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Dwóch pijanych kierowców

PIASECZNO 

Przewoził drewno. 
Mogło dojść do tragedii
 Policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę ciężarówki prze-
wożącej drewno. 61-latek niewłaściwie zabezpieczył ciężkie 
kłody znajdujące się na samochodzie. Poza tym okazało się, 
że w aucie nie działają światła cofania. W efekcie policjanci za-
trzymali dowód rejestracyjny pojazdu i ukarali kierowcę man-
datem. 

K O N D O L E N C J E

 Kilka dni temu na ulicy Kościuszki w Piasecznie policjanci z 
wydziału drogówki zatrzymali do kontroli citroena, za kierow-
nicą którego siedział 47-letni mężczyzna. Okazało się, że jest 
on pod wpływem alkoholu. Innego nietrzeźwego kierowcę 
zatrzymano w sobotę późnym wieczorem w Tarczynie. 35-la-
tek „wydmuchał” prawie promil. Obydwaj mężczyźni straci-
li uprawnienia do kierowania pojazdami i staną przed sądem. 
Grozi im do 2 lat pozbawienia wolności. 

KRONIKA POLICYJNA

KONSTANCIN-JEZIORNA

Kolejne włamanie do domu
 We wtorek między godziną 11 a 14 nieznani sprawcy wła-
mali się do domu jednorodzinnego przy ulicy Bielawskiej, wy-
łamując drzwi wejściowe. Ukradli pieniądze, ponad 22 tys. zł. 
Policja prosi o kontakt świadków, którzy widzieli tego dnia w 
okolicy podejrzane osoby. 
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Panu

Stanisławowi Grudniowi
Komendantowi Straży Miejskiej 

w Konstancinie-Jeziornie

Wyrazy głębokiego współczucia 
oraz słowa wsparcia i otuchy  

z powodu śmierci  

składają

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej  
Agata Wilczek

Burmistrz  
Gminy Konstancin-Jeziorna  

Kazimierz Jańczuk

Skradziono dwie toyoty
 W nocy z 25 na 26 stycznia na terenie Józefosławia skra-
dziono srebrną toyotę camry z 2019 roku o wartości 110 tys. 
zł. Cztery dni później w Głoskowie zniknęło bardzo podobne 
auto – też srebrna camry z 2019 roku, której wartość właści-
ciel oszacował na 100 tys. zł. Policja prosi o kontakt osoby, któ-
re mają wiedzę na temat tych dwóch zdarzeń. 

Odnalazła się zaginiona 71-latka 
 W środę wieczorem starszy mężczyzna zgłosił zaginięcie 
swojej 71-letniej żony. Wyjaśniał policjantom, że razem spa-
cerowali w rejonie ul. Młynarskiej i nagle... kobieta zniknę-
ła. Okazało się, że seniorka cierpi na chorobę Alzheimera i 
ma zaniki pamięci. Kilkadziesiąt minut później 71-latka pró-
bowała wejść do jednego z zamykanych właśnie sklepów. 
Nie wiedziała, gdzie jest, nie potrafi ła też powiedzieć, gdzie 
mieszka. Obsługa sklepu zaprowadziła kobietę na policję, 
gdzie spotkała się z mężem.

PRAŻMÓW

Okradli sklep
 Policjanci szukają włamywaczy, którzy w nocy 29 stycznia 
wtargnęli do sklepu w Nowym Prażmowie, kradnąc papierosy, 
alkohol i produkty spożywcze. Osoba prowadząca sklep nie 
oszacowała jeszcze wszystkich strat.

TARCZYN

Wpadł z narkotykami
 Tydzień temu w Nowych Raciborach policjanci zatrzyma-
li do kontroli osobowe bmw, prowadzone przez 26-letniego 
mężczyznę. Młody człowiek na widok mundurowych wyraź-
nie zaczął się denerwować. Podczas kontroli osobistej wyszło 
na jaw, że ma przy sobie pół grama marihuany. Mężczyzna tra-
fi ł do aresztu i usłyszał zarzuty. Odpowie za posiadanie środ-
ków odurzających, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

Zbliża się budowa ronda 
na skrzyżowaniu ważnych dróg
LESZNOWOLA/POWIAT Wkrót-

ce powinna rozpocząć się bu-

dowa ronda na skrzyżowaniu 

Żwirowej i Wojska Polskiego 

na styku Wilczej Góry i Włady-

sławowa. Podniesie to bezpie-

czeństwo na tym ruchliwym 

skrzyżowaniu, które zyska-

ło na znaczeniu po otwarciu 

pierwszego odcinka trasy S7

Nowe rondo powinno być gotowe w czerwcu O planach budowy w tym 
miejscu ronda pisaliśmy kil-
kanaście miesięcy temu. - Je-
steśmy po otwarciu ofert i cze-
kamy na rozstrzygnięcie prze-
targu – informuje Joanna Gre-
la z biura promocji powia-
tu. Niedawno radni powiato-
wi dołożyli do inwestycji 900 
tys. zł, co umożliwi realizację 
tego wartego 2 mln zł zada-
nia. Umowa z wykonawcą zo-
stanie podpisana prawdopo-
dobnie w lutym. - Od podpi-
sania umowy wykonawca bę-
dzie miał cztery miesiące na 
budowę ronda – wyjaśnia Jo-
anna Grela. Oznacza to, że o 
ile nie pojawią się nieprzewi-
dziane komplikacje, powin-
no ono być gotowe w czerw-
cu. Problemem może być na-
tomiast to, że prace drogo-
we spowodują utrudnienia dla 
kierowców. Należy liczyć się z 
tym, że zarówno Żwirowa jak 
i Wojska Polskiego mogą być 
przez jakiś czas nieprzejezdne. 
Zapytaliśmy  czy znana jest 
już nowa organizacja ruchu, 
która zostanie wprowadzona 
na czas budowy. Okazuje się 
jednak, że jest na to jeszcze za 
wcześnie. - Tymczasowa orga-
nizacja ruchu zostanie dopiero 
opracowana przez wykonawcę 
– informuje Joanna Grela. 

TW

Wieczór muzyczno-

poetycki - „Komitywa”

PIASECZNO

 W niedzielę 5 lutego w 
Klubie Kultury w Zalesiu 
Górnym (ul. Białej Brzozy 
3) odbędzie się wieczór z 
poezją jednego z zaleskich 
twórców. Jan Ebert z Komi-
tywą (Julia Lubiecka, Piotr 
Dyczewski i Marcin Sander) 
zabierze widzów w podróż 
po swoich wierszach okra-
szonych muzyką i scenicz-
ną prezentacją. Na miejscu 
będzie możliwość zakupie-
nia tomiku literackiego w 
cenie 15 złotych. Przedsta-
wienie dla widzów doro-
słych. Początek o godzinie 
18. Wstęp wolny.

