
LESZNOWOLA  PRAŻMÓW  TARCZYN  URSYNÓW  

 PIASECZNO  KONSTANCIN-JEZIORNA  GÓRA KALWARIA  

       ROK XVIII NR 31 (731)/W1 31 SIERPNIA - 06 WRZEŚNIA 2018 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁATNA

W NUMERZE
 

Park pełen 
Szekspira
                              str. 17

str. 14

Dzik padł w Zalesiu. 
Najpierw badania
                              str. 15

klikasz i  wiesz

R E K L A M A

str. 15

czyt. str. 9 - 12

Z nowym patronem 
i nową halą
PIASECZNO Ofi cjalnie od soboty piaseczyń-

skie IV Liceum Ogólnokształcące będzie 

miało w nazwie rtm. Witolda Pileckiego. 

W nową erę szkoła wkroczy z nowocze-

sną halą sportową, której oddanie plano-

wane jest na połowę września

Wykup gruntów pod S7 
zbliża się wielkimi krokami
POWIAT W ciągu kilku najbliższych miesięcy roz-

pocznie się wycena i wykup terenów pod nową 

trasę ekspresową z Warszawy Okęcie do Grójca, 

aby wiosną wystartowała budowa



Otwarty turniej 
piłkarski dla najmłodszych
PIASECZNO W dwie kolejne soboty, 8 i 15 września, na stadionie miej-

skim będzie odbywał się otwarty turniej piłkarski dla chłopców z naj-

młodszych roczników. Uczestnictwo w zawodach jest bezpłatne, a do 

drużyn będzie można zapisywać się także na miejscu

 - Turniej będzie miał charakter zabawy – podkreśla Łukasz Pachelski, je-
den z organizatorów imprezy. - Zapraszamy chłopców z roczników 2011, 2012, 
2013 i 2014. Dla wszystkich przewidziane są medale i pamiątkowe dyplomy.
 Najpierw, od godz. 9, będą grały ze sobą drużyny 7- i 6-latków. Od godz. 
10.30 planowane są rozgrywki 5- i 4-latków. Do turnieju będą przyjmowane 
całe drużyny, ale też pojedynczy piłkarze, z których na miejscu będą formo-
wane zespoły. Udział można potwierdzić wysyłając sms pod numer 694 853 
382 lub na adres mailowy  TurniejPiaseczno@gmail.com, podając imię i nazwi-
sko dziecka. - Zapraszamy wszystkich niezależnie od poziomu zaawansowania 
– dodaje Łukasz Pachelski. - Emocje piłkarskie i dobra zabawa gwarantowane.
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Dziesięciolatek na mistrzostwach świata
PIASECZNO W 35. mistrzostwach świata juniorów w Go wystartował 

Antoni Bugaj - młody mieszkaniec gminy Piaseczno

 W lipcowych mistrzostwach ju-
niorów, które po raz siódmy w histo-
rii miały miejsce w Europie, wzię-
ło udział 22 zawodników wyłonio-
nych w kontynentalnych elimina-
cjach reprezentantów w dwóch ka-
tegoriach wiekowych (U16 i U12). 
Wśród szóstki reprezentantów Sta-
rego Kontynentu znalazł się (jako 
drugi Polak w historii tych zawo-
dów) Antoni Bugaj, 10-letni miesz-
kaniec Józefosławia, reprezentują-
cy Klub Go Baduk, działający przy 
Fundacji Audemus Audire.

Tysiące lat tradycji

 Czym jest Go? Strategiczną grą 
planszową, której początków bada-
cze doszukują się w drugim lub na-
wet trzecim tysiącleciu przed naszą 
erą wśród tybetańskich mnichów, 
skąd trafiła na dwór cesarza Chin. 
Około V wieku n.e. dotarła ona do 
Japonii, gdzie początkowo była je-
dynie elitarną rozrywką arystokracji 
i dworu, uznawaną za jedną z czte-
rech sztuk cesarskich, których umie-
jętność powinien posiąść człowiek 
wykształcony. 
 Jej zasady są z pozoru bardzo 
proste. Rozgrywka odbywa się na 
kwadratowej planszy z siatką 19x19 
linii. Gracze kładą na niej naprze-
miennie czarne lub białe piony (na-
zywane kamieniami), starając się 
zdobyć jak największe terytorium. 
Wszystkie kamienie są równej war-
tości i od momentu położenia na 
planszy nie poruszają się. Kamie-
nie całkowicie otoczone są „brane 
do niewoli” i zdejmowane. To w za-
sadzie wszystkie reguły mogące su-
gerować, iż rozgrywka powinna być 
trywialna. Nic bardziej mylnego. 
Liczba możliwych ruchów oraz ich 
sekwencji na planszy to 10 do potęgi 
170. Dlatego nawet czysta moc obli-
czeniowa superkomputerów jest tu-
taj bezradna. 

