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PIASECZNO Jak zapowiada Zarząd Dróg Miejskich, buspas
na ul. Puławskiej na odcinku od Piaseczna do ulicy Ludwinowskiej w Warszawie ma zostać uruchomiony prawdopodobnie w październiku. Tymczasem wielu kierowców
jest zdania, że znacznie pogorszy on przepustowość Puławskiej, która po otwarciu odcinka trasy S7 zwykle, nawet w godzinach szczytu, jest przejezdna
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KRONIKA POLICYJNA
PIASECZNO

Odkryto 130 działek mefedronu
Na terenie Piaseczna policjanci zatrzymali 37-latka, który miał
przy sobie mefedron. W miejscu zamieszkania mężczyzny funkcjonariusze odkryli jeszcze więcej narkotyków. W sumie było
tego 130 działek. 37-latek trafił do celi i usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Został też objęty dozorem policyjnym i wkrótce stanie przed sądem. Grozi mu do 10 lat
pozbawienia wolności.

Odzyskano skradziony samochód
Dzielnicowi z Piaseczna znaleźli na terenie Józefosławia
skradzione dzień wcześniej w Warszawie subaru. Auto wróciło
już do właściciela. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci z komisariatu policji Warszawa Żoliborz, bo właśnie na terenie tej dzielnicy doszło do kradzieży.

Wjechali na przejazd
przy czerwonym świetle
Pośpiech może czasami drogo kosztować. Przekonało się o
tym dwoje kierujących, którzy wjechali na przejazd kolejowy
mimo migających na czerwono świateł ostrzegawczych (poprzedzają one opuszczenie się zapór). 43-letni kierowca tłumaczył, że spieszył się do sklepu, zaś jadąca fiatem 42-latka
przekonywała, że musiała szybko odebrać dziecko z przedszkola. Obydwoje zostali ukarani mandatami w wysokości
2000 zł. Otrzymali też po 15 punktów karnych.

POWIAT

Kradną samochody na potęgę
W ciągu ostatnich kilku dni na terenie powiatu piaseczyńskiego skradziono cztery samochody. W Woli Mrokowskiej
zginął czarny minicooper z 2009 roku o wartości 15 tys. zł. Z
kolei w nocy z 26 na 27 września z posesji w Zalesiu Górnym
wyprowadzono granatowego lexusa GS z 2014 roku o wartości 100 tys. zł. W tym samym czasie w Mysiadle z ul. Borówki
zniknęła biała toyota rav4 z czarnym dachem z 2020 roku o
wartości 100 tys. zł. Inna „ravka”, tym razem grafitowa, zmieniła właściciela w Łazach. Stało się to w nocy z 25 na 26 września. Wartość samochodu oszacowano na 146 tys. zł. Policja
prosi posiadaczy drogich, „chodliwych” aut o czujność. W naszym rejonie popularnością wśród złodziei cieszą się przede
wszystkim marki japońskie.

LESZNOWOLA/GÓRA KALWARIA

Kolizje po alkoholu
W poniedziałek po południu na ulicy Słonecznej w Starej
Iwicznej 28-latek jadący fordem doprowadził do kolizji z renault. Okazało się, że sprawca zdarzenia jest pod wpływem alkoholu. Mężczyzna stracił już prawo jazdy i stanie przed sądem. Do podobnego zdarzenia doszło tego samego dnia na
ulicy Towarowej w Górze Kalwarii. Tym razem kolizję spowodował jadący skodą 54-latek, który miał w organizmie aż 2,5
promila alkoholu. Mężczyzna też nie uniknie odpowiedzialności karnej.

URSYNÓW

Nieudana próba kradzieży
W jednym z centrów handlowych ochrona ujęła na gorącym uczynku mężczyznę, który rozcinał nożem opakowania artykułów biurowych, po czym przekładał je do swojej torby. W
ten sposób próbował ukraść akcesoria o wartości ponad 500 zł.
45-latek został przekazany policji i następnego dnia usłyszał zarzuty. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.
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Buspas na Puławskiej
wzbudza kontrowersje
PIASECZNO Jak zapowiada Zarząd Dróg Miejskich, buspas na ul. Puławskiej na
odcinku od Piaseczna do ulicy Ludwinowskiej w Warszawie ma zostać uruchomiony prawdopodobnie w październiku. Tymczasem wielu kierowców jest
zdania, że znacznie pogorszy on przepustowość Puławskiej, która po otwarciu odcinka trasy S7 zwykle, nawet w godzinach szczytu, jest przejezdna
Na Puławskiej dniem i nocą
trwają prace związane z wytyczaniem buspasa, który ma
znaleźć się po obydwu stronach drogi łączącej Piaseczno
z Warszawą. Z buspasa będą
mogły korzystać nie tylko autobusy ośmiu linii, które w godzinach szczytu przewożą niemal
140 tys. osób, ale także inne
pojazdy, jak taksówki czy motocykle. Inwestycja była zapowiadana od dawna, a czas, w
którym zostanie zrealizowana
uzależniano od otwarcia odciążającego Puławską pierwszego odcinka trasy S7 (został
oddany do użytku pod koniec
sierpnia).
Tymczasem im bliżej uruchomienia buspasa, tym większe są obawy kierowców związane z tą inwestycją.
- Dopóki nie było napisu buspas na prawym pasie to dojazd do pracy zajmował mi tyle samo, co
nową trasą S7 – pisze na jednym z forów pan Krzysztof.
- W tej chwili, mimo że buspas
jeszcze nie działa, czas dojazdu Puławską się wydłużył. Wydaje się, że otwarcie obwodnicy
odkorkowało Puławską. Niestety, puszczenie buspasa spra-

Na Puławskiej trwają prace związane
z wytyczaniem buspasa
wi, że ta droga znowu będzie
stała, bo z trzech pasów zrobią
się dwa...
Wielu kierowców ma podobne zdanie. - Po otwarciu

Wielu kierowców boi się,
że buspas zakorkuje
w miarę przejezdną
dziś Puławską
eski Puławska się udrożniła,
autobusy nie stoją w korkach
i wszystko jest w miarę ok. Po
co więc psuć ten stan rzeczy

buspasem? - pyta pan Michał,
inny forumowicz. - Tę decyzję
warto byłoby jeszcze raz przemyśleć i dostosować do obecnie panujących realiów, a nie
budować buspas na podstawie
badań natężenia duchu sprzed
kilku lat – dodaje pani Kinga.
Pomimo obaw kierowców,
odpalenie buspasa wydaje się
jedynie kwestią czasu. ZDM
informuje, że z dużym prawdopodobieństwem zostanie on
uruchomiony jeszcze w październiku.

Tomasz Wojciuk

Kabaret Chyba zaprasza
GÓRA KALWARIA 7 października na scenie Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii zobaczymy kabaret młodego pokolenia. Zapowiada się zabawny wieczór w towarzystwie znakomitych wrocławskich artystów Kabaretu Chyba. Nie przegapcie tego!
Kabaret Chyba zaprasza na znakomity komediowy wieczór! Pochodzący z Wrocławia artyści to bez wątpienia najlepszy i najzdolniejszy
kabaret młodego pokolenia z ogromnym doświadczeniem
scenicznym i telewizyjnym. Urocza kobieta i trzech wyjątkowych mężczyzn na
scenie to gwarancja niezapomnianej zabawy. Ich
program to festiwal różnorodności – każdy znajdzie tu coś dla siebie!
Błyskotliwe teksty i popularne skecze, niebanalne
pomysły, niezwykła energia i mnóstwo improwizacji – właśnie to publiczność lubi najbardziej!
Informacje o występie
oraz zakup biletów grupowych: 608 785 994.

KONKURS
Na pierwsze cztery osoby, które dodzwonią się
do nas we wtorek 4 października o godz. 12.00
pod numer 22 737 23 48

i podadzą hasło KABARET CHYBA
czekają podwójne bilety na spektakl
KABARETU CHYBA na 07.10.2022 r. o godz. 19:00
w Ośrodku Kultury w Górze Kalwarii
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Dziurawa Kormoranów.
Kiedy gmina utwardzi drogę?

KONSTANCIN-JEZIORNA

Spektakl „Lwi Król”
W afrykańskiej dżungli na
świat przychodzi młode lwiątko,
które ma zostać przyszłym władcą Lwiej Krainy. Jednak na drodze
do tronu napotyka wiele przeszkód i trudności, które wraz z
przyjaciółmi stara się przezwyciężyć. Ta niezwykle wzruszająca
i pełna przygód historia przedstawiona została tak, by dzieci mogły wziąć w niej aktywny
udział. Spektakl „Lwi Król” odbędzie się 9 października o godz. 16
w Hugonówce przy ul. Mostowej
15. Bilety w cenie 25 zł do kupienia w kasie KDK oraz na stronie
hugonowka.pl.