Tyl.
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Rodzice zamordowanej Korneli 
chcę dożywocia dla mordercy
PIASECZNO/KONSTANCIN-JEZIORNA W środę w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie 

odbyła się rozprawa dotycząca głośnego zabójstwa 16-letniej Kornelii K., 

do którego doszło 11 lutego 2020 roku w lesie, w rezerwacie Łęgi Oborskie. 

Prawomocny wyrok w tej sprawie jednak nie zapadł, bo obrońcy Martyny 

S. wnieśli dowód z przesłuchania biegłych

 Nieprawomocny wyrok w 
sprawie zabójstwa 16-letniej Kor-
nelii zapadł w Sądzie Okręgowym 
w Warszawie 10 czerwca ubiegłe-
go roku. Zaró wno Martynę  S., 
jak i Patryka B. są d skazał na 
25 lat pozbawienia wolnoś ci i 
zapłatę  zadoś ć uczynienia rodzi-
nie zamordowanej. Od wyroku 
odwołały się wszystkie strony po-
stępowania. 

Koszmarna zbrodnia

 Do morderstwa 16-let-
niej Kornelii K. doszło blisko 
dwa lata temu w lesie, w re-
zerwacie Łę gi Oborskie. Pa-
tryk B. i Martyna S. zwabi-
li 16-letnią  Kornelię  pod pre-
tekstem świętowania 17. uro-
dzin Maryny S. Z ustaleń pro-
kuratury wynika, że Patryk B. 
i Martyna S. zaplanowali mor-
derstwo. Kornelię duszono, 
postrzelono w głowę w bro-
ni pneumatycznej, dwukrot-
nie ugodzono szpadlem, a na-
stępnie, poranioną, zakopano 
żywcem w uprzednio wykopa-
nym dole. Nastolatka zmarła 
na skutek uduszenia przysypa-
na ziemią. Jej zwłoki po ponad 
dwó ch miesią cach przypadko-
wo odkrył spacerują cy po lesie 
mę ż czyzna. 

Wyrok bez satysfakcji

 Żaden wyrok nie zwróci 
najbliższym ukochanego dziec-
ka, ale ten który zapadł, roz-
czarował rodziców zamordo-
wanej. Zarówno oni, wystę-
pujący jako oskarżyciele po-
siłkowi, jak i prokuratura, 
domagali się dla oskarżonych 
maksymalnego wymiaru 
kary - dożywocia dla Patry-
ka B. oraz 25 lat więzienia dla 
Martyny S. Sąd Okręgowy 
skazał zarówno Patryka B., 
jak i Martynę S. na 25 lat po-
zbawienia wolności. Obydwo-
je, tytułem zadoś ć uczynienia, 
mają  wypłacić  każ demu z 
członkó w rodziny zamordo-
wanej po 50 tys. zł. 

Żądają zaostrzenia wyroku

 Po zapadnięciu nieprawo-
mocnego wyroku do Sądu Ape-
lacyjnego odwołały się wszystkie 
strony postępowania. Zarów-
no prokurator jak i rodzice za-
mordowanej, występujący jako 
oskarżyciele posiłkowi uważa-
ją, że wyrok jest zbyt łagodny. 
- Karą, którą uważamy za spra-
wiedliwą, którą powinien orzec 
sąd i o której orzeczenie wnosi-
my jest kara dożywotniego po-
zbawiania wolności dla Patry-

ka B. - mówi mecenas Bogu-
mił Zygmont, pełnomocnik ro-
dziców zamordowanej. - Marty-
na S. otrzymała w sądzie pierw-
szej instancji najwyższy wymiar 
kary, jaki może być orzeczony w 
stosunku do oskarżonej, która 
w chwili popełnienia czynu nie 
ukończyła jeszcze 17. lat. W jej 
przypadku zaostrzenie kary nie 
jest dopuszczalne. Niemniej jed-
nak oskarżyciele posiłkowi (ro-
dzice zamordowanej – przyp. 
red) uważają, że powinien zo-
stać zaostrzony wymiar czasu, 
po którym Martyna S. będzie 
mogła ubiegać się o przedtermi-
nowe zwolnienie. W naszej ape-
lacji wnosimy, by sąd odrzekł, że 
Maryna S. będzie mogła ubie-
gać się o warunkowe przedter-
minowe zwolnienie dopiero po 
odbyciu pełnych 20 lat pozba-
wienia wolności. Zgodnie z wy-
rokiem sądu pierwszej instancji 
mogłaby się o to ubiegać już po 
15 latach – dodaje adwokat Bo-
gumił Zygmont.

Na prawomocny 

wyrok jeszcze poczekamy

 Tymczasem obrona oskar-
żonych wnosi o złagodzenie 
kary dla Patryka B., a w przy-
padku Martyny S. - o uchylenie 

wyroku i przekazanie sprawy 
do ponownego rozpoznania. 
Obrońca Martyny S. podczas 
rozprawy apelacyjnej złożył 
wnioski dowodowe. W związku 
z tym, że niektórzy biegli wy-
dający opinie podczas śledz-
twa nie zostali przesłuchani w 
toku postępowania przed są-
dem pierwszej instancji, sąd 
odwoławczy doszedł do wnio-
sku, że należy ich opinie są-
dowo-psychiatryczne przesłu-
chać na rozprawie apelacyjnej, 
by potwierdzić prawidłowość 
wniosków zawartych w opinii 
pisemnej. 

Dlaczego mają mieć szansę na 

to wszystko, czego pozbawiali 

naszą córkę?

 Przedłużająca się sprawa 
jest koszmarem dla rodziców 
zamordowanej Kornelii. 
 - Kara jest zbyt łagod-
na – uważa ojciec dziewczyn-
ki. - To było zaplanowane, bru-
talne morderstwo. W dodatku 
ze szczególnym okrucieństwem. 
Dlatego uważam, że sąd powi-
nien zmienić kwalifikację czynu 
i zaostrzyć wymiar kary. Rodzi-

ce podkreślają, że bez żadnych 
skrupułów mordercy odebrali 
życie ich dziecku, szansę na edu-
kację, pracę, macierzyństwo, ży-
cie w społeczeństwie. - Dlacze-
go sprawcy mogą otrzymać kie-
dyś szansę na powrót do nor-
malnego życia, podczas gdy na-
szej córki pozbawili wszystkiego 
w sposób nieodwracalny? - py-
tają zdruzgotani rodzice. 

