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Zmarł Jerzy Łączyński
Zasłużony lekarz i samorządowiec
POWIAT Wczoraj odszedł od 

nas Jerzy Łączyński – le-

karz i piaseczyński samo-

rządowiec związany przez 

wiele lat z powiatem. Czło-

wiek niezwykle oddany 

nie tylko swojej pracy, ale 

także działalności społecz-

nej i samorządowej

GÓRA KALWARIA W piątek i sobotę na 

placu Piechoty, na terenie byłej jed-

nostki wojskowej, będzie można 

obejrzeć dwa fi lmy w kinie samo-

chodowym. Obok zaparkują food 

trucki, oferujące oryginalne dania z 

różnych stron świata

Rusza kino samochodowe
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Odpocznie od prowadzenia samochodu

Brutalny rozbój w centrum miasta

Wyrzucił śmieci. Słono za to zapłaci

Pobił za piwo

Wpadł z heroiną

Nieudana kradzież w markecie budowlanym

Zatrzymano groźnych Gruzinów

Spowodował wypadek pod wpływem alkoholu

 Kilka dni temu w centrum miasta policjanci zatrzymali pijanego 
37-latka, który siedział w osobowym fordzie. Mężczyzna poinformo-
wał funkcjonariuszy, że wcale nie prowadził, a w samochodzie tylko 
odpoczywa. Po sprawdzeniu nagrań z monitoringu wyszło jednak na 
jaw, że 37-latek minął się z prawdą. Ale to nie wszystko. Mundurowi 
ustalili, że mężczyzna miał zakaz prowadzenia pojazdów mechanicz-
nych i był poszukiwany do ustalenia miejsca pobytu. Ford, którym 
się poruszał, nie posiadał badań technicznych i ubezpieczenia. Męż-
czyzna usłyszał już zarzuty, wkrótce stanie przed sądem.

 Podczas patrolu dzielnicowy spotkał pobitego 59-latka. Jak się 
okazało, mężczyznę zaczepiło trzech nieletnich. Napastnicy powali-
li go na ziemię, skopali i pozbawili 180 zł. Po niedługim czasie funk-
cjonariuszom udało się ustalić sprawców zdarzenia. Jeden z nich już 
usłyszał zarzuty i stanie przed sądem. Dwaj pozostali przebywają w 
ośrodkach dla nieletnich.

 Mieszkańcy Bronisławowa zauważyli w lesie stertę śmieci, o czym 
poinformowali dzielnicowego z posterunku w Prażmowie. Pomię-
dzy opakowaniami policjant odnalazł pudełko po przesyłce kurier-
skiej ze znajdującym się na nim adresem. Dzięki temu szybko uda-
ło się odnaleźć osobę, która naśmieciła. Została ona ukarana manda-
tem. Otrzymała również nakaz uprzątnięcia terenu.

 Na stacji paliw 35-latek ukradł czteropak piwa. Kiedy jeden z pra-
cowników próbował go powstrzymać, został brutalnie pobity. Po kil-
ku dniach policjanci namierzyli napastnika jak wychyla się przez okno 
z zajmowanego przez siebie lokalu. Mieszkanie było pod obserwacją. 
Po chwili zjawili się w nim funkcjonariusze, którzy zatrzymali bandytę. 
Teraz odpowie on za rozbój, za co grozi do 12 lat więzienia. Policja za-
wnioskowała o jego tymczasowe aresztowanie.

 W środę po południu na terenie Chylic policjanci zatrzymali 37-latka, 
który miał przy sobie prawie 8 gramów heroiny. Mężczyzna odpowie za 
posiadanie narkotyków. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. 

 Ochrona jednego ze sklepów zatrzymała dwa dni temu 38-letnią 
Ukrainkę, która próbowała ukraść wiertarkę, wiertła oraz huśtawkę o 
łącznej wartości prawie 600 zł. Towar wrócił na półki, a kobieta zosta-
ła przekazana policji. Teraz odpowie za kradzież. Grozi jej do 5 lat po-
zbawienia wolności. 

 Policjanci otrzymali informację, że na ulicy Młynarskiej zostali po-
bici dwaj mężczyźni. Z ich relacji wynikało, że zostali zaatakowani 
przez nieznanych sprawców, przewróceni i skopani. Okazało się, że 
za pobicie odpowiedzialni są dwaj Gruzini w wieku 25 i 27 lat, któ-
rzy wkrótce po incydencie zostali zatrzymani. Żaden z nich nie miał 
ważnej wizy uprawniającej do pobytu w Polsce. Wkrótce Gruzini sta-
ną przed polskim wymiarem sprawiedliwości.

