezpiecznie. Być 
może obecny komendant po-
wiatowy raz jeszcze będzie mu-
siał pochylić się nad wnioskiem 
dotyczącym utworzenia komi-
sariatu...

Tomasz Wojciuk



 
DAM PRACĘ

Księgowa lub pomoc księgowej do pracy w biu-
rze w Piasecznie, tel. 698 698 700, biuro@mo-
neycount.pl

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

Zatrudnię zaopatrzeniowca -  magazyniera 
w serwisie samochodowym tel.512873579

Szkoła Podstawowa w Zamieniu poszukuje
Kucharza, pełny etat, tel. 22 112 43 49

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

Zatrudnię szwaczkę, krawcową, praca w Gło-
skowie, tel. 516 723 932

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

Brygady budowlane, stany surowe, 
tel. 694 401 711

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

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

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków 
w Mysiadle (ul. Kwiatowa 28) zatrudni pomoc na-
uczyciela (cały etat, wymagana znajomość języ-
ka ukraińskiego) oraz nauczycieli: glottodydaktyk 
(nauczanie języka polskiego jako obcego, cały 
etat do końca roku szkolnego 2021/2022), języ-
ka niemieckiego (cały etat), terapii pedagogicznej 
(cały etat, na zastępstwo), fizyki (cały etat, na za-
stępstwo). Telefon kontaktowy: 22  462 85 20. CV 
proszę przesyłać na adres e-mail: sekretariat@
spwmy.edu.pl 

Kucharz do szkoły podstawowej w Zamieniu,
tel. 22 112 43 49

Operatora wózka widłowego w magazynie bu-
dowlanym, tel. 600 284 250

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

Magazynier, Konstancin - Jeziorna,
tel. 51 51 56 555

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

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

Operatora koparki, tel. 601 207 438

Monter gablot, Konstancin - Jeziorna, 51 51 56 555

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

Dorywcza działka/dom Konstancin
tel. 664 983 519

Pracowników do ociepleń tel. 507 191 295

Zatrudnię operatora podnośnika koszowego, 
z doświadczeniem lub bez, prawo jazdy kat.B
Praca stała lub pół etatu. Kontakt 571 514 367

SZUKAM PRACY

Няня навчатиме польської мови україномовних та 
російськомовних дітей, 735 592 597

Sprzątanie, tel. 516 096 759

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

AUTO - SPRZEDAM

Iveco kontener, tel. 728 758 738

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

48 m kw., do zamieszkania, Gołków,
tel. 602 245 410

Aneks kuchenny 25 m kw.,Góra Kalwaria,
tel. 509 952 583

Duży teren z biurem, Gołków, tel. 602 245 410

Duży dom, Złotokłos, tel. 602 245 410

USŁUGI

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

Glazura, remonty, tel. 601 21 94 82

Elektryk, tel. 666 890 886

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

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

KOSIMY DZIAŁKI ZAROŚNIĘTE WYSOKĄ TRA-
WĄ, 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

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

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

Budowa ogrodzeń, tel. 667 941 996

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

Żaluzje, plisy, rolety, tel. 601 054 547

Docieplanie i malowanie budynków,
tel. 604 938 861

Dach – papą – termo, tel. 881 487 063

Hydraulik, spawacz, drobne remonty,
tel. 733 159 220

Remonty, glazurnictwo, drzwi,  tel. 503 004 639

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

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

Glazurnicze, tel. 502 720 600

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Ogrodnictwo tel. 536 043 434

Remonty, cyklinowanie – schody, tel. 510 128 912

Rozliczymy twój pit! +4853 016 8113

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

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

Hydraulik, tel. 535 872 455

Kominiarz, tel. 781 495 997

Malarskie, tel. 696 120 208

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

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

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

Renowacja antyków tel 733 560 206

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

Złota rączka tel. 796 682 431

Budowa domów, tel. 730 358 998

Remonty tel.796 682 431

Oczyszczanie działek, wywóz gałęzi
tel. 519 874 891

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Remonty wykończenia tel. 503 141 591

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

Hydraulika, naprawy, tel. 510 128 912

Glazura ,terakota, remonty. Tel.694 126 583

 RÓŻNE 

Pożyczki, tel. 513 654 277

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE, GRUPOWE, CYBER, 
OC KOMUNIKACYJNE, AC, ASISSTANS. PIASECZ-
NO, UL WARSZAWSKA 21,  TEL 791 058 507

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

NAUKA 

KOREPETYCJE DLA KLAS 1-6, (MATEMATY-
KA, PRZYRODA, BIOLOGIA, KOSMOLOGIA), 
OD 20 ZŁ ZA GODZINĘ,NA MIEJSCU, Z DOJAZ-
DEM LUB ONLINE, REFERENCJE, NAUCZY-
CIEL 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 