Adam Braciszewski

Kulturalne ferie

KONSTANCIN-JEZIORNA

 Od 20 do 24 lutego będą od-
bywały się przeznaczone dla 
dzieci w wieku od 6 do 12 lat Zi-
mowe Warsztaty w Hugonów-
ce, na które można zapisywać 
się do 14 lutego. Będzie moż-
na spróbować swoich sił w gra-
fi ce warsztatowej, rzeźbie i ma-
larstwie. Karnet na wszystkie 
warsztaty (4 dni) kosztuje 50 zł, 
zaś koszt udziału w pojedyn-
czych zajęciach to 15 zł. Orga-
nizatorzy gwarantują mnóstwo 
niespodzianek. 

TW



4 nr 4 (933)/2023

KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

AKTUALNOŚCI

Nie chcą bloku w sąsiedztwie swoich domów
KONSTANCIN-JEZIORNA Mieszkańcom ulic Małej i Garbarskiej w centrum Konstancina nie po-

doba się, że obok ich domów powstaje 3-kondygnacyjny budynek wielorodzinny, w którym 

znajdzie się 17 lokali mieszkalnych. - Jesteśmy zaniepokojeni i oburzeni faktem, że ktoś w 

ogóle wydał zgodę na taką inwestycję w centrum spokojnego osiedla – mówią

Protestujący mieszkańcy stoją na stanowisku, że wraz 

z powstaniem bloku jakość ich życia pogorszy się

 Budynek powstaje na na-
rożnej działce o wielkości 1004 
m kw. Ma mieć 17 mieszkań i 
39 miejsc w garażu podziem-
nym. Zostanie wykonany w wy-
sokim standardzie, z zastoso-
waniem ekologicznych rozwią-
zań, w tym fotowoltaiki i pomp 
ciepła. Inwestor zdobył wszyst-
kie niezbędne zezwolenia i nie-
dawno rozpoczął prace ziemne. 
Tymczasem inwestycji nie ży-
czą sobie okoliczni mieszkańcy.
 - Ta budowa będzie od-
działywała na nasze nierucho-
mości – podnoszą. - Blok bę-
dzie psuł klimat miejsca i oszpe-
ci piękną, spokojną enklawę do-
mów jednorodzinnych. Ale to 
nie wszystko. Niezadowoleni lu-
dzie przekonują, że budowa po-
woduje nieustanny hałas.
 - Niedawno bili tu 10-me-
trowe kafary. Od tego huku i 
drgań pękła mi belka stropo-
wa biegnąca do ściany nośnej 
– mówi pan Bogusław, miesz-
kający przy ulicy Garbarskiej.
 - Gdzie my żyjemy? Taki 
blok nie powinien powstawać 

między domami jednorodzinny-
mi na tysiącmetrowej działce...
 Zapytaliśmy inwestora jak 
długo potrwają uciążliwości 
związane z budową i czy podej-
muje jakieś działania w celu ich 
zminimalizowania.
 - Jesteśmy w stałym kontakcie 
z sąsiadami - wyjaśnia przedstawi-
ciel inwestora. - Robimy w tej chwi-
li zabezpieczenie wykopu, co po-
trwa około trzech tygodni. Prace 
te mają ograniczyć w przyszłości 
wibracje i spowodować, że nie bę-
dziemy oddziaływali na znajdujące 
się w pobliżu posesje.
 Ale protestujący ludzie boją 
się też innych niedogodności, w 
tym ruchu dowożących mate-
riały na budowę ciężkich samo-
chodów. - Jak budowa dobie-
gnie końca, nowi sąsiedzi będą 
patrzyli na nas ze swoich okien i 
balkonów – argumentują. - Stra-
cimy prywatność. Poza tym bę-
dziemy mieszkać w cieniu duże-
go bloku, a jakość naszego życia 
ulegnie pogorszeniu. To wszystko 
spowoduje spadek wartości na-
szych nieruchomości. Zdespero-

wani ludzie zaapelowali o pomoc 
do Mazowieckiego Urzędu Woje-
wódzkiego, a także Powiatowe-
go Inspektora Nadzoru Budow-
lanego.
 - Nie wiem, co jeszcze możemy 
zrobić... – zastanawia się pan Bo-
gusław. - Jesteśmy zdesperowani, 
bo mamy budowę za ścianą. Uwa-
żamy, że środek naszego spokoj-
nego osiedla to nie jest odpowied-
nie miejsce na taką inwestycję.

Tomasz Wojciuk

Kluby otrzymają 
pół miliona złotych
KONSTANCIN-JEZIORNA Gmina, w ramach wspierania sportu, 

dofi nansuje osiem klubów planujących 14 przedsięwzięć dla 

dzieci, młodzieży oraz dorosłych
 Do dofi nansowania zgłoszono 14 wniosków. Wszystkie je otrzy-
mały, ponieważ spełniły kryteria formalne i merytoryczne. MUKS 
Kosa Konstancin otrzyma w sumie ponad 82 tys. zł na szkolenie i 
udział w rozgrywkach swoich zespołów piłkarskich, 37,5 tys. zł do-
stanie też klub UKKK IPPON specjalizujący się w karate kyokushin 
(pieniądze umożliwią m.in. organizację zawodów sportowych). UKS 
Zryw otrzyma 21 tys. zł, a LKS Urzecze Gassy – 20,5 tys. zł – środki 
pozwolą wziąć udział w zawodach, odpowiednio wrotkarskich i pił-
karskich. RKS 1923 Mirków, który w tym roku obchodzi swoje 100-le-
cie, otrzyma ponad 92 tys. zł na organizację treningów, meczów, ale 
też obchodów jubileuszowych. KS Konstancin otrzyma na szkolenia 
i uczestnictwo w zawodach prawie 84 tys. zł, a IKS Konstancin łącz-
nie prawie 70 tys. zł. Pieniądze pójdą na szkolenie w zakresie koszy-
kówki na wózkach i pływania. Dofi nansowanie aż czterech projek-
tów na łączną kwotę prawie 95 tys. zł uzyskało też KS Stowarzysze-
nie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna. Pieniądze zostaną przezna-
czone na szkolenie, obozy treningowe i udział w rozgrywkach.