LESZNOWOLA – Czy naprawdę nic nie da się zrobić z
ulicą Kormoranów w Zgorzale? - zastanawia się
pan Roman, nasz czytelnik. - Droga jest usiana
głębokimi dziurami, a jak popada – tonie w błocie. Poza tym na połączeniu Kormoranów z Wilgi
jest uskok, na którym łatwo uszkodzić samochód
Sołtys Zgorzały Konrad Tkaczyk przekonuje, że o utwardzenie
Kormoranów zabiega od lat.
- Ulica ta nie jest osiedlową uliczką dla kilku domów, tylko tranzytem dla silnie zurbanizowanego obszaru – wyjaśnia.
- Drogę tę pokonuje średnio ponad tysiąc samochodów dziennie. Może radni zlitują się i dadzą
środki na utwardzenie duktu, który ma raptem 300 m długości...
Tymczasem okazuje się, że
sytuacja z Kormoranów jest o
wiele bardziej skomplikowana.
Latem gmina utwardzała drogę tłuczniem. Nie spodobało
się to niektórym okolicznym
mieszkańcom. Zawiadomiono
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, że dochodzi do samowoli budowlanej.
- Sposób przeprowadzenia
„równania” tej drogi poprzez
notoryczne dowożenie „tłucz-

nia”, bez żadnego korytowania
był skandaliczny. Droga urosła
o 30cm – uważa sołtys Grzegorz Tkaczyk. - Materiał, którym potraktowano ul. Kormoranów, nie sprawia wrażenia
tłucznia drogowego. W mojej
ocenie był to odpad asfaltowy
którego poziom pylenia dalece
wykraczał poza społecznie ak-

Budowa drogi z projektem i wykonaniem to minimum trzy lata
ceptowalne normy. Co więcej,
notoryczne podnoszenie drogi doprowadza do sytuacji, w
której mieszkańcy ulicy prostopadłej do Kormoranów, jak np
Perkoza, nie mogą wydostać
się suchą stopą ze swoich domów. To jest fizyczne niemożliwe, bo mają jezioro, którego twórcą jest gmina poprzez

3

TW
Póki sprawę ewentualnej samowoli budowlanej
bada PINB gmina nie może nawet utwardzić drogi
złamanie prawa wodnego oraz
zmianę kierunków i spadków
wody – dodaje sołtys Tkaczyk.
W związku z podejrzeniem
samowoli budowlanej PINB
wszczął postępowanie, a gmina
cały czas czeka na wydanie oficjalnego stanowiska.
- Jeśli okaże się, że to rzeczywiście samowola budowlana, będziemy musieli zebrać tłuczeń
i zostawić gołą ziemię – poinformował nas jeden z gminnych
urzędników. - W każdym razie,
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do czasu wydania decyzji przez
PINB z tą drogą nie można nic
robić. Nie można jej nawet wyrównać.
A co jeśli gmina chciałaby
zbudować Kormoranów od zera?
- Nawet jeśli radni przyznają
na to środki, przygotowanie projektu zajmie dwa lata, a kolejny
rok budowa – dodaje nasz rozmówca. - Najwcześniej więc, przy
dobrych wiatrach, ta droga będzie gotowa w 2025 roku.

Tomasz Wojciuk

W podróż za tym
co nieuchwytne
W czwartek 6 października
w Hugonówce odbędzie się kolejne spotkanie w ramach „Klubu Podróżnika” zatytułowane „W
podróży za tym co nieuchwytne”. Rozpocznie się ono od pokazu filmu Vincenta Muniera „Duch
śniegów”. Następnie o swoich
podróżach opowie fotografka
przyrody Dobrochna Frąc („DobrymOkiem”). Początek o godz.
19. Wstęp wolny.
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Festiwal Maklaka znów zaskoczył
KONSTANCIN-JEZIORNA Trzy dni z filmami utrzymanymi w duchu wybitnego, nieżyjącego już aktora Zdzisława Maklakiewicza były wielkim świętem polskiego kina i nie tylko. Nie zabrakło ciekawych spotkań, warsztatów, ale i
oryginalnego występu nietuzinkowego artysty Czesława Mozila
Festiwal zaczął się w piątek
wieczorem od spotkania z reżyserem i scenarzystą Markiem
Piwowskim. Na powitanie opowiedział on kilka anegdot, które momentalnie rozbawiły konstancińską publiczność. Wspomniał m.in. o kolaudacji filmu
„Rejs” z udziałem cenzorów.
Kiedy zbliżał się „niebezpieczny” dialog, który mógł się im nie
spodobać, Marek Piwowski i Janusz Głowacki, który był współautorem scenariusza, spuszczali ze stołu ciężką popielniczkę.
Robili przy tym straszny huk,
który zagłuszał dialogi.
- Dzięki temu wszystkie kwestie mówione, na których nam
zależało, w zasadzie przeszły
– wspominał reżyser. Chociaż
niewiele osób o tym wie, trwają przymiarki do wyprodukowania drugiej części „Rejsu”. Marek Piwowski zdradził, że napi-

sał już nawet scenariusz. Dodał
jednak, że czeka na lepsze czasy,
bo film jest zbyt „spasowany” z
rzeczywistością.
Po spotkaniu odbył się Maraton Filmowy Maklaka. Można było obejrzeć trzy obrazy,
wspomniany wyżej „Rejs”, ale
też „Wniebowziętych” i „Jak to

Wyróżnienia i nagrody
otrzymało 6 filmów
się robi” w reżyserii Andrzeja Kondratiuka. We wszystkich
niezapomnianemu Zdzisławowi Maklakiewiczowi partnerował genialny naturszczyk Jan
Himilsbach.
Drugiego dnia festiwalu ruszył pokaz filmów konkursowych, których zgłoszono w tym
roku aż 63. Jury badało, czy i
w jakim stopniu są one zgodne z duchem Maklaka. Było to

jedno z najistotniejszych kryteriów. To właśnie tego dnia można było obejrzeć krótkometrażowy dokument „Opus magnum” Filipa Bojarskiego oraz
film „The Hero” Mileny Dutkowskiej, które w tym roku ex
aequo zdobyły Grand Prix festiwalu. Fajnym akcentem na
zakończenie dnia była potańcówka w Altanie, utrzymana
w klimacie PRL-u. W niedzielę od południa znów wyświetlane były filmy konkursowe, zaś
wieczorem odbyła się uroczysta
gala, podczas której nagrodzono zwycięzców. Do tego etapu
rywalizacji doszło 9 filmów.
– Widziałam wszystkie –
przekonuje pani Magda, która
jest fanką festiwalu i uczestniczy w nim, jak sama mówi, „od
deski do deski”. - Mój faworyt
to „Zróbmy sobie kredyt” Macieja Pawłowskiego. Ten film

W tym roku, jak zwykle, na brak festiwalowych
atrakcji nie można było narzekać
rozbawił mnie do łez...
Choć festiwal wygrały inne
filmy (obydwa zostały uznane
przez jury za wybitne), „Zróbmy sobie kredyt” dostał wyróżnienie. Dwa kolejne wyróżnienia otrzymały „Droga do marzeń” Wawrzyńca Tarnowskiego i „Zwiedzanie Sanoka dla
szczęśliwych” Adriana Janisio.
Drugą nagrodę festiwalu otrzymał film „Nowa Symfonia”

Mateusza Żeglińskiego.
Po zakończeniu części oficjalnej na scenę wkroczył Czesław Mozil, serwując rozbawionej publiczności szoł, będący
połączeniem koncertu ze stand-upem. Było na pewno ciekawie, choć mniej muzycznie niż
niektórzy oczekiwali. Na zakończenie można było jeszcze
obejrzeć nagrodzone filmy.

Tomasz Wojciuk

Ptasia Pasja Krzysztofa Kosika Są wyniki budżetu
LESZNOWOLA Do 25 października w Galerii Wystaw Artystycznych OKNO w siedzibie GOK Lesznowola w Starej Iwicznej (ul. Nowa 6) będzie można oglą- obywatelskiego
dać wystawę malarstwa Krzysztofa Kosika – mieszkańca Władysławowa,

POWIAT W tym roku na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Piaseczyńskiego oddano nieco ponad 2800 głosów.
W przyszłym roku zostanie zrealizowanych 11 zadań. Głównie będą to miękkie projekty sportowo-integracyjne

który na co dzień jest cenionym architektem krajobrazu
Wernisaż wystawy rozpoczął się od koncertu jazzowego w wykonaniu Big Bandu
dla Frajdy, po którym Krzysztof Kosik opowiedział o swojej
malarskiej pasji.
- Może nie tylko ptakami się
interesuję, ale kiedyś biegałem po
polach fotografując je i tak mi
zostało – mówił artysta. - Tytuł
„Ptasia pasja” wymyśliła moja
żona i tak, chcąc nie chcąc, do
każdego swojego obrazu „wciskam” jakiegoś ptaka. Najbardziej lubię strzyżyki i kosy.
Urodzony w Polanicy Zdrój
Krzysztof Kosik beztroskie
dzieciństwo spędził w sąsiedztwie łąk i pagórków, a po studiach stworzył swój własny rajski ogród we Władysławowie.
Jego dom, inspirowany licznymi podróżami do Azji, przypomina zresztą galerię sztuki. Artysta, który w młodości pobierał naukę w liceum plastycznym
we Wrocławiu, inspiruje się taki-

mi malarzami jak Marc Chagall, Henri Matisse czy Amedeo Modigliani. W obrazach
stara się zamknąć swoją wizję
świata, w której zawarta jest
cała jego życiowa podróż, a
także bardzo wyraźne poczucie estetyki. W jego pracach
nie sposób nie dostrzec również szczególnego zamiłowania do koloru czerwonego.