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 zdro-
we, 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

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

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

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

Zatrudnimy panią do pomocy w kuchni w 
przedszkolu, Dąbrówka, tel. 601 778 504

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

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

SPRZEDAM miejsce w hali garażowej w róż-
nych lokalizacjach Piaseczna tel. 570 810 870

Malowanie, tapetowanie, układanie glazury, 
tel. 600 254 705

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA.
tel. 504 008 309

Przyjmę, odbiorę drewno z wycinki lub z  poła-
manych drzew, tel. 500 51 66 77

Złom odbierzemy (ale również uszkodzone: 
narzędzia, wiertła itp.; silniki, armaturę, ba-
terie łazienkowe, stare piece na paliwa sta-
łe, piece i podgrzewacze gazowe, bojlery, 
kaloryfery), tel. 502 898 418
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Zatrudnię od zaraz do sklepu spożywczego, Kon-
stancin–Jeziorna, tel. 602 212 169, kontakt do 18.00

Przyjmę młodych, energicznych przy zakłada-
niu ogrodów, chętnie z umiejętnością układania 
kostki brukowej, tel. 698 698 839

Zatrudnię fryzjera/kę, Piaseczno / Шукаю перукаря 
-комунікабельна польська/ tel. 692 488 278

Skuter inwalidzki elektryczny trójkołowy Voy-
ager E-life, czerwony, rok  prod. 2021 r., 800 W, 
maks. prędkość 25 km/h, ładowność 134 kg, dwa 
schowki na zakupy, 2 uchwyty na kule, ładowar-
ka, cena 6500 zł, Zalesie Dolne, tel. 503 910 126

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

W klubie Ruch Piaseczno grupa 
pasjonatów tej dyscypliny spor-
tu postanowiła założyć nową 
sekcję i spróbować swoich sił w 
rozgrywkach trzeciej ligi. W lo-
kalnej prasie nie brakowało do-
niesień o sukcesach miejsco-
wych pingpongistów „Elektro-
nika”, gdzie pojawiały się ta-
kie nazwiska jak Grobicki, War-
szawski, Nowacka i Makuła. 
 Złoty okres piaseczyńskiego 
tenisa stołowego rozpoczął się 
jednak już po roku 1986, kiedy 
to trenerem (w KS Polkolor) zo-
stał Leszek Nowacki, który w ra-
mach swojej kariery zawodniczej 
zdobył Wicemistrzostwo Ma-
zowsza i był Wicemistrzem Tur-
nieju „Trybuny Ludu” - najwięk-
szego w Polsce turnieju w tam-
tych czasach. Kierowany przez 
niego zespół stopniowo piął się 
w górę - po dwóch sezonach w 
klasie B, awansował do klasy A, 
potem do drugiej ligi, aż w koń-
cu sięgnął po najważniejsze ty-
tuły w kraju. Oczywiście tak 
wielkie sukcesy nie byłyby moż-
liwe gdyby nie zaangażowanie, 
talent i ciężka praca. W kontek-
ście znakomitych wyników nie 
sposób nie wspomnieć o takich 
nazwiskach jak Wiesław Go-
spodarczyk, Marek Zakrzewski 
i wreszcie Xu Kai – zawodnik z 
Chin, który zapisał się niewąt-
pliwie złotymi zgłoskami w hi-
storii piaseczyńskiego sportu.
 Lata 90. to czasy najwięk-
szej świetności piaseczyńskich 
pingpongistów. Trenerem pierw-
szoligowego zespołu, już wystę-
pującego pod barwami KS Pia-
seczno, był wówczas Marek Za-
krzewski, a w drużynie wystę-
powali tacy zawodnicy jak, mię-
dzy innymi: Dariusz Biernacki, 
Włodzimierz Buczkowski, Ro-
bert Dąbrowski, Filip Młynar-
ski i Adam Szatecki. Po awan-
sie do Ekstraklasy pojawiła się 
możliwość dalszych wzmocnień 
składu. Piaseczno wzmocni-
li Artur Kalita i nowy lider – Xu 
Kai, którego głównym zadaniem 
było wygrywanie gier na pierw-
szym stole. Początki gwiazdy 
z Chin były jednak trudne – na 
początku musiał mieszkać w fa-
talnych warunkach w interna-
cie, po czym (po dwóch tygo-
dniach) do swojego domu w Gó-
rze Kalwarii zabrał go... trener 
Zakrzewski, gdzie spędził kolej-
ne pół roku, dzieląc pokój z czte-
roletnią córką szkoleniowca. Po-