TW

Już za tydzień przegląd przedszkoli i żłobków.
Zapraszamy do współpracy. tel. 22 756 79 39

P R O M O C J A
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Fantastyczny wynik piaseczyńskiej orkiestry
PIASECZNO Tegoroczny fi nał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Piasecznie okazał się 

znacznie bardziej owocny niż ten ubiegłoroczny – przynajmniej jeśli chodzi o wpływy na 

rzecz akcji fi rmowanej już po raz 31 przez Jurka Owsiaka. Przez cały dzień pod hasłem walki z 

sepsą kwestowało na terenie gminy 120 wolontariuszy
 Przede wszystkim zdecydo-
wano, że finał powróci na pia-
seczyński rynek. O ile w ze-
szłym roku zabrano, przy wy-
jątkowo niesprzyjającej pogo-
dzie, ponad 167 tysięcy złotych, 
to tym razem - jeszcze w dniu 
akcji – wiadomo było, że tym 
razem będzie to na pewno po-
nad... 250 tysięcy złotych.

Przygotowano 

różnorodne atrakcje

 W ramach wydarzeń to-
warzyszących WOŚP można 
było obejrzeć w Domu Kultu-
ry „Tango” Sławomira Mrożka 
w wykonaniu Teatru Etna oraz 
wziąć udział w aukcji prac pla-
stycznych i finisażu wystawy 

„Mucha w zupie” w Klubie Kul-
tury w Zalesiu Górnym.
Specjalnie na WOŚP dziecięcy 
teatr Patataj przygotował rów-
nież musicalową wersję „Ba-
śni o krawcu Niteczce” Korne-
la Makuszyńskiego, natomiast 
grupa teatralna ŁUPS! już po 
raz kolejny zagrała „Stowarzy-
szenie Umarłych Poetów” we-
dług scenariusza Toma Schul-
mana. 
  Można było pojeździć dre-
zyną na stacji Piaseczno Mia-
sto Wąskotorowe. Poza tym 
wszyscy odwiedzający mie-
li okazję obejrzeć paro-
wóz Px48 i zabytko-
we samochody z Mu-
zeum Techniki Radka 

Brzozowskiego. Grupa Histo-
ryczno-Edukacyjna Szare Sze-
regi przygotowała ekspozycję 
dawnego uzbrojenia oraz re-
pliki historycznych samocho-
dów oraz możliwość przejażdż-
ki miniaturowym jeepem willy-
sem. Nie zabrakło też druhów z 
OSP w Złotokłosie, którzy pre-
zentowali wszystkim odwie-
dzającym stację sprzęt ratun-
kowy i gaśniczy. Na stacji oraz 
w podstawionym autobusie i 
wagonie przygotowano także 
grę miejską, a wszyscy zmarz-
nięci mogli rozgrzać się w wa-

gonie restauracyj-
nym, gdzie moż-
na było napić 
się kawy i her-
baty. 
 - Mimo zim-

na i padające-
go śniegu odwiedzi-

ło nas kilkaset osób za-
interesowanych tymi nieco-

dziennymi wydarzeniami – mówi 
Michał Duraj, prezes Piase-
czyńsko-Grójeckiego Towarzy-
stwa Kolei Wąskotorowej. - Każ-
dy mógł też zasilić puszki wo-
lontariuszy, otrzymując nie tylko 
czerwone serduszko, ale także 
prawdziwe grójeckie jabłko! 
 - Frekwencja przerosła na-
sze najśmielsze oczekiwania 

- mówi Maciej Dłużniewski z 
Klubu Kultury w Józefosławiu. 
- Wspólnie bawiliśmy się na 
koncercie wychowanków szko-
ły muzycznej Muzofilia, razem 
obejrzeliśmy występ Magika 
Kacpra oraz przedstawienie te-
atralne „Mały Książę” w wyko-
naniu Teatru Po Kwadransie. 

Wielki finał na rynku

 W tym roku zamiast trady-
cyjnego koncertu gwiazdy po-
stawiono na zabawę taneczną. 
Na Placu Piłsudskiego wystą-
pił najpierw DJ Martin Rosa 
- z wykształcenia realizator 
dźwięku, który od 2012 roku 
organizuje w Piasecznie ,,Ho-
usepital Festival”, a po nim za-
brzmiały ponadczasowe hity 
(między innymi zespołów Mo-
dern Talking czy Boney M.) za-
prezentowane przez znanego 
prezentera i dziennikarza mu-

zycznego Hirka Wronę. Zimo-
wa aura zdawała się dodatkowo 
zachęcać przybyłych na finał do 
rytmicznych podskoków w takt 
muzyki. 
 Przed odpaleniem symbo-
licznego światełka do nieba bur-
mistrz Piaseczna podziękował 
za trud lokalnym wolontariu-
szom.  - Finansowo finał w 
Piasecznie wypadł zdecydowa-
nie lepiej niż w roku ubiegłym 
– podsumowuje Elżbieta Got-
chold, szefowa sztabu WOŚP 
Piaseczno. - Do naszego szta-
bu, zlokalizowanego tym ra-
zem w Hufcu ZHP Piaseczno, 
powróciły osoby, które kiedyś 
angażowały się w organizację 
WOŚP. Chciałabym bardzo po-
dziękować wszystkim wolonta-
riuszom, bo byli naprawdę fan-
tastyczni.

Grzegorz Tylec

W Górze Kalwarii padł rekord!
POWIAT Niedzielne imprezy związane z 31. Finałem WOŚP przyniosły mnó-

stwo pozytywnych wrażeń, ale też zakończyły się wymiernym sukcesem fi -

nansowym. W sumie, w sześciu gminach naszego powiatu uzbierano grubo 

ponad pół miliona złotych

 W tym roku zbierano pienią-
dze na zakup sprzętu służącego 
do szybkiej identyfikacji bakte-
rii wywołujących sepsę. W Pia-
secznie uzbierano ponad 250 
tys. zł. Świetnie spisali się też 
mieszkańcy gminy Góra Kalwa-
ria. Tutaj samej gotówki wrzuco-
no do puszek ponad 156 tys. zł 
(środki zbierało 65 wolontariu-
szy). Kolejnych 20 tys. zł pocho-
dziło z aukcji. - Sporo środków 
uzyskaliśmy z offroadu i biegu, 
łącznie było to około 50 tys. zł – 
mówi Szymon Krupa, szef szta-
bu WOŚP w Górze Kalwarii.
 - Bardzo dużo działo się też 

w szkołach. Tam też oczywiście 
były zbierane pieniądze. 
 Najwięcej, bo ponad 20 tys. 
zł uzbierano w szkole w Czer-
sku i 15 tys. zł w SP nr 2 w Gó-
rze  Kalwarii. Ale dzielnie ra-
dziły sobie też szkoły w Conie-
wie, Brześcach, Kątach i Cza-
chówku. Oprócz tego świetnie 
spisali się rozstawieni na ryn-
ku kamperowcy i morsy, które 
rozkręciły imprezę w Baniosze. 
- Łącznie udało się nam uzbie-
rać o ponad 90 tys. zł więcej niż 
w ubiegłym roku i tym samym 
ustanowić nowy rekord – cieszy 
się Szymon Krupa. 