 W środę w Nowym Prażmowie zderzyły się czołowo dwie toyoty. 
Jak się okazało, sprawca wypadku miał w organizmie niemal 2 pro-
mile alkoholu. 31-latek usłyszał już zarzuty i odpowie za spowodo-
wanie wypadku w stanie nietrzeźwości. W zdarzeniu ucierpiała kie-
rująca drugą toyotą, która trafi ła do szpitala.
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Powstanie centrum 
zarządzania miastem
PIASECZNO Gmina planuje wprowadzenie nowego systemu dyspozytorskiego do zarzą-

dzania miastem. - Teraz wszystkie zgłoszenia mieszkańców, dotyczące na przykład nie-

przepisowego parkowania czy dziur w drogach będą rejestrowane, wprowadzane do 

systemu i kierowane do odpowiednich wydziałów – zapowiada Tomasz Pawlak, kie-

rownik referatu innowacji miejskich

 System dyspozytorski jest obec-
nie testowany. Do użycia ma wejść 
najwcześniej w sierpniu. Stanowisko 
dla dyspozytorów zostanie utworzo-
ne prawdopodobnie w urzędzie gmi-
ny przy ul. Kościuszki. Od godz. 8 
do 16 nad prawidłowym funkcjono-
waniem systemu będą czuwały dwie 
osoby – oddelegowany pracownik 
urzędu i strażnik miejski. Potem, 
po 16, w dyspozytorni będzie dy-
żurował już tylko strażnik miejski. 
Dzięki temu mieszkańcy będą mogli 
zgłaszać swoje sprawy czy problemy 
przez całą dobę. 

Sprawniejsza praca urzędu

 Tomasz Pawlak podkreślił, że po 
wprowadzeniu systemu żadne zgło-
szenie mieszkańca nie zostanie zgu-
bione czy zbagatelizowane. - Dziś 
mieszkańcy kierują do nas zgłosze-
nia, m.in. poprzez Mobile Alert, i 
nie wiedzą co się z nimi dalej dzie-
je – wyjaśniał burmistrz Daniel Put-
kiewicz. - Często zniecierpliwieni lu-
dzie po kilku dniach wysyłają ma-
ile do wydziału czy kontaktują się 
ze swoimi radnymi. Jedna sprawa 
jest realizowana kilkoma kanałami. 
Tymczasem nasze miasto się roz-
rasta. Dlatego potrzebujemy koor-
dynacji i synchronizacji drobnych, 
ale często drażniących spraw. Teraz 
mieszkańcy będą wiedzieli, co się z 
nimi dzieje, a i my będziemy mieli 
wgląd na jakim etapie realizacji jest 
dane zadanie, czy co zostało zrobio-
ne w kwestii rozwiązania jakiegoś 
problemu.
 Burmistrz pokreślił, że wprowa-
dzenie systemu, które do tej pory 
kosztowało 120 tys. zł (na dużą 
część tej kwoty gmina będzie chcia-

ła uzyskać dofinansowanie), jest 
jednym z ważniejszych w tym roku 
usprawnień w pracy urzędu. - Dzię-
ki temu będziemy mogli w pełni kon-

trolować wszystkie napływające do 
nas zgłoszenia – tłumaczył wicebur-
mistrz Robert Widz.

Działanie systemu będzie proste

 Podczas środowego spotkania w 
urzędzie gminy pokazano, na czym 
ma polegać praca systemu. Jeśli 
dane zgłoszenie będzie znajdowa-
ło się w kompetencji gminy, zosta-
nie przekierowane do konkretnego 
wydziału. Ale może zostać też prze-

kazane do innej jednostki, np. staro-
stwa powiatowego czy straży miej-
skiej (80 proc. zgłoszeń dotyczy nie-
prawidłowego parkowania). Gdy 
problem zostanie rozwiązany, dys-
pozytor otrzyma informację zwrot-
ną. Osoby przyjmujące zgłoszenia 
będą mogły nadawać im także prio-
rytet ważności. System ma zapo-
biegać również dublowaniu się po-
szczególnych zgłoszeń. - Poza tym 
mamy służby w terenie, które będą w 
razie potrzeby je weryfikować – do-
dał Robert Widz. 
 Ale to nie wszystko. Na tere-
nie miasta od kilku miesięcy insta-
lowane są różnego rodzaju czujni-
ki, w tym monitorujące poprawność 
parkowania czy stan wody w Jezior-
ce i Perełce, które zostaną skonfigu-
rowane z systemem. Czujników tych 
ma z biegiem czasu przybywać.

Tomasz Wojciuk

- System umożliwi mieszkańcom wgląd w zgłaszane sprawy 
i śledzenie ich statusu - zapewniał Tomasz Pawlak

Każdego dnia do urzędu

trafia około 350 zgłoszeń 

poprzez aplikację Mobile 

Alert. Około 150 osób 

dzwoni też osobiście

PIASECZNO Tomasz Korczak, właściciel studia muzycznego Red Yeti Studio w Zalesiu Gór-

nym, przygotowuje „Tu i teraz”. To fi lm dokumentalny o „Parnikówce”, znanym w oko-

licy lokalu gastronomicznym

Powstaje dokument o lokalu 
z Zalesia Górnego

 Tomasz Korczak przyznaje, że 
od dawna fascynuje go kino doku-
mentalne. W kwietniu tego roku od-
ważył się w końcu chwycić za smart-
fon oraz kilka podstawowych na-
rzędzi i nagrać blisko 14-minutowy 
film, pokazujący walkę o przetrwa-
nie biznesu jego serdecznych przyja-
ciółek z pobliskiego bistro - „Parni-
kówki” w Zalesiu Górnym. - Jak to 
często bywa, gdzieś po drodze temat 
filmu się zmienił - mówi Tomasz 
Korczak. - Ten bardzo lokalny do-
kument zaczął opowiadać o bizne-
sie z perspektywy kobiet, relacjach, 
marzeniach, drodze do sukcesu oraz 
życiu tu i teraz.  
 Zdjęcia do „Tu i teraz” to były 
dwa dni spędzone w gronie czterech 
wyjątkowych kobiet z trzech poko-
leń, pracujących na rzecz przetrwa-
nia małej firmy w ciężkich czasach.  
- Szczere wywiady, emocje i energia 
płynąca od bohaterek filmu są fun-
damentem tego dokumentu – pod-