Bezpłatne dmuchańce, pokazy służb ratunkowych i zabytkowych motorów, a także zajęcia z wyczynowej jazdy na rolkach na skateparku, stoiska gastronomiczne i atrakcje na pływalni - to tylko niektóre z punktów programu niedzielnego (2
października) pikniku sportowo-profilaktycznego, który odbędzie się na zielonym trenie przy basenie (ul. Pijarska 119). Impreza rozpocznie się o godz. 12 i potrwa do 15.

I tak z puli powiatowej zostanie wybudowany chodnik wzdłuż
ulicy Akacjowej w Sierzchowie (180 tys. zł) oraz zostaną zorganizowane zajęcia jogi dla dorosłych (7200 zł). W Górze Kalwarii odbędzie się sportowo-integracyjny piknik w Wojciechowicach (25 tys.
zł), zaś w Lesznowoli zostaną posadzone drzewa w Nowej Woli (14
tys. zł) oraz odbędzie się doroczne Pieczenie Ziemniaka (16 tys. zł).
Kolejną imprezą, która zostanie sfinansowana ze środków w ramach budżetu obywatelskiego będzie Strażacka Majówka z Klasykami, która planowana jest wiosną przyszłego roku w Uwielinach
(11 tys. zł). Aż sześć projektów zostanie zrealizowanych na terenie
gminy Piaseczno. Będą to: Fitness and Music Day (8110 zł), kupno
i montaż radarowego wyświetlacza prędkości na drodze powiatowej w Łbiskach (17050 zł), sadzenie żywopłotów wzdłuż dróg powiatowych (12 tys. zł), zajęcia spalające tkankę tłuszczową (9700 zł),
zajęcia samoobrony (23500 zł) oraz Grand Prix w Zapasach o Puchar
Powiatu Piaseczyńskiego (12 tys. zł).

TW
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Zbiórka krwi

Piknik przy basenie

W najbliższą środę 5 października na parkingu przed
urzędem gminy przy ulicy Kościuszki 5 odbędzie się zbiórka
krwi. Wejście do krwiobusa będzie od strony skweru Kisiela.
Krew można oddawać w godzinach od 9 do 13.
TW

- Nie wiem dlaczego go stosuję – przyznał malarz. - Może dlatego, że w Azji jest go tak dużo.
Wystawę w Starej Iwicznej
można oglądać w dni powszednie w następujących godzinach: w poniedziałki i czwartki - od 8 do 19.30, a w pozostałe dni - od 8 do 15.30.

Grzegorz Tylec

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY PIASECZNO

Drastyczny wzrost cen za prąd
W związku z blisko sześciokrotnym wzrostem cen energii elektrycznej
władze gminy Piaseczno szukają rozwiązań, które pozwolą oszczędzić prąd.
Najniższa cena zaoferowana w przetargu wynosi blisko 2,1 tys. złotych brutto za
megawatogodzinę i jest blisko 6 razy wyższa od stawek, które gmina płaci obecnie.
- Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że
ceny energii będą rosły i wprowadzaliśmy
rozwiązania, które pozwalają obniżać rachunki za prąd, ale nie spodziewaliśmy się,

fot. Archiwum UMiG Piaseczno

Gmina Piaseczno jest w trakcie procedury przetargowej na dostawy energii elektrycznej od 1 stycznia 2023 roku. Umowa
ma obowiązywać przez dwa lata.
- W związku z podaną w piątek
23 września informacją wicepremiera Jacka Sasina, że stawki na prąd dla samorządów miałyby zostać zablokowane na pozio-

Instalacja fotowoltaiczna działa m.in. na budynku Urzędu Gminy
mie 618,24 zł za megawatogodzinę, nie wiemy jakie dalsze kroki podjąć odnośnie przetargu – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz.
– Czy rozstrzygać i liczyć na to, że stawki te
zostaną zrewaloryzowane również dla już
podpisanych umów? Przez jaki okres miałaby obowiązywać wskazana przez ministra cena? Bez wątpienia taka cena byłaby dla nas atrakcyjna, choć nadal dwa razy
wyższa niż obecnie – zaznacza burmistrz.

że wzrost będzie aż tak drastyczny – podkreśla burmistrz Daniel Putkiewicz. – Jeśli wzrost będzie dwukrotny, nadal będziemy szukać sposobów na oszczędzanie, ale
mniej nerwowo, niż gdyby był to wzrost
sześciokrotny.
Niższe koszty dzięki fotowoltaice
Gmina Piaseczno od kilku lat realizuje przedsięwzięcia, które mają zmniejszać
R E K

zużycie prądu zarówno w należących do
samorządu obiektach, jak i w ulicznych latarniach. Część budynków została wyposażona w instalacje fotowoltaiczne. Pojawiły się one między innymi na budynku Urzędu Gminy, Centrum Edukacyjno-Multimedialnego, obiektach należących do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji czy Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Piasecznie.
Przyspieszona wymiana oświetlenia
Realizowana jest również wymiana
oświetlenia ulicznego na energooszczędne.
- Przeznaczyliśmy dodatkowe pieniądze na zakup 3000 lamp ledow ych,
aby przyspieszyć procedurę w ymiany oświetlenia. W najbliższym czasie w ymienimy ostatni 1000 spośród
12 tysięcy najbardziej energochłonnych lamp rtęciow ych, które jeszcze
do niedawna świeciły na terenie gminy – w ylicza burmistrz. – Sprawdzamy
też możliwość w ymiany samych żarówek sodow ych na ledowe, aby nie w ymieniać wszystkich lamp tam, gdzie to
nie jest konieczne.
Działania dotyczące oszczędzania
energii elektrycznej będą jednym z priorytetów na przyszły rok. Z jednej strony gmina będzie się skupiała na działaniach, które mają zewnętrzne dofinansowanie, a z drugiej na tych, które są
związane ze zwiększeniem efektywności
energetycznej.
- Oszczędzanie energii poprzez wyłączanie oświetlania rozważaliśmy
L A M A

w sytuacji gdyby cena rosła sześciokrotnie. Zobaczymy czy ceny zostaną zamrożone przez
rząd i nie będzie już takiej konieczności – mówi
burmistrz Daniel Putkiewicz. Podkreśla, że
lampy ledowe są już przyciemniane na noc a jeśli chodzi o wyłączanie oświetlenia analizowane są obecnie koszty takiego rozwiązania.
Na temat konieczności oszczędzania energii,
ale również ciepła w budynkach, burmistrz Daniel Putkiewicz rozmawia z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych, spółek komunalnych a także dyrektorami szkół i przedszkoli.
Drastyczny wzrost cen dotyczy bowiem nie tylko prądu, ale również gazu, którym ogrzewane
są gminne budynki oraz tego, z którego korzysta miejska ciepłownia, co przekładać się będzie
na znacznie wyższe rachunki.
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Piękne książki mają wzięcie
PIASECZNO Biblioteka Publiczna w Piasecznie i Fundacja „ARKA” im. Wilkonia już po raz siódmy zorganizowały wspólnie Festiwal Pięknej Książki w
Piasecznie. Impreza, jak co roku, oferowała szereg różnorodnych atrakcji
dla osób w każdym wieku
Celem piaseczyńskiego festiwalu jest promocja pięknej
książki - publikacji interesujących, nie tylko pod względem
literackim, ale i edytorskim.
Organizatorom zależy także
na rozbudzeniu potrzeb czytelniczych, upowszechnianiu
czytelnictwa oraz zwiększeniu
obecności atrakcyjnych książek
w życiu mieszkańców powiatu
piaseczyńskiego i nie tylko.
Na sobotnim wydarzeniu
nie mogło więc zabraknąć wyjątkowych wydawców, autorów,
ilustratorów i ludzi związanych
z książką. Oprócz możliwości
zakupu pięknych publikacji w
gmachu Biblioteki Głównej odbyły się również liczne warsztaty, wystawy (których było aż
dziewięć!), spotkania z autorami oraz wydawcami, a także koncerty - starych i prastarych pieśni Ukrainy w wykonaniu aktorki i pieśniarki pochodzenia ukraińskiego Oleny Leonenko oraz rapera i trębacza
Meek, Oh Why? (Mikołaja Kubickiego) wraz z zespołem. Zadbano przy tym o szeroko rozumianą dostępność, czemu
służyło, między innymi, tłuma-