Bezkonkurencyjni Azjaci

 Mistrzostwa globu odbyły się w 
średniowiecznym zamku Stahleck 
w Bacharach w niemieckiej Nadre-

nii-Palatynacie. Dla wielu młodych 
uczestników z Azji i Ameryki był to 
pierwszy bezpośredni kontakt z eu-
ropejską kulturą i historią. Oprócz 
dodatkowych atrakcji sportowych, 
takich jak choćby strzelanie z łuku 
czy opuszczanie się na linie ze ścian 
zamku, na pierwszym miejscu były 
oczywiście rozgrywki w Go. 
 Rywalizacja w sali rycerskiej 
zamku obejmowała pięciorundowy 
turniej. Antoni dzielnie walczył ze 
światową czołówką, w drugiej run-
dzie pokonując nawet reprezentanta 
Malezji. Do półfinałów, w obu kate-
goriach, awansowali już jednak tyl-
ko gracze z Azji, gdzie Go ma po-
nadtysiącletnią historię, a państwa 
takie jak Chiny, Korea Południo-
wa czy Japonia finansują działanie 
specjalistycznych szkół sportowych 
skoncentrowanych jedynie na nauce 
tej wyjątkowej gry. Mistrzami w obu 
kategoriach wiekowych zostali osta-
tecznie reprezentanci Chin.

Go w Józefosławiu

 Mając na uwadze korzyści dla roz-
woju osobistego zarówno dzieci, jak i 
dorosłych Fundacja Audemus Audi-
re z Józefosławia wykorzystuje grę w Go 
podczas terapii. Do tego wspiera graczy 
oraz osoby pragnące poznać tę nie-
zwykłą grę umożliwiając im spotkania 
dla rozgrywki lub  rywalizacji sporto-
wej. Antek, będąc już trzeci rok z rzę-
du mistrzem Polski juniorów oraz na-
uczycielem Go certyfikowanym przez 
European Go Teachers Association, 
chętnie dzieli się zdobytą wiedzą i do-
świadczeniem turniejowym. 
 Wszystkim zainteresowanym pole-
camy lekturę strony internetowej fun-
dacji http://www.audemusaudire.pl/
klub-go-baduk/, gdzie znajdują się 
informacje o grze, materiały eduka-
cyjne oraz fotorelacje z turniejów, w 
których brali udział reprezentujący 
organizację z Józefosławia gracze.

Grzegorz Tylec

Antoni Bugaj na mistrzostwach świata w Niemczech

„Bezpieczna nawierzchnia” rani dzieci
GÓRA KALWARIA Drewniana sieczka, którą wysypano fragment placu zabaw przy ul. Do-

minikańskiej powoduje u dzieci bolesne skaleczenia. Zadry wbijają się im w skórę – za-

alarmowały nas mamy maluchów

 Warstwą „zrębków drewna” po-
kryto m.in. teren wokół zjeżdżalni. 
Chodzi o to, aby amortyzowały ewen-
tualny upadek dziecka. Jednak jak 
mówi nam pani Monika, mama dwu-
latka, owe „zrębki” to w dużej mierze 
twarde i ostre kolce. – Ja byłam zszo-
kowana, kiedy to zobaczyłam. Na 
placu zabaw rozsypał to ktoś zupeł-
nie bez wyobraźni. Powinien stuknąć 
się w głowę. Ciekawe, czy wysypałby 
takie coś u siebie na podwórku – nie 
kryje emocji. – Byłam świadkiem, jak 
taka zadra wbiła się w nogę półtora-
rocznej dziewczynce, która w sandał-
kach zjechała ze zjeżdżalni. Przecież 
jak jakiś maluch się przewróci, taki 
długi kolec jeszcze wbije mu się w oko 
– przestrzega. Inna matka, z którą 
rozmawialiśmy na miejscu oznajmi-
ła: Ja bym czegoś takiego nawet świ-
niom nie wysypała. 
 Paweł Maciejewski, dyrektor 
Ośrodka Sportu i Rekreacji (nad-
zorującego place zabaw) twierdzi, 
że do tej pory nikt nie skarżył się 
na nawierzchnię placu przy Do-

minikańskiej. – Mieliśmy kontro-
lę Powiatowego Inspektoratu Nad-
zoru Budowlanego i otrzymaliśmy 
nakaz uzupełnienia zrębków wo-
kół zjeżdżalni. Wykonawca pla-
cu zapewnił nas, że to certyfiko-
wany produkt dla placów zabaw, z 
tego względu jego cena była wyż-

sza i czekaliśmy długo na dostawę 
– informuje. Kilka dni temu dyrek-
tor zapewnił nas, że on i jego pra-
cownicy pilnie przyjrzą się zasto-
sowanym „zrębkom”. – Jeśli będą 
złej jakości, złożymy reklamację u 
wykonawcy – zapowiedział.  
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Daj się zdołować!
 Już jutro na Zimnych Dołach w Żabieńcu o godz. 12 rozpocznie się szósta 
edycja Festiwalu Piosenki Dołującej. To wydarzenie kulturalne w formie kon-
kursu piosenki, które tradycyjnie nawiązuje do przypisywanego nam mal-
kontenctwa i wszechobecnego narzekania na „świat wokół nas”. Motto festi-
walu, stworzone przez znawcę i orędownika twórczości ponurej Andrzeja Po-
niedzielskiego, brzmi „Smutek - to radość inaczej”. W programie: konkursy na 
dołującą piosenkę autorską oraz na sponurzenie dowolnej wesołej piosenki, 
recitale, koncerty. Gwiazdą tegorocznej edycji będzie Tadeusz Woźniak. Po-
mysłodawcą imprezy, która potrwa do godz. 22, i jej współorganizatorem jest 
Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego. Wstęp wolny.

Tyl