kreśla jego twórca. - Film jest w peł-
ni amatorski i jest to mój absolutny 
debiut w roli operatora, montaży-
sty i w końcu - reżysera. Na potrze-
by filmu powstało Lo-Films - ama-
torskie studio filmowe, które będzie 
miejscem dla moich miniatur doku-
mentalnych kręconych smartfonem. 
W planach już mam kolejny film na 

ważny i aktualny temat. 
 Premiera filmu planowana jest 4 
lipca o godz. 16 w kawiarni Jukali, w 
Bibliotece Centrum Edukacyjno-Mul-
timedialnego w Piasecznie. Najpierw 
odbędzie się projekcja filmu w sali wi-
dowiskowej, a potem afterparty w ka-
wiarni drzwi obok.

Grzegorz Tylec



LESZNOWOLA

Oddaj krew – uratuj komuś życie
 W najbliższą niedzielę w budynku dawnej Katolickiej Szkoły Pod-
stawowej na tyłach Kościoła św. Marii Magdaleny w Magdalence 
przy ulicy ks. Henryka Słojewskiego 19 odbędzie się zbiórka krwi. Ak-
cja potrwa w godzinach od 9 do 13.

Tyl.
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Chcą wydzierżawić byłą
jednostkę rakietową
POWIAT Starostwo powiatowe zamierza oddać w dzierżawę 8-hektaro-
wą nieruchomość znajdującą się na terenie leśnym w Tomicach, między 
Piasecznem a Górą Kalwarią. Dawniej mieścił się tu dywizjon rakietowy, 
mający bronić Warszawę przed potencjalnym atakiem z powietrza

 Teren ten należał do wojska w latach 1960-2000. Potem był tu ośrodek 
szkoleniowy policji. Do 2016 roku wyremontowano trzy murowane budyn-
ki (dziś są do odświeżenia), za których ogrzewanie odpowiada nowa kotłow-
nia olejowa. W skład kompleksu wchodzą także inne pomieszczenia (wszyst-
kie do remontu), pozostałości stacji paliw, myjni, oczyszczalni ścieków, a tak-
że – co ciekawe – przebudowana naziemna strzelnica. Nieruchomość ma ka-
nalizację. Jest także podłączona do sieci energetycznej i wodociągowej. We-
dług planu miejscowego mogą być tu realizowane nieuciążliwe usługi, a tak-
że usługi ochrony zdrowia i oświaty. Powiat chce wydzierżawić nieruchomość 
na okres 15 lat za przynajmniej 15 tys. zł netto miesięcznie.

TW

Zaniedbane konie 
w szkole przy Chyliczkowskiej?
PIASECZNO Jedna z mieszkanek sygnalizuje, że konie będące własnością Zespołu Szkół 

nr 3 są brudne i apatyczne, a w sąsiedztwie wybiegu panuje przykry zapach

 - Spaceruję często z dziećmi po 
parku, więc mam okazję obserwo-
wać konie chodzące po padoku szko-
ły przy ulicy Chyliczkowskiej – mówi 
Anna Lewandowska. - Już od jesieni 
powtarzałam sobie, że muszę coś w 
tej sprawie zrobić, bo zwierzęta prze-
bywają w strasznych warunkach.
 Nasza czytelniczka uważa, że ze-
wnętrzny wybieg dla koni jest zanie-
dbany. - To łagodne określenie. Tam 

po prostu panuje syf: wszędzie wa-
lają się odchody, a w powietrzu uno-
si się niemiłosierny odór – precyzuje. 
- Same konie są apatyczne. Uważam, 
że ktoś powinien się tym zaintereso-
wać. Dlatego przyszłam do Kuriera 
Południowego. Liczę na artykuł, któ-
ry skłoni gospodarzy do dbania o do-
bre warunki dla tych zwierząt. 
 Pani Anna poinformowała o sy-
tuacji wydział ochrony środowiska w 
gminie, dzwoniła też na straż miej-
ską. Sprawa trafiła w końcu do sta-
rostwa powiatowego, które jest orga-
nem prowadzącym szkołę. Na nasze 
pytania dotyczące stanu zwierząt 
starostwo odpowiedziało, że szko-
ła dokłada wszelkich starań, aby za-
pewnić koniom optymalne warunki. 