czenie festiwalowych wydarzeń
na język migowy oraz strefa z
pętlą indukcyjną.
Niekwestionowanym hitem
tegorocznej edycji imprezy była
niezwykła prezentacja kreacji
literackich pt. „Piękna książka - piękny człowiek”. W specjalnym, pełnym humoru i pozytywnej energii pokazie wzięli udział czytelnicy, piaseczyńscy seniorzy oraz pracownicy
biblioteki, którzy zaprezentowali się na czerwonym dywanie w strojach postaci z książek. Podczas festiwalu radna Renata Mirosław wręczyła odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Danucie Wiśniakowskiej, kierowniczce filii Biblioteki Publicznej w Zalesiu Górnym. Dla najmłodszych przygotowano z kolei spotkanie z teatrem dla dzieci „Bajaderka” i spektakl „Tiki
Rafa. Na krańcu świata” - pełną przygód morską opowieść o
kolorowej kuli ziemskiej. Ci nieco starsi mogli natomiast obejrzeć niemiecko-ukraiński film
„Rywal” - dramat w reżyserii
Marcus’a Lenz’a wyświetlony w ramach projektu „PoznajP
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my się - piaseczyńskie spotkania z Ukrainą”. W dniu festiwalu swoją premierę miała także
książka wydana przez Bibliotekę Publiczną w Piasecznie - 6.
antologia Klubu Poszukiwaczy Słowa „Jesteśmy”, w której znalazły się wiersze i proza uczestników klubu. Na spotkaniu z jej autorami była okazja do bliższego zapoznania się
z twórczością lokalnej grupy pisarzy.
Tradycją festiwalu są, od
samego początku, ciekawe
warsztaty twórcze. Także i tym
razem było z czego wybierać,
wykonując np. origami, projektując komiks, tworząc własne
dzieło z klocków LEGO czy
botaniczne zakładki do książki.
Nowością w tej edycji było stoisko oraz warsztaty sensoryczno-plastyczne Muzeum Kaset - spotkanie z urządzeniami
audio-video, które ponad 50 lat
temu torowały drogę internetowi w zakresie dostępności do
muzyki oraz filmów. Dodatkowo odwiedzający festiwal mieli
okazję wejść do strefy SOWA i
poznać Strefę Odkrywania Wyobraźni i Aktywności oraz poO
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rozmawiać o książkach i wziąć
udział w konkursie z nagrodami na stoisku piaseczyńskiego
Dyskusyjnego Klubu Książki.
- Kolejna edycja festiwalu za nami – podsumowuje Łukasz Krzysztof Załęski, dyrektor Biblioteki Publicznej w Piasecznie. - Przestrzeń budynku Biblioteki Głównej w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym była wypełniona książkami, warsztatami i spotkaniami, a przede wszystkim, kolejny
raz, mieszkańcami. Cieszę się,
że to wydarzenie, organizowane
przez bibliotekę i Fundację Arka
im. Józefa Wilkonia, spotyka się

A

Innowacyjny zabieg DERMAPEN,
kluczem do młodego wyglądu skóry
Dermapen to innowacyjny zabieg, który polega na mechanicznym nakłuwaniu skóry,
które pobudza regenerację włókien kolagenowych oraz elastyny. Zabieg ten znany
jest również, jako mezoterapia mikroigłowa. Wszystko dlatego, że podczas zabiegu
skóra nakłuwana jest poprzez liczne mikroigły znajdujące się w głowicy urządzenia.
Dermapen wyposażony jest
w kartridż nano (bez igiełek)
lub z 12 do 36 cienkimi mikroigiełkami, które w ciągu sekundy nakłuwają skórę około 20 razy. Głębokość, na którą
igły zostaną wprowadzone pod
skórę można regulować w zakresie od 0,25 mm do 2,5 mm.
Za pomocą mikroigieł pod skórę wprowadza się również specjalnie dobrane substancje odżywcze. Dzięki temu zabieg jest
niezwykle precyzyjny i przynosi wiele korzyści dla skóry.
Jak wygląda zabieg
z dermapenem?
Urządzenie wykorzystywane do zabiegu jest niewielkich
rozmiarów, a kształtem przypomina długopis. Przy pomocy głowicy z igłami podczas
zabiegu na skórze tworzą się
kontrolowane mikrouszkodzenia, które znacząco przyspieszają proces tworzenia się nowych włókien kolagenowych
oraz elastyny odpowiedzialnych między innymi za jędr-

ność i młody wygląd skóry. Dlatego dermapen posiada opinie niezwykle skutecznego zabiegu pomagającego zwalczać
oznaki starzenia się skóry

Efekty

Dermapen daje efekt ujędrnienia skóry oraz spłycenia
zmarszczek. Dlatego chętnie
decydują się na zabieg osoby
chcące odmłodzić wygląd skóry. Ponadto dermapen sprawia, że przebarwienia na skórze oraz cienie pod oczami stają się mniej widoczne, a przez
to skóra wygląda na promienną i wypoczętą. Warto również
mieć na uwadze, że dermapen wykorzystywany jest podczas redukcji blizn potrądzikowych, a efekty jakie uzyskuje
się po serii zabiegów, to przede
wszystkim znaczne zmniejszenie widoczności niedoskonałości skórnych.

Zalecenia po zabiegu

Główne zalecenia po zabiegu to regularne i głębokie na-

wilżenie skóry oraz
unikanie długiego i intensywnego przebywania na słońcu. Należy pamiętać, że po zabiegu przez 2 – 3 dni
może utrzymywać się
lekka opuchlizna i zaczerwieniony
kolor
skóry. Należy tez pamiętać o stosowaniu
kremu z filtrem przeciwsłonecznym.

Grzegorz Tylec
PIASECZNO

Spotkanie z
Ireną Iris Szewczyk
W czwartek 6 października w Kawiarni Fryderyk przy
pl. Piłsudskiego 9 w Piasecznie
odbędzie się spotkanie autorskie z Ireną Iris Szewczyk z okazji wydania tomiku haiku „Drugi
brzeg”. Początek o godzinie 19.

Gra terenowa
w Noc Bibliotek

Przeciwskazania

Mimo, że zabieg
jest małoinwaz yjny
należy pamiętać, że
nie powinien być wykonywany u osób ze
stanami
zapalnymi
skór y, podczas ciąży
i karmienia oraz w prz ypadku nieuregulowanej cukrz ycy i problemów z krzepliwością kr wi.
Zmiany w wyglądzie skóry
widoczne są już po pierwszym
zabiegu, jednak często zaleca
się wykonanie od 2 do 5 w serii.

z tak pozytywnym odbiorem.
Także zwiedzający nie mogli
narzekać na nudę, a różnorodność proponowanych atrakcji
sprawiła, że każdy mógł znaleźć
coś dla siebie.
- Usłyszeliśmy dużo dobrych słów od wystawców i wydawnictw za doskonałą organizację – dodaje Sylwia Chojnacka-Tuzimek, wicedyrektor Biblioteki Publicznej w Piasecznie. - Dzięki zaangażowaniu zespołu pracowników biblioteki
tegoroczna edycja była bardzo
udana, a kolejna... już za rok.

Aby umówić się na wizytę
lub bezpłatną konsultację
wystarczy zadzwonić:
tel. 22 401 1234.

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

W piątek 30 września z okazji tegorocznej Nocy Bibliotek
w Bibliotece Publicznej w Piasecznie (CEM) o godzinie 18 rozpocznie się, współtworzona
przez Muzeum Kaset, gra terenowa. W programie: mnóstwo
zagadek, zadań i ciekawostek.
Na każdego z uczestników gry
będzie czekał upominek, a po
zakończeniu gry będzie można udać się do strefy SOWA i
skorzystać z innych przygotowanych atrakcji. O godzinie 21
uczestnicy zabawy przejdą z
kolei do sali widowiskowej na
seans filmowy z popcornem.
Chęć wzięcia udziału w grze należy zgłosić osobiście w Oddziale dla dzieci i młodzieży Biblioteki Głównej lub telefonicznie
pod numerem 22 484 21 47 w
celu ustalenia dokładnej godziny rozpoczęcia rozgrywki.

Tyl.
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Szkoła w Łbiskach
skończyła 60 lat

Już w sobotę
Tataspartakiada
LESZNOWOLA W sobotę 1 października na stadionie sportowym przy szkole w Lesznowoli (ul. Szkolna 6) odbędzie się
kolejna, 17. już edycja Tataspartakiady, czyli pikniku sportowo-rodzinnego dla niepełnosprawnych i ich rodzin

Swój udział w imprezie zapowiedziały 22 drużyny z całej Polski. Będą wśród nich także te reprezentujące powiat piaseczyński.
Imprezę rozpocznie, jak zwykle, nieoficjalny hymn stowarzyszenia Dobra Wola, którym jest piosenka „Dziwny jest ten świat” oraz
barwny korowód. Potem zacznie się rywalizacja sportowa, której
będą towarzyszyły występy artystyczne, konkurs na Supertatę i
mnóstwo różnego rodzaju atrakcji. Organizatorzy zapowiadają w
tym roku sporo niespodzianek. Impreza rozpocznie się o godz. 11 i
potrwa do 16.