 Sporo działo się także w 
niedzielę w Konstancinie-Je-
ziornie. Samej gotówki uzbie-
rano ponad 96 tys. zł. Do tego 
trzeba doliczyć 5800 zł „wrzu-
conych” do e-skarbonek i po-
nad 4 tys. zł z różnego rodza-
ju aukcji i licytacji (tu pieniądze 
cały czas spływają). - Wolonta-
riusze, mimo nienajlepszej po-
gody, stawili się niemal w kom-
plecie. Dopisali też mieszkańcy, 
którzy chętnie brali udział w za-
planowanych przez nas atrak-
cjach – podkreśla Daria Micha-
lak, szefowa sztabu WOŚP w 
Konstancinie-Jeziornie. - Było 

wesoło, planowo, bez przykrych 
niespodzianek. Nie uzbierali-
śmy więcej pieniędzy niż przed 
rokiem, ale na pewno ustano-
wiliśmy nowy rekord frekwencji 
w Hugonówce, bo podczas wy-
stępów sala była wypełniona do 
ostatniego miejsca. 
 W Tarczynie sztab WOŚP 
mieścił się w miejscowej straż-
nicy OSP. 20 wolontariu-
szy zbierało pieniądze do pu-
szek w różnych rejonach mia-
sta. Zebrano w sumie nieco po-
nad 29 tys. zł. Był to czwarty 
finał WOŚP organizowany w 
tym miejscu. Fajnym wydarze-
niem towarzyszącym było mor-
sowanie przed siedzibą OSP, 
być może w przyszłym roku fi-

nał zostanie wzbogacony o wy-
stępy artystyczne. W Leszno-
woli orkiestra grała, jak zwykle 
zresztą, w szkole w Mrokowie. 
Uzbierano prawie 30 tys. zł. W 
Prażmowie natomiast finał od-
był się po raz pierwszy od 31 
lat. Mimo to impreza się udała, 
mieszkańcy dopisali, a puszki i 
licytacje zasiliło prawie 10 tys. 
zł, z czego 2000 zł pochodziło 
z licytacji przedmiotów przeka-
zanych przez darczyńców. Pod 
szkołą w Uwielinach zorgani-
zowano dyskotekę pod chmur-
ką, było pyszne jedzenie i sporo 
lokalnych produktów. Wydarze-
nie odbyło się przy współpracy 
ze sztabem WOŚP z Piaseczna.

Tomasz Wojciuk
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Kolportera 
z własnym samochodem

Zadzwoń tel. 22 756 79 39

ze znajomością powiatów pruszkowskiego 
i grodziskiego lub otwockiego, praca co drugi piątek

Co dalej z promem między
Gassami a Karczewem?
KONSTANCIN-JEZIORNA Prze-

prawa promowa w Gas-

sach działa od sierpnia 2014 

roku. Niestety, z biegiem 

czasu prom stał się nieopła-

calny. Teraz przewoźnik sta-

ra się zdobyć dofi nansowa-

nie, umożliwiające kontynu-

owanie działalności. Jeśli mu 

się nie uda, prom przestanie 

kursować. Czy stanie się to 

już w tym roku?

Jeszcze nie wiadomo, czy prom wznowi w tym sezonie 

swoją działalność, choć jego właściciel deklaruje, że 

chce podjąć ostatnią próbę odzyskania rentowności

 Jacek Jopowicz latami za-
biegał o przywrócenie prze-
prawy promowej przez Wi-
słę. Prom w Gassach przewo-
ził mieszkańców i turystów do 
1972 roku. Ponownie, po wielu 
perypetiach, zaczął kursować 
9 lat temu. - Na początku nie 
mogliśmy narzekać, bo przez 
okrągły tydzień mieliśmy spory 
ruch – mówi Jacek Jopowicz, 
który prowadzi promowy biz-
nes razem z bratem. - Jak za-
częła się pandemia, zaczęły się 
też nasze problemy. Wiele osób 
przeszło na pracę zdalną, a z 
promu korzystało coraz mniej 
osób. Najgorzej było w tygo-
dniu i poza sezonem letnim. 
Do tego cały czas rosły nasze 
koszty. W końcu promowy biz-
nes przestał się opłacać...
 Ale na mniejszą niż kiedyś 
popularność promu wpłynęły 
też inne czynniki. Powstała ob-

wodnica Góry Kalwarii i nowy 
most na Wiśle. Wiele osób nie 
wróciło też do biur, a kryzys 
spowodował zmniejszenie się 
liczby inwestycji i – co za tym 
idzie – mniejszy ruch pracow-
ników między powiatami pia-

seczyńskim i otwockim. Nie-
wiele osób o tym wie, ale utrzy-
manie promu poza sezonem 
letnim też sporo kosztuje. Od 
trzech lat cumuje on przy wale 
w Gassach. Nie oznacza to jed-
nak, że nie trzeba go pilnować. 
Od listopada do marca to koszt 
około 30 tys. zł. - W tym roku 
po raz pierwszy stróżujemy przy 
promie z bratem, aby ograni-

czyć koszty – mówi Jacek Jopo-
wicz. - Ale i tak bez dofinanso-
wania dłużej nie pociągniemy...
 Pan Jacek zamierza spotkać 
się na początku marca z burmi-
strzami Konstancina-Jeziorny, 
Góry Kalwarii i Karczewa. Chce 
porozmawiać z nimi o wsparciu 
finansowym na dalszą działal-
ność. Zamierza też odbyć podob-
ną rozmowę z marszałkiem i rad-
nymi sejmiku województwa. - Na 
razie jeszcze nie wiadomo, co bę-
dzie z naszym promem – mówi 
Jacek Jopowicz. - Wiele obie-
cywaliśmy sobie po środkach z 
KPO, których też na razie nie 
ma. Być może jeszcze w tym roku 
uruchomimy prom, bo liczymy 
na zdobycie dofinansowania. Je-
śli się nie uda i dołożymy do inte-
resu, definitywnie z końcem sezo-
nu zamkniemy tę przeprawę. 