- Regularnie mają one wykonywane 
wszystkie zabiegi pielęgnacyjne, ob-
jęte są pełną profilaktyką weteryna-
ryjną i całodobową opieką lekarza 
weterynarii – czytamy w oświadcze-
niu. - Mimo trwającej pandemii ko-
nie mają zaspokojone potrzeby ży-
wieniowe, socjalne i behawioralne. 
Interpretowanie zdjęcia kałuży po 
deszczu i odchodów, czy obraz ko-

nia, który z racji swego wieku może 
wyglądać na zmęczonego jako do-
wód na zaniedbania ze strony szko-
ły jest nieporozumieniem i nie upraw-
nia do stawiania szkole zarzutów.
 Starostwo dodaje, że konie prze-
chodzą też regularne kontrole wetery-
naryjne, które w ciągu tego roku nie 
wykazały żadnych nieprawidłowości.

Tomasz Wojciuk

Starostwo uważa, że na podstawie zdjęcia nie można oceniać 
stanu koni i warunków, w jakich żyją

Mieszkanka twierdzi, 

że konie są zaniedbane, 

ale starostwo ma inne zdanie 

na ten temat

R E K L A M A



Piękne włosy na wiosnę
Wiosna już w pełni, czas pożegnać się z czapkami i przyjrzeć się naszym 
włosom. Jak one przetrwały zimę? Czy są zmęczone, przesuszone, po-
łamane ? Jeśli potrzebują wsparcia mamy dla nich świetny zabieg 

Zabieg laminowania 

 Laminowanie iNeo-Crystal fi rmy Estel jest to nowoczesny zabieg regene-
racji oraz pielęgnacji włosów, dzięki któremu na powierzchni włosa powsta-
je specjalna warstwa pochodzenia naturalnego. Włosy nabierają objętości, 
gładkości, elastyczności oraz blasku.
Zabieg zalecany jest osobom, które mają niewystarczająco gęste i puszyste, 
jak również porowate, cienkie i odbarwione włosy. Przywraca blask włosom 
zniszczonym zbyt częstymi koloryzacjami, suchym, łamliwym, matowym. Za-
bieg poleca się w celu zachowania koloru włosów farbowanych, wówczas 
można go wykonać nawet tuż po farbowaniu. Efekt zabiegu , zależnie od sta-
nu włosów i utrzymuje się od 3 do 4 tygodni.

przed laminacją po laminacji

P R O M O C J A

Salon BB, 
ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej)

Tel. 22 401 1234, bbsalon.pl
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Co zmieniło się na kolejce przez
ostatnich 20 lat?
PIASECZNO W środę na stacji kolejki wąskotorowej odbyło się spotkanie z Bogdanem Po-

kropińskim, autorem wielu publikacji dotyczących historii kolei, w tym monografi i 

„Kolei Grójecka”, która po blisko 20 latach od wydania doczeka się wznowienia

 Spotkanie miało na celu podsu-
mowanie ostatnich 20 lat działalno-
ści kolei wąskotorowej na naszym te-
renie. Dlatego wzięli w nim udział 
członkowie i pracownicy Piaseczyń-
sko-Grójeckiego Towarzystwa Ko-
lei Wąskotorowej. - Była to świetna 
okazja do wspomnień i usystematy-
zowania wiedzy o najnowszej histo-
rii wąskotorówki – mówi Michał Du-
raj, wiceprezes towarzystwa.
 Tadeusz Warsza, drugi wicepre-
zes PGTKW, opowiadał o począt-

kach Stowarzyszenia, które zawią-
zało się pod koniec lat 90., kiedy to 
PKP zamykała wszystkie koleje wą-
skotorowe w Polsce. Dzięki zaanga-
żowaniu wielu osób udało się uchro-
nić zabytkową kolej przed likwidacją. 
Tadeusz Warsza wspominał trud-
ne początki: zdewastowaną stację, 
zniszczony tabor i fatalny stan tech-
niczny torów. Z czasem, mimo licz-
nych przeciwności, udało się przy-
wrócić do ruchu pociągi i uporząd-
kować teren. - Było nas na począt-
ku siedmiu, mówiono o nas „siedmiu 
wspaniałych”: Jerzy Chmielewski, 
Marek Jakubowski, ja, Jerzy Madej, 
Waldemar Witkowski, Adam Gerst-
mann i Janusz Sankowski – wspo-
minał Tadeusz Warsza. - To my ura-
towaliśmy kolej przed zniszczeniem 
i sprawiliśmy, że stała się wizytów-
ką Piaseczna. Gdyby nie nasze dzia-
łania, w tym miejscu stałby dziś sklep 
spożywczy albo osiedle.
 Zdzisław Gosk, członek zarządu 
PGTKW przypomniał historię prze-
jęcia majątku kolejki przez samorzą-
dy, a charyzmatyczny kierownik po-
ciągu Kazimierz Piasecki opowia-
dał o pracy stacji przeładunkowej i 
pierwszych pociągach turystycznych. 
Sporo o historii ostatnich 20 lat mó-
wił też Janusz Sędzicki, kolejny le-
gendarny maszynista, który zazna-

czył, że najnowsza historia kolejki to 
nie tylko przyjemne momenty, ale tak-
że liczne problemy, z którymi trzeba 
było się mierzyć w ostatnim czasie. 
- Bogdan Pokropiński będzie miał z 
pewnością wiele cennego materia-
łu do wykorzystania, wierzę że uda 
mu się dopisać ostatni, niezwykle 
ciekawy rozdział w historii naszej 
wąskotorówki – mówi Michał Du-
raj. - A my tymczasem staramy się 
patrzeć w przyszłość. Wróciliśmy 
do przewozów po przerwie spowo-
dowanej koronawirusem, rozsze-

rzamy też naszą ofertę. Od czerw-
ca zapraszamy na zwiedzanie sta-
cji Piaseczno Miasto Wąskotorowe 
z przewodnikiem. Podczas trwają-
cej około godziny wycieczki będzie 
można zapoznać się z zabytkowy-
mi halami, obejrzeć maszyny służą-
ce do serwisowania wagonów, czy 
dowiedzieć się jak prowadzone były 
przewozy na wąskich torach. Bilety 
w cenie 10 zł dostępne są na stronie 
www.kolejka-piaseczno.pl