TW

GÓRA KALWARIA

Święto Ziemniaka w Czaplinku
Strażacy z Czaplinka zapraszają na doroczne Święto Ziemniaka. Odbędzie się ono w niedzielę 2 października w siedzibie OSP
Czaplinek przy ul. Szkolnej 7. W programie zawody strażackie, przeciąganie liny, rzut piłką lekarską, pieczenie ziemniaka w ognisku.
Oprócz tego będzie można obejrzeć sprzęt strażacki i skorzystać z
placu zabaw.
TW
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PIASECZNO W ubiegły piątek odbyły się uroczyste obchody 60-lecia Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach, zwanego potocznie szkołą w Łbiskach.
Uczniowie pod okiem swoich nauczycieli przygotowali zapierające dech w
piersiach widowisko. - Jestem dumna z tej szkoły i szczęśliwa, że mogę nią
kierować – mówiła Urszula Kotwica, dyrektor placówki
Obchody 60-lecia szkoły obfitowały w dopracowane w każdym szczególe występy artystyczne. Najpierw w roli głównej wystąpili nauczyciele i rodzice, którzy zaśpiewali autorską piosenkę przygotowaną z
okazji 60-lecia szkoły. Następnie, po powitaniu zaproszonych gości, głos zabrała dyrektor placówki Urszula Kotwica.
- 60 lat temu zrodziła się historia, która trwa nadal – mówiła. - A 30 lat temu determinacja 12 nauczycielek naszej szkoły sprawiła, że drewniany budynek zamienił się w piękną placówkę, którą możemy dziś po-

Szkoła w Łbiskach na początku była przeznaczona tylko dla dziewcząt
dziwiać. Te panie do tej pory tu
pracują i są przykładem dla innych jak dzięki oddaniu i zaangażowaniu tworzyć dobro, które każdego dnia się tutaj dzieje.
Pani dyrektor podkreśliła,
że szkoła dba również o swoich absolwentów, wie co robią
i na bazie tej wiedzy wyciąga
wnioski, dostosowując program nauczania do obowią-

Nauczyciele i rodzice zaśpiewali piosenkę,
przygotowaną z okazji okrągłego jubileuszu
zujących trendów.
- Zależy nam na tym, aby
dzieci opuszczające naszą szkołę były samodzielne i niezależne na miarę swoich możliwości
– podkreśliła Urszula Kotwica.
Później w roli głównej wystąpili sami uczniowie, którzy zaprezentowali oryginalny
program artystyczny.

Szkoła w Łbiskach rozpoczęła swą działalność 1 września 1962 roku. Początkowo
była przeznaczona dla dziewcząt z lekką niepełnosprawnością intelektualną, które
rozwijały swoje zainteresowania w różnego rodzaju kołach. Dzięki temu stawały się
nie tylko aktywne zawodowo,

A

Ćwiczenia najczęściej polecane
przez lekarzy - Qi Gong (Chi Kung)
Dawno temu w Chinach lekarze zatrudniani byli tak długo, jak długo nikt nie chorował w wiosce. Dlatego też profilaktyka zdrowia była tam zawsze najważniejsza. W związku z tym opracowano szereg
metod Medycyny Chińskiej, a
w tym uniwersalne ćwiczenia
dla osób w każdym wieku – Qi
Gong. Łączą one przeważnie
spokojny ruch z głębokim oddechem brzusznym sprawiając,
iż mamy dużo energii ale jednocześnie spokojny umysł.
Świadomy oddech w połączeniu z odpowiednimi ruchami ciała bardzo silnie dotlenia
nasz cały organizm. W efekcie
obniża się ciśnienie krwi, rozlużniają nadmiernie pospinane mięśnie, wzmacniają funkcje umysłowe w tym koncentracja oraz świadomość ciała i
emocji.
Wersja bojowa tych praktyk to popularnie nazywane
Tai Chi. Nie jest to jednak zwykła sztuka walki, w której li-

R

czą się duże mięśnie a umiejętnośc wykorzystania siły płynącej z rozluźnienia tak, jak ma to
miejsce w przypadku strzału z
bicza. Ponadto jest to tzw. wewnętrzna sztuka walki, w której zarówno odpowiednia praca ciała jest ważna ale także i
spokojny stan umysłu. Dlatego
ćwiczenia te nazywane są również medytacją w ruchu.
Jeżeli szukasz czegoś, co
jednocześnie pozwoli Ci czuc
się lepiej w swoim ciele, zrelak-

suje i wzmocni system autoimmunologiczny, zapraszam do
spróbowania tych praktyk.
Ze mną poćwiczyć możesz
w Zalesiu Górnym w SP im.
Wspólnej Europy ul.Sarenki 20
we środy i piątki 19.30-21.00 a
niebawem również w Konstancinie oraz on-line.
Zapraszam do kontaktu,
Marta Pociejewska,
tel.604 650 612,
www.qibalans.org.
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ale też otwarte na ludzi i otoczenie. Początkowo warunki
lokalowe były bardzo skromne. Klasy były małe i ciasne,
szwankowało ogrzewanie. W
końcu w kwietniu 1985 roku
powołano do życia Społeczny
Komitet Budowy Szkoły Specjalnej w Łbiskach. Zapoczątkowało to bój o powstanie nowej szkoły, która została oddana do użytku 1 września
1993 roku.

Tomasz Wojciuk
R

E

K

L

A

M

A

8

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

nr 35 (918)/2022

Strażacy z OSP Nowa Wola wygrali zawody pożarnicze
GÓRA KALWARIA W ubiegłą sobotę odbyły się powiatowe zawody sportowo-pożarnicze. Wśród
mężczyzn najlepsi okazali się strażacy z OSP Nowa Wola, zaś wśród kobiet – panie z OSP Tarczyn. Spośród drużyn młodzieżowej wygrał zespół OSP Cendrowice
Zawody po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią
koronawirusa odbyły się na stadionie miejskim w Górze Kalwarii i uczestniczyło w nich 13 drużyn z całego powiatu. Zaplanowano dwie konkurencje: szta-

fetę pożarniczą 7×50 m z przeszkodami oraz rozwinięcie bojowe. Najlepiej poradzili sobie z
tymi zadaniami strażacy z OSP
Nowa Wola, strażaczki z OSP
Tarczyn i drużyna młodzieżowa z OSP Cendrowice. Pierwsze

dwa teamy już 9 października
będą mogły sprawdzić się w strefowych eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się w Pilawie
w powiecie garwolińskim.

TW

O G Ł O S Z E N I E

Obejrzyj film o Polakach w Norwegii
PIASECZNO W Bibliotece Publicznej w Piasecznie odbyła się uroczysta premiera „Bodø - filmu
dokumentalnego”. Obraz autorstwa Tomasza Korczaka przedstawia osiem szczerych rozmów
z Polakami, mieszkającymi za kołem podbiegunowym - daleko na północy Norwegii
Twórcą filmu jest Tomasz
Korczak – mieszkaniec Piaseczna, znany również jako realizator i producent muzyczny.
Wybór daty premiery nie był
przypadkowy, bowiem właśnie
tego dnia obchodził on swoje
33. urodziny. Przed projekcją
na sali pojawił się symboliczny tort, który pokroili wspólnie jubilat i dyrekcja Biblioteki Głównej w Piasecznie – Łukasz Krzysztof Zalewski i Sylwia Chojnacka-Tuzimek, po
czym publiczność zaintonowała gromkie „Sto lat”.
Po tak sympatycznym początku autorowi filmu nie pozostało już nic innego jak tylko zaprosić wszystkich na premierowy pokaz. A o czym opowiada „Bodø - film dokumentalny”? To przede wszystkim
nostalgiczna podróż do małego skandynawskiego miasteczka na krańcu świata w poszukiwaniu samego siebie, pasji i
lepszego życia. Niewątpliwym
atutem, dzieła, oprócz interesujących historii jego bohaterów, jest jego strona audio-wi-

zualna. W pamięci zapisują się
zwłaszcza zapierające dech w
piersiach ujęcia surowej norweskiej przyrody oraz – znakomicie dopełniająca całości – przestrzenna, autorska muzyka, w
której nagraniu wzięli udział
piaseczyńscy artyści.
Tomasz Korczak nie krył, że
tworzył ten film w trudnym momencie swojego życia i podziękował wszystkim tym, dzięki którym ma go już za sobą. Projekt
pomogło również zrealizować
grono patronów, którzy wsparli
P
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go nie tylko swoim dobrym słowem, ale i środkami finansowymi. Twórca z Zalesia Górnego
przyznał przy tym, że ma już pomysł na kolejny film, którego realizacja zajmie mu, najpewniej,
około dwóch lat. Jak jednak podkreślił, za wcześnie jeszcze, by
zdradzać jego tematykę.
A dla tych wszystkich, którzy nie załapali się na premierę, nic straconego. „Bodø - film
dokumentalny” dostępny jest
bowiem w serwisie YouTube.