tem przeprowadził się do hote-
lu klubowego i zaprzyjaźnił się
z kolegami z zespołu.
- Kai zaczął grać świetnie – 
wspomina Marek Zakrzewski.
- W debiucie co prawda spa-
lił się psychicznie i stwierdził, 
że polska liga jest dla niego za 
mocna i musiałem go szukać aż 
w Tarnobrzegu, ale z czasem 
zaczął punktować regularnie. 
Miał bardzo trudny styl i przy 
tym grał szalenie widowiskowo.
Co ciekawe, Xu Kai (mający wcze-
śniej w swoim kraju duże sukcesy 
– między innymi drużynowe Mi-
strzostwo Chin juniorów) oficjal-
nie przyjechał do Polski w 1994 
roku pracować jako... kolejarz, 
bo rygorystyczne przepisy nie do-
puszczały możliwości wyjazdu 
sportowców poza granice Chin.
 Świetne wyniki sportowe za-
częły przyciągać na trybuny fa-
nów pingponga nie tylko z Pia-
seczna, ale i z całego wojewódz-
twa mazowieckiego. Wreszcie 
– w 1995 roku KS Piaseczno zdo-
był tytuł Mistrza Polski, do cze-
go dołożył również Puchar Pol-
ski. Zespół zadebiutował wów-
czas  w Europejskim Pucharze 
Nancy Ewans, gdzie w 1/8 fina-
łu uległ 0:4 niemieckiemu TTC 
Zugbruecke Grenzau – klubowi 
zaliczanemu do światowej czo-
łówki, w barwach którego gra-
li Wicemistrz Olimpijski Wang 
Tao i legenda polskiego tenisa 
stołowego – Andrzej Grubba. 
Pomimo porażki, Piaseczno sta-
wiło zacięty opór i w kilku par-
tiach o przegranych setach de-
cydowały detale lub... nieszczę-
śliwe zbiegi okoliczności. Prze-
grywający z Tomaszem Redzim-
skim Grubba został w pewnym 
momencie oślepiony przez foto-
reportera lokalnej gazety co spo-
wodowało chwilowe przerwa-

nie gry i zamieszanie, po którym 
Grubba zrobił użytek ze swojego 
doświadczenia i ostatecznie mi-
nimalnie wygrał tą partię. Nie-
stety, w kolejnym sezonie – ze 
względów finansowych – dru-
żyna została wprawdzie osłabio-
na (odeszli Xu Kai i Tomasz Re-
dzimski), ale mimo to ponownie 
sięgnęła po Mistrzostwo (po pa-
miętnym „zwycięskim” remisie 
z Warriorem Morliny 5:5 i fan-
tastycznej postawie Grzegorza 
Adamiaka) oraz Puchar Polski.
 Na fali popularności dzieci i 
młodzież garnęły się w Piasecz-
nie do treningów tenisa stołowe-
go, które zaczął prowadzić, ma-
jący znakomite podejście do naj-
młodszych zawodników, Leszek 
Nowacki. Jednym z jego wycho-
wanków został Maciej Chojnicki, 
obecnie zawodnik i trener  UKS 
Return Piaseczno, który ma na 
swoim koncie, między innymi, 
dwukrotny tytuł Mistrza Polski 
żaków. Od 2000 roku, z powo-
dów finansowych, tenis stołowy 
przeszedł do GOSIR-u Piasecz-
no. Obecnie, oprócz cieszących 
się dużą popularnością turniejów 
Grand Prix Piaseczno (z najdłuż-
szą wśród imprez tego typu histo-
rią na Mazowszu, rozgrywany raz 
w miesiącu od 1998 roku), UKS 
Return rywalizuje również z po-
wodzeniem na poziomie drugiej, 
czwartej i piątej ligi. Wychowan-
kiem Returnu jest także Marek 
Badowski, który już w barwach 
Dartomu Grodzisk Mazowiec-
ki sięgał po Drużynowe Mistrzo-
stwo Polski i jest indywidualnym 
dwukrotnym Wicemistrzem Pol-
ski oraz reprezentował nasz kraj 
podczas Mistrzostw Świata Se-
niorów w USA w 2021 roku.

Opr. na podstawie książki Agnieszki 

Cubały „Sportowe dzieje Piaseczna”

Historia tenisa stołowego Skąd wzięła się u pana pasja do tenisa stołowego? Dlaczego właśnie 

ta dyscyplina? 

Teraz mam już 75 lat i to były dawne dzieje. W tenisa stołowego zacząłem 

grać, gdy wyjechałem gdzieś na kolonie i po prostu bardzo to polubiłem. 

Zacząłem też robić wyniki jako junior i liczyć się jako zawodnik tej kate-

gorii wiekowej w Polsce. Grałem też równolegle w piłkę nożną w Piasecz-

nie – chyba w lidze okręgowej, z której awansowaliśmy prosto do dru-

giej ligi. W pingponga chodziliśmy pograć na świetlicy klubowej przy uli-

cy Staszica koło harcówki.