Tomasz Wojciuk

Kolejka wąskotorowa to przede wszystkim ludzie. 
Niektórzy związani są z nią od kilkudziesięciu lat

Spotkanie było znakomi-

tą okazją do podsumowania 

najnowszej historii 

w dziejach piaseczyńskiej 

wąskotorówki

PIASECZNO

Skrzyżowanie Julianowskiej z Urbanistów
zostanie przebudowane
 Rozpoczyna się przebudowa niebezpiecznego skrzyżowania w 
sąsiedztwie przejazdu kolejowego. Gmina zapewnia, że inwestycja 
jest konieczna, ponieważ poprawi bezpieczeństwo pieszych, rowe-
rzystów i kierowców w tym rejonie. Skrzyżowanie Julianowskiej i 
Urbanistów ma zostać odsunięte od przejazdu kolejowego. Wybu-
dowany zostanie chodnik i ścieżka rowerowa, powstanie też nowe 
oznakowanie drogowe i oświetlenie. Poszerzony zostanie również 
pas drogowy ul. Urbanistów.

TW
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Komendant policji w ogniu pytań radnych
PIASECZNO To był trudny początek znajomości nowego Komendanta Powiatowego Poli-

cji z lokalnym samorządem. Podczas posiedzenia komisji prawa, handlu i porządku pu-

blicznego radni dali upust swojemu niezadowoleniu z działań policji na skwerze Kisie-

la, które miały miejsce po pogrzebie 16-letniej Kornelii
 Od początku dało się wyczuć, że 
wydarzenia z 18 maja zdominują dys-
kusję komendanta z radnymi. - Chcie-
libyśmy wiedzieć, jakie stawia pan 
przed sobą wyzwania i czego ocze-
kuje od gminnego samorządu – zaga-
ił radny Michał Rosa. - Chcielibyśmy 
też poznać pana zdanie na temat in-
terwencji policji na skwerze Kisiela.
 Podinspektor Paweł Krauz poin-
formował radnych, że zależy mu na 
dialogu z lokalną społecznością. - Za-
mierzamy współpracować z samorzą-
dem i obywatelami oraz szanować ich 
uprawnienia – dodał. - Zależy nam na 
eliminowaniu uciążliwych społecznie 
przestępstw i ograniczaniu przestęp-
czości jako takiej. 
 Komendant odniósł się także do 
interwencji policji w centrum mia-
sta, o której informowały nawet ogól-
nopolskie media. - Pojawiły się liczne 
głosy krytykujące pracę funkcjonariu-
szy w  sprawie zaginionej dziewczyn-
ki. Nie wiedzieliśmy, kto przyjdzie na 
demonstrację i w jakim celu. Musie-
liśmy być gotowi na różne scenariu-
sze – argumentował. - Organizatorzy 
wiedzieli o pandemii i zakazie zgro-
madzeń. A nawet pokojowy protest 
może wymknąć się czasem spod kon-
troli, jak było w 2015 roku w Legiono-
wie czy w 2016 roku w Ełku. Uważam, 
że nasze działania były adekwatne do 
sytuacji. Nikt nie złożył skargi na pra-
cę policji, nasi zwierzchnicy również 
nie mieli do nas zastrzeżeń.

Radni widzieli to inaczej

 Radna Izabella Górzyńska za-
rzuciła policji, że od początku ob-
serwując wydarzenia, nie powin-
na wysyłać tylu funkcjonariuszy na 
skwer Kisiela. - Zastosowane środ-
ki mogły wzbudzać grozę i były nie-
adekwatne do sytuacji – dodała. 
- Tam nie powinno być tyle policji. 
Podinsp. Krauz podkreślił, że poli-
cja musi być gotowa na różne ewen-
tualności, a mundurowi nie są po to, 
aby się ich bać. 
 Z kolei radny Michał Rosa miał 
pretensje, że policjanci osaczali sto-
jące pojedynczo osoby, z których 
większość stanowili młodzi ludzie. - 
Przecież oni nie robili nic złego, sto-
sowali się do przepisów prawa, byli 
w maskach – dziwił się. - Policja nie 
powinna zachowywać się opresyj-
nie w stosunku do osób, które nie są 
agresywne. Budzi to mój sprzeciw, 
bo to było pokojowe zgromadzenie. 