Tyl.
A

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

Salon Fryzjersko-kosmetyczny BB w Piasecznie
ul. Młynarska 6 lok. 45(wejście od Warszawskiej), Tel. 692 70 90 40, www.bbsalon.pl
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Co się stało z białym koniem?
KONSTANCIN-JEZIORNA W ubiegły piątek zarząd nad nieruchomością przy ulicy Sienkiewicza 3, na
terenie której funkcjonowała restauracja Park Cafe, objęli pełnomocnicy Anny Hinckfuss. Trzymając w ręce postanowienie sądu rejonowego weszli do środka, wymienili zamki, zamknęli restaurację i całą posesję. - To siłowe przejęcie było całkowicie bezprawne – uważa Tomasz Kokczyński, członek zarządu spółki Casino Investment, która do tej pory zarządzała nieruchomością
Figurka białego konia, która była wizytówką słynnej Park
Cafe przy ulicy Sienkiewicza
3, w samym sercu uzdrowiska,
została przeniesiona do ogrodu
otaczającego zabytkową willę.
Wszystko wskazuje na to, że pozostanie tam na dłużej. Pełnomocnicy Anny Hinckfuss działali na podstawie postanowienia wydanego przez sąd, którego podstawę stanowiło prawomocne orzeczenie z 9 czerwca tego roku. Na jego mocy sąd
odjął dłużnikowi, spółce Casino Investment zarząd nad nieruchomością przy Sienkiewicza
3 i ustanowił jej zarządcą Annę
Hinckfuss, która wygrała licytację komorniczą. Pełnomocniczka Anny Hinckfuss w asyście kilkunastu agentów ochrony wkroczyła do środka w piątek 23 września. Nie musieli
wyważać drzwi, bo wcześniej,
15 lipca, przedstawiciele Casino Investment przekazali prawnikom reprezentującym wierzycielkę klucze i pilota do alarmu.

Zamknięto Park Cafe
Jedną z pierwszych decyzji nowego zarządcy było zamknięcie restauracji Park Cafe,
mimo że prowadzący ją podmiot miał podpisaną umowę
najmu obowiązującą do roku
2045. Pełnomocnicy Anny
Hinckfuss twierdzą, że umowa ta jest nieważna z uwagi
na jej sprzeczność z zasadami

Nowy zarządca
nieruchomości twierdzi,
że restauracja Park Cafe
nie spełniała wymogów
przeciwpożarowych
i sanitarnych
współżycia społecznego. Zwracają też uwagę na intencję obejścia prawa. W piśmie wzywającym do zaprzestania korzystania z nieruchomości wskazują,
że umowa najmu była zawarta między jednym z członków
zarządu spółki Casino Investment, a jego synem i opiewa na
R

E

K

L

A

M

A

kwotę 1000 zł miesięcznie, co
„rażąco odbiega od obowiązujących stawek rynkowych”. Kolejny argument jest taki, że budynek stylizowany na zabytkową
willę, użytkowany jest niezgodnie z przeznaczeniem. „[...] budynek ten jest budynkiem pensjonatowym, jednak faktycznie jest w
nim restauracja i organizowane
są w nim imprezy, w tym koncerty […] - czytamy w piśmie.
Kolejna podnoszona kwestia
dotyczy korzystania z piętra budynku (znajduje się tam kuchnia), na co nie tylko – jak twierdzi nowy zarządca – nie uzyskano pozwolenia i co jest niezgodne
z prawem, ale też stwarza zagrożenie natury przeciwpożarowej
oraz narusza przepisy sanitarne.
- Sanepid nie wydał zgody,
aby w tym budynku było przygotowywane jedzenie – twierdzi przedstawicielka zarządcy. Tam może działać tylko kawiarnia, pod warunkiem, że jedzenie
będzie dowożone z zewnątrz. Z
tego powodu, ale też ze wzglę-

Biały koń, będacy wizytówką Park Cafe
został przeniesiony do ogrodu
du na inne kwestie, postanowiliśmy zamknąć restaurację Park
Cafe. Zarządzamy tym obiektem
i musimy mieć na uwadze bezpieczeństwo osób, które z niego korzystają.
Szykuje się kolejna
batalia sądowa?
Jeszcze w piątek w internecie
ukazało się oświadczenie wydane przez restaurację Park Cafe.
„[…] w dniu dzisiejszym o godz.
6 rano restauracja Park Cafe
została brutalnie i bezprawnie
przejęta przez Annę Hinckfuss.
Grupa kilkunastu zamaskowanych ochroniarzy w asyście prawników wynajętych przez Annę
Hinckfuss wtargnęła na teren Casino Palace. Zostaliśmy bezprawnie pozbawieni możliwości wejścia na teren Park Cafe. Niestety
jesteśmy zmuszeni do zawieszenia
działalności do czasu rozpoznania sprawy przez sąd.[...]” - czytamy w wydanym oświadczeniu. W
podobnym tonie wypowiada się
Tomasz Kokczyński, członek zarządu spółki Casino Investment.
- To była brutalna, siłowa interwencja. Wezwana na miejsce
policja była bezradna. Nie potrafiła ocenić materiału, z którego wynika, że własność tej nieruchomości należy do kontrolowanej przez nas spółki – podkreśla
Tomasz Kokczyński. - Doszło też
do bezpodstawnego zignorowa-

ło przyznane nowemu zarządcy.
- Jesteśmy po pierwszym
przybiciu, które oznacza, że licytacja komornicza tej nieruchomości została przeprowadzona
prawidłowo – informuje jeden
z prawników reprezentujących
Annę Hinckfuss. - Kolejnym
krokiem jest przysądzenie własności, które się opóźnia. Kiedy postępowanie o przysądzenie własności będzie prawomocne, moja klientka będzie pełnoprawną właścicielką nieruchomości, mimo że na wpis do księgi wieczystej trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.
Pełnomocnicy Anny Hinckfuss podkreślają, że ich klientka
od lat była w sporze z kontrolującą
spółkę Casino Investment rodziną
państwa Kokczyńskich. Twierdzą,
że chodziło o nieuregulowane zobowiązania finansowe.
- Państwo Kokczyńscy są dłużnikami mojej klientki, co potwierdzają dwa prawomocne wyroki
sądu apelacyjnego - mówi Tomasz
Krawczyk, adwokat reprezentujący Annę Hinckfuss. - Te zaległości sięgają kilkunastu milionów złotych bez odsetek. Nasza
kancelaria prowadzi egzekucję
tych dwóch wierzytelności. Do
tej pory przebiegała ona jednak
bardzo opornie ze względu na
różne wybiegi stosowane przez
państwa Kokczyńskich. Jeśli
chodzi o nieruchomość przy ul.

W ubiegły piątek nieruchomość została
zajęta i zamknięta
nia obowiązującej umowy najmu.
Spór ten znajdzie rozstrzygnięcie
na drodze sądowej.
Prawnik reprezentujący Annę
Hinckfuss przyznaje, że technicznie właścicielem nieruchomości nadal jest Casino Investment. Spółka nie może jednak
rozporządzać nieruchomością i
nią władać, bo to prawo zosta-

Sienkiewicza 3, to była ona obciążona hipoteką. Dlatego też
można było przeprowadzić jej
egzekucję. Moja klientka stanęła do licytacji komorniczej i
tę nieruchomość wylicytowała.
Wszystko odbyło się tu zgodnie z obowiązującym prawem
- podkreśla adwokat.