Tomasz Wojciuk

Aby przeprawa promowa 

zarabiała na siebie 

potrzeba dodatkowych 

100 tys. zł.

PRACODAWCO
Szukasz pracownika?

Nadaj ogłoszenie
Zadzwoń 

tel. 22 756 79 39
reklama@kurierpoludniowy.pl

Mieszkaniec: jest mi zimno. 
Nie mam węgla i pieniędzy...
LESZNOWOLA Bogusław Porowski mieszkaniec Stefanowa pod koniec października złożył do 

gminy wniosek o przyznanie dodatku węglowego. - Przez trzy miesiące nie otrzymałem pie-

niędzy – mówi
 Pan Bogusław odwiedził nas w poniedziałek. 
- Jestem byłym działaczem opozycji antykomuni-
stycznej – oświadczył. - Komunę udało się oba-
lić. Ale to co przyszło zamiast komuny też czasem 
woła o pomstę do nieba...
 Mężczyzna ma niewiele ponad 800 zł eme-
rytury, w związku z czym postanowił skorzystać 
dodatku węglowego. Pod koniec października 
złożył do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej pismo, na które otrzymał odpowiedź 3 stycz-
nia. - Była to decyzja o wypłaceniu mi 3000 zł 
dodatku węglowego – opowiada. - Pieniędzy jed-
nak do tej pory nie dostałem...
 Bogusław Porowski kilka dni temu wystąpił 
do gminy o przyznanie gminnego węgla, którego 
tona kosztuje 2000 zł. - Powiedziano mi, że wę-
giel jest, tylko że muszę przed odbiorem za niego 
zapłacić – mówi. - Ale czym mam zapłacić, sko-
ro nie dostałem dotacji. To jakiś absurd. A naj-
gorsze jest to, że to rządowe środki, których gmi-
na podobno nie ma... Efekt jest taki, że chodzę po 
domu ubrany na cebulę i śpię pod dwiema koł-
drami. W lokalu mam nie więcej niż 7 stopni C. 
- Środki w ramach dodatku węglowego sukce-
sywnie trafiają do mieszkańców – zapewnia Lu-
cyna Ołów, kierownik Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Lesznowoli. - Pieniądze pocho-

dzą z budżetu państwa i trafiają do nas transzami. 
 Oktawian Druzd z GOPS-u dodaje, że każ-
dy wniosek o przyznanie dodatku węglowego jest 
rozpatrywany indywidualnie. - Niekiedy przepro-
wadzamy wywiady środowiskowe, które wydłuża-
ją procedurę – mówi. - Osobom, które mają decy-
zję o przyznaniu świadczenia, wypłacimy pienią-
dze do końca stycznia. Otrzymają środki w tym 
samym miesiącu, w którym otrzymały decyzję. 
Następnego dnia pieniądze wpłyneły na konto na-
szego czytelnika.

Tomasz Wojciuk



DAM PRACĘ

Zatrudnię kosmetyczkę z min. 2 lata doświad-
czenia w salonie w Piasecznie, tel. 691 964 620

Podnajmę gabinet w dobrze prosperującym sa-
lonie kosmetycznym w Piasecznie na manicure, 
tatuaż, stylizacja rzęs, tel. 691 964 620

Laboratorium Kosmetyczne AVA (Całowanie – 
gmina Karczew) poszukuje operatora procesu – 
pracownika produkcyjnego mas (praca 1-zmia-
nowa) szczegóły lub CV:  
wspolpraca@ava-laboratorium.pl

Praca w ochronie jako operator-dyżurny w sta-
cji monitoringu alarmów w  Piaseczno, system 
pracy: dni robocze 17:00-7:00, soboty i niedzie-
le: 24/24, wiek: do 60 lat + obsługa komputera, 
tel.  603 454 131

Pensjonat w Baniosze zatrudni pielęgniarkę, ku-
charkę oraz osobę do sprzątania, tel. 698 905 665

Centrum Słuchu i Mowy z Kajetan zatrudni kon-
serwatora budynku Cv prosimy wysyłać na ad-
res: sekretariat@csim.pl  

Firma remontowa zatrudni elektryka, 
tel. 510 16 77 55

Sklep spożywczy w Głoskowie zatrudni osoby do 
wykładania towaru, tel. 500 125 790

Magazynier z obsługą wózka w składzie budowla-
nym  w Chyliczkach, tel. 600 284 250

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Górze Kalwarii za-
trudni od zaraz osobę z umiejętnościami remonto-
wo-wykonczeniowymi (pracownik gospodarczy), 
tel. 509 692 851 pon.-pt. Do godz. 14:00

Zatrudnię brukarzy i pomocników, tel. 509 069 235

Praca dla emeryta (zamiatanie, odśnieżanie)  z za-
mieszkaniem, okolice Piaseczna, tel. 606 420 600

Zatrudnię ekspedientkę, trzy razy w tygodniu 
w sklepie w Łazach, tel. 691 864 231

Firma STRABAG  poszukuje obecnie do Prusz-
kowa kandydatów na stanowiska: elektryk/mon-
ter, dyspozytor (załadunki i rozładunki sprzę-
tów budowlanych), mechanik/konserwator, me-
chanik/elektromechanik Aplikacje prosimy skła-
dać na stronie: www.strabag.pl/kariera Kontakt: 
Tel. 734 732 352

Firma STRABAG  poszukuje obecnie do Prusz-
kowa kandydatów na stanowiska: specjalista ds. 
ofertowania instalacji fotowoltaicznych, referent 
ds. administracyjno-finansowych, Aplikacje pro-
simy składać na stronie: www.strabag.pl/kariera
Kontakt: Tel. 734 732 352

Zatrudnię kierowcę C+E (hakowiec). 
Praca na miejscu. Tel. 660 000 408

KUPIĘ

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

Kupię stare radia wzmacniacze kolumny 
tel. 501 668 977

Kupię zegarki nakręcane, sprawne i niesprawne 
tel. 791 132 916

SPRZEDAM

Drewno owocowe opałowe, tel. 510 727 196

AUTO MOTO KUPIĘ

Starsze Toyoty i Mercedesy, tel. 668 171 639

Peugeot CC, tel. 668 038 737

AUTO MOTO SPRZEDAM

Opel Astra 2013r, pierwszy właściciel, 
tel. 600 085 291

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Mieszkanie 50m2 w Piasecznie, Grochowskie-
go 6 tel. 514 004 444