Na czym polegało pana znakomite podejście do trenowania dzieci?

To była moja pasja, bo ja po prostu kocham dzieci. Choć zajmowałem się 

pierwszą drużyną, która grała w Ekstraklasie, to moim głównym zadaniem 

była jednak praca z dziećmi. Z Maćkiem Chojnickim, jednym z moich uty-

tułowanych wychowanków, zacząłem pracować gdy miał siedem lat. Stara-

łem się łączyć treningi z zabawą, bo na tym polegało zachęcanie młodych lu-

dzi do sportu. Trenowaliśmy wtedy na szkolnych korytarzach, kiedy jeszcze 

nie było hali. Ile ja się musiałem wtedy nabiegać żeby dopilnować, by sobie 

dziecko krzywdy nie zrobiło...

Jakie jest pana najpiękniejsze wspomnienie związane z tenisem sto-

łowym w Piasecznie?

Było trochę takich – przede wszystkim medale na Mistrzostwach Polski, 

zwłaszcza moich wychowanków, no i stworzenie męskiej sekcji na poziomie 

Ekstraklasy – dwukrotne Mistrzostwo i trzykrotny Puchar Polski.

Czego brakuje żeby Piaseczno mogło z powodzeniem nawiązać do 

sukcesów z lat 90. ubiegłego stulecia?

Brakuje tym chłopakom, którzy prowadzą UKS Return, pomocy. O ile dzie-

ci mogą liczyć na wsparcie ze strony gminy, to jednak szkoda, że nie ma tu 

już takiej mocnej drużyny seniorów jak kiedyś. A w Piasecznie wciąż rodzą 

się przecież talenty (jak np. Marek Badowski) – tyle że w pewnym momen-

cie grają już dla innych drużyn... Musieliśmy oddać awans do pierwszej ligi, 

wywalczony naszymi wychowankami, Radomiowi, a to nie były jakieś wiel-

kie pieniądze żeby w niej grać. Trochę mam pretensji o to, że gmina ich wte-

dy zostawiła. No ale trudno – takie jest życie. Wciąż jednak śledzę wyniki na-

szych zawodników i cieszy mnie to, że mamy zdolną młodzież.
Rozmawiał: Grzegorz Tylec

Kolejny rekord pobity!

Początki tenisa stołowego w Piasecznie sięgają lat 60-tych ubiegłego stulecia

Fot. stoją od lewej: Maciej Karmoliński, Robert Najwer, Krzysztof Bieniek, Domi-

nik Borowski, Leszek Nowacki, Maciej Chojnicki, Xu Kai, na dole: Michał Sawicki

 Oprócz sportowych emocji, które były udziałem zarówno amatorów, jak 

i profesjonalnych pingpongistów, był to również dzień licznych wspomnień. 

W hali GOSiR nie zabrakło bowiem ani przedstawicieli lokalnych władz (na 

czele z burmistrzem Piaseczna Danielem Putkiewiczem),  ani wielu utytuło-

wanych zawodników, działaczy i trenerów związanych w przeszłości z piase-

czyńskim tenisem stołowym.

 Na najlepszych uczestników imprezy czekały atrakcyjne nagrody 

o łącznej wartości ponad 15 tys. złotych - wśród nich unikatowe, pamiąt-

kowe medale w kształcie gminy Piaseczno, puchary oraz nagrody rzeczo-

we. Podczas turnieju odbyło się także losowanie nagród. Do wygrania były 

koszulki reprezentantów Polski (Jakuba Dyjasa, Patryka Chojnowskiego 

i Wang Zeng Yi) oraz nagroda główna – trzydniowy pobyt w Zakopanem w 

apartamencie Barcelona.

- Nie ukrywam, że organizacja tak dużej imprezy była dla nas sporym wy-

zwaniem – mówi Maciej Chojnicki z UKS Return Piaseczno. - Po jej zakoń-

czeniu byliśmy zmęczeni, ale i bardzo szczęśliwi, bo świetnie bawiły się 

u nas zarówno kilkuletnie dzieci, jak i najstarszy uczestnik turnieju, któ-

ry ma teraz 83 lata.

Tyl.

Jubileuszowy turniej Grand Prix Piaseczna przyciągnął rekordową 

liczbę ponad 300 zawodników, którzy rywalizowali na trzydziestu 

stołach w ośmiu kategoriach od samego rana do późnego wieczora

Łączyłem treningi z zabawą
Rozmowa z Leszkiem Nowackim, odznaczonym „Złotą odzna-

ką za zasługi na rzecz rozwoju tenisa stołowego na Mazowszu”