Bardziej niebezpieczny 

drift i nielegalne salony gier

 Radna Magdalena Woźniak 
podkreśliła, że policja powinna 
dbać o swój wizerunek. - Mamy za-
strzeżenia co do skuteczności dzia-
łań policji – ciągnęła. - W Piasecz-
nie działają nielegalne salony gier, 
z którymi funkcjonariusze od lat 
nic nie robią. Ale pan mi się podo-
ba, chcę dać panu kredyt zaufania 
– dodała, zwracając się do nowego 
komendanta. Problem nielegalne-
go hazardu podniósł również radny 
Piotr Sędziak, zaznaczając, że dys-
ponuje ciekawym materiałem zdję-
ciowym. Z kolei kwestię driftowania 
w centrum miasta naświetlili radna 
Katarzyna Wypych oraz radny po-
wiatowy Krzysztof Kasprzycki. - Z 
tym trzeba wreszcie skończyć, czeka 
pana dużo pracy. Mam nadzieję, że 
przyniesie ona efekty – podsumowa-
ła radna Wypych. 

Tomasz Wojciuk

Nasze kluby zagrają o awans!
PIASECZNO Jak się okazuje, mimo zawieszenia rozgrywek piłkarskich 
na skutek pandemii, to jeszcze nie koniec boiskowych zmagań w tym 
sezonie. W czwartej lidze i okręgówce odbędą się po trzy dodatkowe 
mecze barażowe, które zdecydują o awansie do wyższych klas roz-
grywkowych

 Wszystkie spotkania, decyzją Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, roz-
poczną się o godzinie 18. W czwartej lidze MKS Piaseczno zagra 10 czerwca 
na wyjeździe z Radomiakiem Radom, a u siebie 13 czerwca z Victorią Sulejó-
wek, po czym 17 czerwca - z Błonianką Błonie. 
 Niemniej ciekawie będzie w lidze okręgowej. W środę 10 czerwca Sparta 
Jazgarzew zmierzy się na boisku rywali z ekipą RKS Okęcie Warszawa, a Lau-
ra Chylice – z Ursusem II Warszawa. W sobotę 13 czerwca odbędą się z kolei 
derby – w Jazgarzewie Sparta podejmie Laurę, 17 czerwca Laura pojedzie na 
mecz z Okęciem, a drużyna z Jazgarzewa zagra u siebie z Ursusem II Warsza-
wa. Mecze odbędą się wprawdzie bez udziału kibiców, ale z Piaseczna plano-
wane są transmisje na żywo online.

Tyl.



Warto wstrzymać się
z wymianą pieca

Biblioteka znów działa

KONSTANCIN-JEZIORNA Komisja smogowa, podczas spotkań na począt-
ku roku, zarekomendowała duże dofi nansowania do wymiany pie-
ców na bardziej ekologiczne. Uchwała w tej sprawie zostanie podjęta 
prawdopodobnie podczas najbliższej sesji rady miejskiej

GÓRA KALWARIA Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii, po pra-
wie dwumiesięcznej przerwie, wznowiła działalność. Ze względu na wy-
tyczne sanepidu, bezpośredni dostęp do księgozbioru jest ograniczony.  
Zmianie uległy również godziny otwarcia. Czytelnicy mogą teraz skorzy-
stać z szerszej oferty książek oraz zapisać się do biblioteki online

 - Podczas posiedzeń komisji w styczniu i w lutym przedstawiliśmy kon-
kretne propozycje – mówi radny Krzysztof Bajkowski. - Chcemy, aby osoby 
które zdecydują się na wymianę „kopciuchów” otrzymały dofi nansowanie 
sięgające nawet 90 proc. inwestycji. Jeśli chodzi o kwoty, to najlepiej aby było 
to do 8 tys. zł, a nie tak jak teraz – do 4 tys. zł. W tegorocznym budżecie na wy-
mianę pieców zarezerwowaliśmy 200 tys. zł. 
 Podczas ostatniej sesji rady miejskiej Krzysztof Bajkowski zapytał bur-
mistrza Kazimierza Jańczuka, czy zakończyły się już prace nad projektem 
uchwały. Przypomniał, że wymaga on konsultacji, m.in. w ministerstwie rol-
nictwa. - Ten projekt powinien być gotowy na czerwcową sesję rady miejskiej 
– poinformował burmistrz Jańczuk. 
 - Mam nadzieję, że nowe zapisy uda się jak najszybciej przyjąć, bo mogą 
one stanowić realną zachętę dla mieszkańców planujących wymianę pieca – 
komentuje Krzysztof  Bajkowski. - Sezon letni jest krótki, więc chodzi tu tak-
że o czas, aby można było zrealizować inwestycję przed nastaniem zimy. Dofi -
nansowanie na objąć wymianę „kopciucha” nie tylko na piec gazowy, ale tak-
że – jeśli inwestor będzie miał takie życzenie – olejowy, ogrzewanie elektrycz-
ne lub pompę ciepła.