Piękne działki rekreacyjne w bardzo atrakcyj-
nych cenach. Gmina Chynów, tel. 515 029 200

Działka budowlana w Lesznowoli ul. Salamandry 
powierzchnia 994 m kw. Cena 360 tys. zł, 
tel. 694 577 777

Sprzedam działki budowlane 1036 m kw, w Bar-
cicach Drwalewskich (gm. Chynów) cena 130 tys 
zł za działkę do lekkiej negocjacji, tel. 784 470 615

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ

Agencja przyjmie do sprzedaży i  wynajmu: 
działki, domy, mieszkania, lokale użytkowe, 
tel. 530 731 484

Kupię ziemię rolną do 1Ha Gmina Prażmów 
tel 502418293

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA 

Mieszkanie 3 pokojowe, 50 m kw., Piaseczno, 
tel. 604 095 399

Duży dom, Złotokłos, tel. 602 245 410

Wynajmę pomieszczenie 32m kw., 
Konstancin-Jeziorna, tel. 500 702 752

Mały domek 48 m kw.,, Gołków, tel. 602 245 410

Pokój, Konstancin, tel. 503 690 260

Lokal usługowo-handlowy, w Piasecznie, 50 m 
kw., tel. 608 856 526

USŁUGI

GLAZURA, GRES, REMONTY, TEL. 601 219 482

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

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. 
Tel. 504 008 309

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

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

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

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

Hydraulik, tel. 733 159 220

Cyklinowanie parkiety , tel. 502 514 388

WYCINAMY SAMOSIEJE, tel. 500 51 66 77

PROJEKTOWANIE I URZĄDZANIE OGRODÓW,  
www.apark.pl, tel.: 512 462 661

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

Wycinka drzew, tel. 502 415 095

Usługi stolarskie, tel. 510 128 912

Wykańczanie wnętrz, tel. 698 185 911

Hydraulik, naprawy, tel. 510 128 912

Hydraulik tel. 886 576 148

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

Renowacja antyków, tel. 733 560 206

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

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

Regulacja i smarowanie okien i drzwi, tel. 513 665 036

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

Problem z OKNAmi? Wieje? Ociera? Pomogę 
tel. 519 516 302

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

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

Cyklinowanie - remonty, tel. 510 128 912

Usługi hydrauliczne, tel. 698 185 911

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

Naprawa dachów, rynny, rury, papa termozgrze-
walna, kominy, montaż dachów. tel. 452 502 505 

Glazura,terakota,remonty tel.694 126 583

Remonty wykończenia tel.503 141 591

Remonty tel. 796 682 431

 RÓŻNE 

Pożyczki, tel. 513 654 277

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

NAUKA 

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

Korepetycje – język polski, tel. 666 653 177

PRACOWNIA TWÓRCZEGO ROZWOJU ( rysunek 
interpretacja wierszy, gry edukacyjne, rozmowy o 
tworzeniu i o rozwoju osobowości, rozwiązywanie 
zagadki istnienia itd.) Tel. 571 373 118

Matematyka, chemia, 
tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

Dom Opieki w Piasecznie posiada wolne miejsca 
dla pensjonariuszy. Tel 601 870 594, 506 499 280

ZWIERZĘTA

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

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

Komfortowy dom 105 m kw. +60 m kw. Budy-
nek gospodarczy na działce 1300 m kw. stylowo 
umeblowany w centrum Tarczyna, cena 6 tys. zł, 
tel. 501 261 711

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

Osobę do rozwożenia prasy z własnym 
samochodem osobowym ze znajomością 
powiatu pruszkowskiego i grodziskiego, 
praca co drugi tydzień, tel. 692 488 278

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182  

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

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

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

Kominiarz, tel. 781 495 997

w każdy piątek
cena od 

4 zł za słowo

Zamów 
ogłoszenie drobne

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

 pon-pt 9-17

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Remonty budowlane, ogrodzenia, 
tel. 513 137 581 

Osobę do rozwożenia prasy  z własnym 
samochodem osobowym ze znajomością 
powiatu otwockiego, praca co drugi tydzień, 
tel. 692 488 278

SPRZEDAM miejsce w hali garażowej w różnych 
lokalizacjach Piaseczna tel. 570 810 870
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Czytaj również online
www.kurierpoludniowy.pl

Potrzebujesz reklamy? 

Zadzwoń 22 756 79 39

Nakład
60 tys.!
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SPORT

R E K L A M A

Salon Fryzjersko-Kosmetyczny BB, Piaseczno, ul. Młynarska 6 lok. 45

 (wejście od Warszawskiej); Tel. 692 70 90 40, www.bbsalon.pl

DERMAPEN, kluczem 
do młodego wyglądu

Dermapen to innowacyjny zabieg, który polega na mechanicz-
nym nakłuwaniu skóry, które pobudza regenerację włókien 
kolagenowych oraz elastyny. 
 Dermapen wyposażony jest w 
kartridż nano (bez igiełek) lub z 12 
do 36 cienkimi mikroigiełkami, któ-
re w ciągu sekundy nakłuwają skó-
rę około 20 razy. Głębokość, na któ-
rą igły zostaną wprowadzone pod 
skórę można regulować w zakresie 
od 0,25 mm do 2,5 mm. Za pomo-
cą mikroigieł pod skórę wprowa-
dza się również specjalnie dobrane 
substancje odżywcze. Dzięki temu 
zabieg jest niezwykle precyzyjny i 
przynosi wiele korzyści dla skóry.

Efekty
 Dermapen daje efekt ujędrnie-
nia skóry oraz spłycenia zmarsz-
czek. Dlatego chętnie decydują się 
na zabieg osoby chcące odmło-
dzić wygląd skóry. Ponadto derma-
pen sprawia, że przebarwienia na 
skórze oraz cienie pod oczami stają 
się mniej widoczne, a przez to skóra 
wygląda na promienną i wypoczę-
tą. Warto również mieć na uwadze, 
że dermapen wykorzystywany jest 
podczas redukcji blizn potrądziko-
wych, a efekty jakie uzyskuje się po 
serii zabiegów, to przede wszystkim 

znaczne zmniejszenie widoczności 
niedoskonałości skórnych.

Przeciwskazania
 Mimo, że zabieg jest małoinwa-
zyjny należy pamiętać, że nie po-
winien być wykonywany u osób 
ze stanami zapalnymi skóry, pod-
czas ciąży i karmienia oraz w przy-
padku nieuregulowanej cukrzycy i 
problemów z krzepliwością krwi.
 Zmiany w wyglądzie skóry wi-
doczne są już po pierwszym zabie-
gu, jednak często zaleca się wyko-
nanie od 2 do 5 w serii. 