Tomasz Wojciuk

KARIERA

Nadaj ogłoszenie
Zadzwoń 22 756 79 39
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DAM PRACĘ
ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ Z PRAWEM JAZDY
KAT. C+E W TRANSPORCIE KRAJOWYM.
UMOWA O PRACĘ, OKOLICE PIASECZNA,
TEL. 887 740 410
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Górze Kalwarii zatrudni od zaraz osoby do prac remontowo-budowlanych, mile widziane inne umiejętności, złota rączka. Kontakt pon-pt. do godz
14.00, tel. 509 692 851
Zatrudnię pracownika złotą rączkę do prac na
magazynie i gospodarstwie rolnymk.Konstancina. Tel.22 715 52 68
Osobę do rozdawania gazety na skrzyżowaniach w Piasecznie, tel. 22 756 79 39
ZATRUDNIĘ MURARZY I CIEŚLI SZALUNKOWYCH. PRACA STAŁA.
Tel.509 654 678
Poszukujemy i zatrudnimy cieśli szalunkowych,
zbrojarzy, pracowników do prac ogólnobudowlanych oraz brygady do pracy w Warszawie i
okolicach, tel. 790 300 780
Zatrudnię mężczyzn do sprzątania na terenie
centrum handlowego w Wólce Kosowskiej k.
Mrokowa, praca od zaraz, tel. 504 246 180
Zatrudnimy osoby do serwisu sprzątającego,
Dom Opieki Rezydencja Antonina w Piasecznie,
tel. 882 787 809
Zatrudnię ekspedientkę do Delikatesów, Nowa
Iwiczna, tel. 502 159 936
Zatrudnię elektryków, tel. 668 461 868
Sprzedawców do delikatesów Pod Dębem w
Piasecznie, Zalesiu Górnym i Złotokłosie, wynagrodzenie brutto 3900 zł, Tel. 797 188 368 lub
694 451 568
Ekspedientkę Carrefour Express Gabryelin,
tel. 508 288 773
Montera tablic w Konstancinie,
praca warsztatowa, tel. 22 754 46 70
Masarnia przyjmie osoby na stanowiska:
rozbioru, produkcji(z doświadczeniem),
myjnia pojemników (sprzątanie).
Piaseczno tel.22 756 79 82
Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni ekspedytorów, tel. 534 140 941
Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni kierowców, tel. 534 140 941
ZATRUDNIMY OPIEKUNÓW OSÓB NIESAMODZIELNYCH, DOM OPIEKI ANTONINA W PIASECZNIE, TEL. 882 787 809
Zatrudnimy fizjoterapeutę na umowę o pracę/ zlecenie, Dom Opieki Rezydencja Antonina w Piasecznie, tel. 882 787 809
Introligatornia zatrudni operatora maszyn, CV na
adres biuro@poligrafiaszymanscy.pl

Działka budowlana 1300 m kw, Ustanów 800 m
od stacji PKP, tel. 506 46 76 12
Działka 1070 m kw., Prażmów bezpośrednio,
tel. 735 988 544
Robercin 1366 m kw., Studium Budowlane,
tel. 735 988 544
Pawilon 32 m kw., na „Bazarku” w Piasecznie przy
ul. Jana Pawła. Prąd trójfazowy, klimatyzacja,
woda, tel. 660 724 851
Działki budowlane 800 m kw. i działki rekreacyjne
k. Prażmowa, tel. 602 770 361, 791 394 794

Docieplanie budynków, poddaszy, mycie i malowanie elewacji, podbitka. 25 lat doświadczenia,
tel. 501 624 562
Naprawy stolarskie, tel. 692 916 378
Usługi dekarskie, montaż dachów, rynien, obróbki
blacharskie, papa termozgrzewalna, naprawa dachów, tel. 502 529 968
Dachy, pokrycia, naprawy, papa termozgrzewalna, tel. 502 473 605
Dach – Awaria, dzwoń, tel. 530 731 484
Ślusarsko - spawalnicze, tel. 692 916 378

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ
Bezpośrednio działkę 3000 m kw., 10.000 m kw.,
Powiat Piaseczyński, tel. 735 988 544

Czyszczenie, malowanie elewacji, wnętrz, ogrodzeń itp. tel. 731 758 980
Cyklinowanie, układanie, renowacja podłóg,
tel. 601 091 977

Kupię las koło Prażmowa, tel. 602 770 361
Malowanie ścian, tel. 601 091 977

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA
Wynajmę dom o pow. .parteru 25 m2 i tyle na
poddaszu. Dom jest zlokalizowany na dużej
działce. wyposażony jest w podstawowe meble, tel. 662 207 125
Lokal usługowy 54 m kw, parter, Piaseczno,,
tel. 609 106 898
Pokój, Chylice, tel. 507 13 41 41
Pokój w Gołkowie, tel. 696 542 216
Lokal biurowy 55 m kw., I piętro,
w centrum Piaseczna, tel. 501 245 118
Do wynajęcia bezpośrednio dom 400 m kw.
na biuro, Mokotów, blisko metra Wilanowska,
tel. 602 770 361

Łazienki, tel. 692 916 378
Usługi ciesielsko – dekarskie, montaż okien
dachowych i obróbek blacharski tel. 665 059 333
Hydraulik, tel. 535 872 455
Malarskie, tel. 696 120 208
Barierki, balustrady tel. 880 338 624
Remonty tel.796 682 431
Złota rączka, tel.796 682 431
Wywóz gałęzi, ogrodnicze, koszenie
tel. 519 874 891
Dachy, podbitka, sprzedaż., tel. 692 194 998

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

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

DOCIEPLENIA PODDASZY, ZABUDOWY
KARTON/GIPS, TEL. 792 456 182
MALOWANIE, REMONTY MIESZKAŃ,
GLAZURNICTWO, PANELE, TEL. 669 945 460
WYLEWKI BETONOWE AGREGATEM,
TEL. 600 87 27 37

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

NAUKA

MALOWANIE, GLAZURNICTWO, PANELE,
PODŁOGI, TEL. 669 945 460

Angielski – korepetycje, konwersacje, nauczyciel z doświadczeniem, Piaseczno i okolice tel.
571 373 118

Glazura, terakota, remonty.Tel. 694 126 583

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

Elektryk tel. 507 172 749
Remonty budowlane, ogrodzenia ,
tel. 513 137 581

Polski - egzaminy, konkursy, tel. 608 651 034
Korepetycje – język polski, tel. 666 653 177

Prace budowlane, tel. 608 023 866

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 643 891

Zatrudnimy krawcową-szwaczkę
Шукаємо швачку,Tel.: 883 7272 39

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA.
tel. 504 008 309

Chemia, matematyka. tel. 791 482 233

Firma poszukuje osoby do sprzątania biur i pomieszczeń socjalnych.Praca w Solcu k. Szymanowa, w godz. 6-14, pełny etat, umowa o pracę. Wynagrodzenie 3000,00 zł do ręki. tel. 501 631 374

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

Zatrudnimy opiekunki i salowe w Domu Ufnej Starości w Konstancinie-Jeziornej.
Tel. 538 699 352

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

Pokojowa pół etatu, pon, pt, sob 8-14 Zajazd Ustronie Chylice, tel :507-056-843

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

Na recepcję w hotelu Zajazd Ustronie, 3/5 etatu śr,czw,pt 6-14 komunikatywny angielski CV na
winka@autograf.pl

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

SZUKAM PRACY
Sprzątanie, tel. 733 546 026
Sprzątanie,prasowanie,gotowanie.
W PL od 15 lat Maria: tel. 888 763 082

KUPIĘ

Automatyka do bram: przesuwnych, dwuskrzydłowych, garażowych – sprzedaż, montaż, serwis, www.automaty-napedy.pl, tel. 790 331 339
Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych
i spalinowych, tel. 503 471 422
Złom. Porządkujesz? Remontujesz? Uprzątniemy i wywieziemy złom, tel. 502 898 418
Docieplenia budynków, docieplenia poddaszy,
podbitki, remonty, tel. 603 722 837

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

Hydraulik tel. 886 576 148

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

Schron przydomowy - indywidualnie, wycena
gratis, Tel 501 045 289

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

Remonty wykończenia tel. 503 141 591

SPRZEDAM
Płyty drogowe, tel. 510 814 928
Opony zimowe Fulda 215/60/R16, tel. 605 256 512
Oryginalną talerzówkę „Bomet V8”, z wałem
doprawiającym, talerze włoskie, stan idealny,
tel. 609 773 174
Tuje żywopłotowe „Szamaragd”, „Brabant”, Gołków, tel. 501 679 121

AUTO - MOTO KUPIĘ

Elektryk, tel. 666 890 886

GLAZURA, GRES, REMONTY, TEL. 601 21 94 82
KOSIMY DZIAŁKI ZAROŚNIĘTE WYSOKĄ
TRAWĄ, CHWASTAMI, ZAROŚLA, SAMOSIEJE,
tel. 500 51 66 77
TYNKI – 20 LAT DOŚWIADCZENIA -TRADYCYJNE
GIPSOWE TEL. 604 415 352
Usługi remontowe, wykończenia wnętrz, glazura,
terakota itp., tel. 795 648 160
Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616
Dachy, podbitki, rynny, kominy, tel. 798 836 860
Wywozimy stare metalowe przęsła, siatki, bramy,
słupki, tel. 502 898 418
Docieplanie i malowanie budynków, tel. 604 938 861

Odkupimy twoje auto, wysokie ceny, tel. 510 210 692

Remonty, glazurnictwo, drzwi, tel. 503 004 639

Skup aut, tel. 793 304 091

Ogólnobudowlane, tel. 511 356 779

AUTO - MOTO SPRZEDAM

Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01
Renowacja antyków, tel. 733 560 206

Toyota Yaris 2016r., 1,3, benzyna, tel. 662 849 208
Toyota Yaris 2008 r. diesel, tel. 510 322 437
Przyczepy bagażowe, podłodziowe oraz akcesoria.
Produkcja i remonty. www.przyczepy.waw.pl,
tel. 601 449 898