TW 

 Na razie działalność biblioteki 
(czynnej od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 11 do 17)  jest ogra-
niczona do przyjmowania zwrotów 
oraz wypożyczania wcześniej zare-
zerwowanych książek lub audiobo-
oków. Zamówienia można składać 
telefonicznie, poprzez maila oraz 
katalog elektroniczny dostępny na 
stronie szukamksiazka.pl. - W czasie 
zamknięcia cały czas pracowaliśmy 
uzupełniając księgozbiór – mówi 
Katarzyna Sioćko, bibliotekarka w 
Gminnej Bibliotece Publicznej w Gó-
rze Kalwarii. - W marcu i kwietniu ku-
piliśmy ponad 300 nowych książek. 
Aby zobaczyć jakie konkretnie pozycje zostały zakupione, warto zajrzeć na 
naszą stronę internetową.  Co miesiąc umieszczamy na niej pełną listę nowo-
ści zakupionych przez bibliotekę.
 Wraz z początkiem kwietnia biblioteka udostępnia również co miesiąc 
swoim czytelnikom 30 kodów dostępu do cyfrowej wypożyczalni ebooków 
Legimi. W ramach pakietu bibliotecznego użytkownicy mają dostęp do po-
nad 60 tysięcy książek, które mogą czytać na telefonie lub czytniku. Kody 
są udostępniane po zgłoszeniu na adres mailowy biblioteki (bibliotekagk@
poczta.fm). Należy również podać numer karty czytelnika, a kod jest ważny 
30 dni od momentu aktywacji. 
 Dla osób, które nie są jeszcze zapisane do kalwaryjskiej biblioteki, zosta-
ła aktywowana nowa usługa - zapisywanie się online do biblioteki. Na stronie 
internetowej www.biblioteka.gorakalwaria.pl należy wypełnić formularz, po 
czym na maila przyjdzie potwierdzenie oraz nadany numer czytelnika. 
 Od 15 czerwca będzię otwarty wolny dostęp do księgozbioru.

Być może wkrótce rada miejska uchwali jeszcze większe ulgi 
dla osób planujących wymianę starych pieców
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Stworzyli serial z potrzeby serca
POWIAT W czasie pandemii grupa mieszkańców powiatu piaseczyńskiego postanowiła 

stworzyć „Pogotowie dla samotnych” - internetowy serial, który dotyka różnych pro-

blemów młodych ludzi związanych z izolacją. Z Agnieszką Walczak-Chojecką, mieszka-

jącą w Chylicach reżyser „Pogotowia dla samotnych”, rozmawia Grzegorz Tylec

Skąd wziął się pomysł na serial?

 „Pogotowie dla samotnych” po-
wstało z potrzeby serca. Gdy wszy-
scy zamknęliśmy się w domach z 
powodu pandemii, bardzo mnie to 
przygnębiło. Wydawało mi się, że 
to, co się dzieje wokół jest nierzeczy-
wiste, zaraz się obudzę i będzie po 
wszystkim. Tak się jednak nie stało. 
A dla mnie, pewnie jak dla większo-
ści artystów, najlepszym lekiem na 
smutki jest tworzenie. Dodatkowo 
w mojej izolacji nie byłam sama. To-
warzyszył mi mąż i dziewiętnasto-
letnia córka, która ma za sobą sporo 
doświadczeń aktorskich w filmach 
i serialach. Zaczęłyśmy rozważać 
z Gabi, co mogłybyśmy wspólnie 
stworzyć i od słowa do słowa doszły-
śmy do wniosku, że będzie to serial 
internetowy. Ponieważ, z racji sytu-
acji, musiał on być nagrywany bez 
wychodzenia z domu, to koncepcja, 
żeby bohaterowie toczyli rozmowy 
przez internet, narodziła się prak-
tycznie sama. 

O czym opowiada „Pogotowie dla sa-

motnych” i do kogo jest adresowane?

 To ciepła i zabawna opowieść o 
młodości w czasie pandemii. Okre-
śliłabym ją mianem komediodrama-
tu. Osiemnastoletnia Julka zakłada 
internetowe „Pogotowie dla samot-
nych”. Chce pomagać młodym lu-
dziom w czasie izolacji, wysłuchuje 
zmartwień innych, lecz sama także 
miewa kłopoty. Lekiem na nie stają 
się nowo nawiązane więzi, wzmoc-
nienie relacji z bliskimi i dystans do 
świata. Każdy odcinek dotyka inne-
go problemu spotęgowanego przez 
izolację, a przesłanie całości brzmi: 
silne więzy z bliskimi to lek nie tylko 
na izolację. Nadałam serialowi wy-
dźwięk humorystyczny, bo zależa-
ło mi na tym, by w tych niełatwych 
czasach napawał on optymizmem. 
Skierowany jest głównie do młodych 
ludzi, takich w wieku 15 – 21 lat, 
choć mamy także o wiele starszych 
widzów. 

Kto tworzy serial?