Zapisz się na konsultację.

P R O M O C J A

Piaseczyńscy kickboxerzy 
znów pokazali klasę
KICKBOXING W połowie stycznia zawodnicy z całego kraju spotkali się na tur-

nieju Grand Prix Polski w Kickboxingu w formułach Pointfi ghting, Light 

contact i Kick Light. Tradycyjnie nie mogło na nim zabraknąć reprezentan-

tów KS X Fight Piaseczno, którzy przez trzy dni wywalczyli w sumie 48 me-

dali, z czego aż 27 złotych

 Szczególnie udanie wypadli 
w Mińsku Mazowieckim nasi 
Pointfighterzy, którzy przy-
wieźli do Piaseczna aż 21 me-
dali. Znakomity start odno-
tował zwłaszcza 14-letni Bar-
tosz Dobrowolski, który wygrał 
swoje kategorie we wszystkich 
trzech obecnych na zawodach 
formułach. Rywalizację rozpo-
czął od Kick-Light, gdzie po-
konał kolejno Antoniego Wro-
nę (Uniq Fight Club Warsza-
wa), Marka Stryzhiiego (Uniq 
Fight Club Warszawa) – przez 
przewagę techniczną, choć oku-
pioną podejrzeniem kontuzji 
i wreszcie - Wiktora Olczyka 
(KSW Alien Łódź).
 - Rozkręcony i pod wpły-
wem wielu emocji zebrałem się 
z potwornego bólu towarzyszą-
cego mi coraz mocniej, zaryzy-
kowałem i kontynuowałem re-
alizację celu – wspomina Bar-
tosz Dobrowolski. - Medal w 
Light Contact sam nie mógł się 
w końcu wywalczyć.
 Pierwszy pojedynek z Kac-
prem Denkiewiczem (FIGHT 
POINT Biała Podlaska) miał 
dramatyczny przebieg, bo ry-
wal naszego reprezentanta od-
niósł  poważną kontuzję, po 

której sędzia ostatecznie prze-
rwał walkę. W ostatnim starciu 
kickboxer KS X Fight Piasecz-
no po raz kolejny spotkał się z 
Wiktorem Olczykiem. 
 - Po wymagającej walce 
zdobyłem ostatnie złoto, wy-
pełniając założony plan w stu 
procentach – podsumowuje 
Bartosz Dobrowolski. - Dzię-
kuję za sekundowanie trene-
rom: Mariuszowi Niziołkowi, 
Michałowi Jabłońskiemu oraz 
przyjaciołom z klubu - Jano-
wi Bocheńskiemu i Gustawowi 
Wielądkowi, trenerowi Marci-

nowi Pałubie za wszystkie przy-
gotowania, a całemu X Fight za 
doping, który wiele razy już 
mi pomagał i tym razem rów-
nież dał wiele sił. Ten weekend 
to stanowczo dobry prognostyk 
na ten rok.
 Po dwa złote krążki przy-
wieźli również z zawodów 
Adam Bachman, Sebastian Ję-
draś i Natalia Woińska. Za-
pewniło to 43-osobowej ekipie 
z Piaseczna najlepszy dorobek 
medalowy ze wszystkich star-
tujących ekip.

Tyl.

Mało kto gra tyle lat!
PIŁKA NOŻNA, B KLASA Marcin Polewczyk obchodził 

niedawno swoje 50-te urodziny. I nie byłoby w 

tym być może nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, 

że wciąż występujez powodzeniem w... senior-

skiej drużynie Walki Kosów

 Swoją wieloletnią przygodę z piłką Marcin Polewczyk, obroń-
ca Walki Kosów, którego piłkarskim idolem jest Andrea Pirlo, roz-
poczynał w Ceramice Opoczno. Wprawdzie swoją karierę planował 
zakończyć w OldBoyach Walki Kosów, ale – w związku z problema-
mi kadrowymi występujących w B klasie seniorów – zdecydował się 
na powrót do „młodszej” piłki. 
 - Poznałem go w drużynie oldbojów Walki Kosów – wspomina 
Rafał Wiśniewski, trener Walki Kosów. - Kiedy moja drużyna miała 
kłopoty kadrowe, przyszedł do mnie na trening razem z Pawłem Ja-
kowieckim (razem grali w oldbojach) i powiedzieli, że chcieliby po-
móc. Byłem pod wrażeniem, że  w tym wieku (miał wtedy 47 lat) jest 
w tak dobrej formie fi zycznej, którą utrzymuje do dziś. Jako czło-
wiek - bardzo miły, kulturalny, sympatyczny, a jako zawodnik - bar-
dzo zaangażowany w to co robi, sumienny, ambitny. Zawsze mogę 
na niego liczyć, nie sprawia problemów i mam nadzieję, że będzie 
grał jak najdłużej.
 W trakcie jednego z ostatnich treningów Walki Kosów druży-
na doceniła 50-latka, obdarowując go okolicznościowym upomin-
kiem i życząc, przede wszystkim, dużo zdrowia, bo o kondycję, za-
angażowanie i normalne podejście Marcina Polewczyka mogą być 
w klubie spokojni.

Tyl.

Bawolik wzmocnił biało-niebieskich
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA MKS Pia-

seczno, zwycięzcy niedawne-

go Memoriału im. Walente-

go Kazubka, pozyskali pierw-

szego nowego zawodnika w 

przerwie zimowej. To 22-letni 

Marcin Bawolik, który wystę-

pował już w barwach Piasecz-

na w sezonie 2018/2019

 22-letni pomocnik/napastnik 
zaliczył bardzo obiecujące wej-
ście do drużyny w trakcie Me-
moriału Kazubka, podczas któ-
rego dwukrotnie trafi ł do siatki 
rywali oraz pokonał bramkarza 
w serii rzutów karnych przeciw-
ko RKS Mirków w fi nale impre-
zy. W przeszłości Bawolik grał w 
Rakowie II Częstochowa, Ursusie 
Warszawa, Olimpii Elbląg (II liga) 
i wreszcie Legionovii Legiono-
wo, w której rozegrał w sumie 11 
spotkań na poziomie trzeciej ligi. 
Zawodnik ma również na swoim 
koncie występy w juniorskich re-
prezentacjach Polski, a do Pia-
seczna trafi ł na zasadzie transfe-
ru defi nitywnego.

Tyl.