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

Dachy remonty, tel. 601 310 413
Malarskie tanio, tel. 501 97 65 33, 22 727 77 47
Malowanie, gładź, remonty, tel. 513 986 439
Ogrodzenia, tel. 504 008 309
Malowanie wnętrz, tel. 692 916 378
Docieplanie budynków, szybko, tanio,
solidnie, tel. 502 053 214
Ogólnoremontowe, tel. 692 916 378

Klub filozoficzny. Rozwiązujemy zagadkę istnienia,
tel. 571 373 118
Pozalekcyjne i dodatkowe zajęcia kreatywne i artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
tel. 571 373 118

ZDROWIE I URODA
SEZAM, sklep zielarsko medyczny i zdrowa żywność, ul. Czajewicza 1, róg Nadarzyńskiej, Piaseczno, tel. 506 76 74 74
Grupa wsparcia. Wsparcie grupowe i indywidualne, tel. 571 373 118

ZWIERZĘTA
Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czekają fundacyjne zwierzaki: pieski małe, większe i
całkiem duże, a także koty. Wszystkie są zdrowe,
zaszczepione i wysterylizowane. Przebywają w
Piasecznie i okolicach. Chętnie pomożemy przy
doborze zwierzaka. Tel. w sprawie adopcji: 503
069 502, 502 906 532, 604 531 952, 608 504 380

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA
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Niepełnosprawni intelektualnie

aktywni sportowo

O tym, że aktywność fizyczna jest ważna dla rozwoju ciała i ducha każdego człowieka, wiadomo od czasów starożytnych. Niestety, przez wiele lat sport osób niepełnosprawnych intelektualnie był kwestią marginalizowaną przez ogół społeczeństwa. Współcześnie podejmowanych jest jednak coraz więcej inicjatyw, mających zapewnić wszystkim osobom równe
szanse w dostępie do zorganizowanej aktywności sportowej

Także i w Piasecznie pojawiła się możliwość uprawiania sportu przez osoby niepełnosprawne intelektualnie. We
wrześniu 2014 roku przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piasecznie powołano Klub Olimpiad Specjalnych
(KOS) „Komandos”. Jego prezesem został Dariusz Kluszczyński, nauczyciel wychowania fizycznego w szkole, a także trener
zawodników należących do klu-

bu. Klub działa w ramach Oddziału Regionalnego Olimpiad
Specjalnych Polska – Mazowsze,
blisko współpracując również
ze Złoczewskim Towarzystwem
Sportowym. Treningi prowadzone przez KOS „Komandos” to
przede wszystkim zajęcia ogólnorozwojowe i specjalistyczne,
głównie z zakresu lekkoatletyki,
tenisa stołowego, łyżwiarstwa,
narciarstwa zjazdowego i biegowego, kolarstwa czy też pływa-

nia. Młodzi sportowcy uczestniczą często również w zawodach
jazdy na rolkach i wrotkach, a
także w bowlingu (gra w kręgle).
Podopieczni KOS „Komandos” startują w różnych turniejach organizowanych dla osób
niepełnosprawnych intelektualnie – w Olimpiadach Specjalnych, na poziomie regionalnym
(Mazowsze) i ogólnopolskim.
Wszystko zaczęło się jednak od
kameralnego turnieju bowlingu w profesjonalnej kręgielni w
Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, w którym uczestniczyło kilku uczniów. Później
przyszła kolej na następne dyscypliny i zawody o coraz większej randze. Sportowcom KOS
„Komandos” nie brakuje też
i sukcesów, czego świetnym
przykładem jest choćby złoty
medal w slalomie gigancie zdobyty przez Janusza Lisowskiego podczas Zimowych Igrzysk
Olimpiad Specjalnych w Zakopanem w 2020 roku, który dał
naszemu zawodnikowi przepustkę na Światowe Zimowe
Igrzyska Olimpiad Specjalnych

w Kazaniu. Ponadto członkowie klubu byli w ostatnich latach
wyróżniani przez władze miasta w kategorii „nadziei sportowych roku”. Przyczyniły się
do tego osiągnięcia Bereniki Ciechomskiej w pływaniu
i narciarstwie oraz dwa złote
medale zdobyte przez Damiana Gawrycha podczas Mazowieckich Zawodów Olimpiad
Specjalnych w pływaniu.
Dariusz Kluszczyński ma
taką zasadę, że zawsze przed startem przypomina swoim zawodnikom, by nie myśleli o wynikach
czy medalach. Ważny jest bowiem
sam start w imprezie i to, by zrobili wszystko najlepiej jak potrafią. Strategia ta przynosi wspaniałe efekty, bo młodzi sportowcy
z KOS „Komandos” mogą się poszczycić ogromną liczbą nagród,
wyróżnień, pucharów, medali i
zwycięstw. Zdobyli je, między innymi, na Mistrzostwach Polski w
Biegach Przełajowych czy Mazowieckiej Olimpiadzie Specjalnej w

kolarstwie oraz na Mazowieckim
Mityngu Olimpiad Specjalnych w
narciarstwie zjazdowym.
Dlaczego osoby niepełnosprawne intelektualnie powinny uprawiać sport? Przede
wszystkim dlatego, że przynosi
im to dużo radości i satysfakcji.
- Zdarzają się zawodnicy, którzy
„żyją” od treningu do treningu – mówi Dariusz Kluszczyński. - Szkolenie takich osób jest
oczywiście znacznie trudniejsze i bardziej wymagające, ale
dzięki postawie zawodników, a
zwłaszcza ich zaangażowaniu,
przynosi ogromną satysfakcję.
Tak zdeterminowani i wdzięczni
podopieczni są rzadkością.
Niezwykle istotne jest również to,
że zawodnicy otrzymują szansę, by okazać się w czymś najlepszym, być z siebie dumnym, poczuć smak sukcesu i zwycięstwa.
Jest to ogromnie ważne dla samych sportowców, jak i ich rodzin.
Opr. na podstawie książki Agnieszki
Cubały „Sportowe dzieje Piaseczna”

nież specjalne treningi z gwiazdami sportu. Powszechną dumę
budzi natomiast fakt, że uczniowie z piaseczyńskich szkół zapraszani są do reprezentowania
barw kraju w zawodach międzynarodowych.
- Sport szkolny w gminie stoi
na bardzo wysokim poziomie mówi Marek Herbst, sekretarz
Szkolnego Związku Sportowego Powiatu Piaseczyńskiego.
- Najlepiej świadczy o tym

punktacja naszych placówek w
Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. W ostatnich
latach dwa razy piaseczyńskie
szkoły (Gimnazjum nr 1 im.
Powstańców Warszawy oraz
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Józefosławiu)
w zajęły w niej pierwsze miejsce
w całym województwie.

Sport szkolny
Początki sportu szkolnego w Piasecznie wiążą się naturalnie z ogólnym początkiem zorganizowanej działalności sportowej w gminie. Dziś piaseczyńskie szkoły mogą się pochwalić jednymi z najlepszych sportowych wyników na Mazowszu
Geneza piaseczyńskiego sportu szkolnego sięga dwudziestolecia międzywojennego, co można dostrzec na ocalonych z pożogi wojennej fotografiach. Widać na nich młodych piłkarzy z
Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół” czy uczennice Żeńskiego
Prywatnego Liceum Gospodarstwa Wiejskiego w Chyliczkach,
które grywały w siatkówkę, tenisa bądź uprawiały gimnastykę. Dostrzec można wyraźnie,
że już wówczas dużą wagę przywiązywano na terenie gminy do
kultury fizycznej.
Po zakończeniu drugiej wojny światowej pedagodzy powstałych w Piasecznie szkół podsta-

wowych i średnich czynili starania by młodzież miała dostęp
do bazy sportowej i nowoczesnej
myśli trenerskiej. Trudno nie dostrzec związku pracy nauczycieli wychowania fizycznego z późniejszymi sukcesami sportowymi ich podopiecznych. Na przestrzeni lat kolejne władze miasta i gminy dbały o rozwój infrastruktury sportowej. Powstały boiska do piłki nożnej, ręcznej i siatkowej, koszykówki,
bieżnie, skocznie i hale sportowe. Unowocześniony został stadion miejski, stworzono Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji, powstał basen i lodowisko, wytyczono ścieżki rowerowe. W mia-

rę możliwości budżetowych dofinansowywana była i nadal jest
działalność klubów szkolnych i
uczniowskich.
Obecnie w zasadzie przy każdej z piaseczyńskich szkół funkcjonuje klub sportowy, który umożliwia uczniom rozwijanie swoich pasji i zainteresowań.
Największym powodzeniem cieszą się oczywiście sporty zespołowe, ale odbywają się również,
między innymi, zajęcia ze sztuk
walki, badmintona, łucznictwa,
gimnastyki artystycznej, pływania czy tańca. W niektórych
szkołach powstały nawet klasy
o profilu sportowym, a na terenie gminy organizowane są rów-

Opr. na podstawie książki Agnieszki
Cubały „Sportowe dzieje Piaseczna”