 Gdy zaczynałyśmy z córką o nim 
myśleć, miałyśmy koncepcję Gabi 
jako przyszłej odtwórczyni  roli Jul-
ki i mnie jako scenarzystki (od lat 
piszę powieści obyczajowe, ukoń-
czyłam też roczny kurs scenariopi-
sarski). Wiedziałyśmy też, że z fil-
mowaniem przy pomocy komórki 
sobie poradzimy. To jednak było za 
mało. Z zaproszeniem innych akto-
rów do współpracy uporałyśmy się 
szybko, bo Gabrysia ma wielu gra-
jących znajomych. Najpierw dołą-
czyły do nas osoby z warsztatów ak-
torskich, na które córka uczęszcza: 
Anna Chwastek, Damian Kujawski 
czy Mikołaj Sroka. Potem popular-
na youtuberka EmiFlesh - Emilia 
Królikowska, aktorka Joanna Chu-
łek i Karina Woźniak (znana z seria-
lu „Lepsza połowa”). Pozostał jesz-
cze jeden nierozwiązany problem 
– na gwałt potrzebowałyśmy monta-
żysty! Wydawało mi się mało realne, 
by ktoś zechciał przystąpić do pro-
jektu non profit, którego jeszcze nie 
ma, na dodatek wcale nas nie znając. 
Od czego jest jednak Facebook? Na 
jednej ze stron portalu dałam ogło-
szenie i w ciągu paru godzin zgło-
siło się kilku chętnych. Do projek-
tu dołączył bardzo zdolny i profe-
sjonalny montażysta Iwo Biały. Mu-

szę przyznać, że miałyśmy z Gabry-
sią ogromne szczęście, że udało nam 
się nawiązać współpracę z tak fajny-
mi, pełnymi energii i zaangażowa-
nia ludźmi.  

Czy cykl będzie tworzony na bieżą-

co czy jest to zamknięta forma?

 Na razie plan jest taki, że po-
wstanie 12 odcinków. Co dalej, to w 
dużej mierze zależy od widzów. Je-
śli serial zdobędzie ich serca i będą 
chcieli, by był kontynuowany, to kto 
wie? Ważny będzie też oczywiście 
głos moich współpracowników. Jak 
wszyscy widzimy, izolacja powoli 
się kończy. Ludzie będą wracali do 
swoich normalnych zajęć, więc wiele 
może się zdarzyć. 

Z jakim spotkaliście się

odbiorem widzów?

 Z bardzo pozytywnym. Na na-
szym youtubowym kanale Pogoto-
wie dla samotnych serial otrzymu-
jemy „łapki w górę”. Dostajemy też 
wiele miłych komentarzy w prywat-
nych wiadomościach i pod postami 
w mediach społecznościowych, na 
których promujemy serial. Ogrom-
nie nas cieszy odzew ze strony wi-
dzów i jest on dla nas bardzo ważny, 
bo przecież robimy ten projekt dla 
nich, by wesprzeć ich na duchu.  

Czy planujecie w przyszłości dłuż-

sze filmiki, czy to ma być z założe-

nia krótka, kilkuminutowa forma?

 Skupiamy się na krótkiej formie. 
Odcinki „Pogotowia” trwają 3-6 mi-
nut. Zależy nam na tym, by były dy-
namiczne. Wydaje mi się, że takie 
właśnie najlepiej sprawdzają się na 
Youtube.

Skąd czerpie pani 

pomysły na kolejne odcinki?

 Obserwuję otoczenie. Śledzę 
wiadomości na portalach informa-
cyjnych, w mediach społecznościo-
wych, staram się być na bieżąco z 
tym, co dla ludzi ważne. Dużo też 
rozmawiam z córką, która reprezen-
tuje grupę wiekową, dla której two-
rzę ten serial. Proszę o uwagi mło-
dych aktorów, z którymi współpra-
cujemy. Córka jest mocno krytycz-

na, nieraz muszę usuwać słowa czy 
pewne zwroty, bo są według niej zbyt 
„archaiczne” lub wręcz przeciwnie - 
nachalnie młodzieżowe. Zdarzyło 
mi się też wyrzucić do kosza, za jej 
namową, cały odcinek. Tematycznie 
okazał się zbyt wyszukany, jak dla 
młodych ludzi. Na ogół jednak jeste-
śmy dość zgodne. Muszę się przy-
znać, że należę do tych osób, które 
do ostatniej chwili starają się dopra-
cowywać swój utwór. Dlatego zda-
rza mi się wysłać aktorom ostatecz-
ną wersję tekstu w środku nocy po-
przedzającej nagranie. Ostatnio roz-
wiązanie jednego z odcinków wpadło 
mi do głowy, gdy już usypiałam, więc 
jeszcze rano były poprawki. Wiem, że 
to bywa kłopotliwe, ale wmawiam so-
bie, że to dla dobra wspólnego przed-
sięwzięcia. (Śmiech)

Czy scenariusz jest ściśle określo-

ny czy jest też miejsce na improwi-

zację i wkład aktorów w produkcję?

 Według mnie aktorzy zawsze na-
dają filmowi swoje piętno poprzez 
sposób w jaki grają. W naszym przy-
padku rola montażysty jest też bar-
dzo istotna. Ze względu na izolację, 
którą w dużej mierze nadal stosuję, 
nie mogę siedzieć przy Iwie na mon-
tażu. Dostaję odcinek złożony i do-
piero wtedy daję swoje uwagi. Do tej 
pory nagrywaliśmy wszystko według 
mojego scenariusza, ale jest taki po-
mysł, by jeden z odcinków, może np. 
dodatkowy, zrobić całkowicie im-
prowizowany. Myślę też o tym, by w 
pewnym momencie zaprosić widzów 
do współdecydowania o losach bo-
haterów. Będziemy musieli nakręcić 
dwie wersje kolejnego odcinka, ale 
nie jest to trudne do zrobienia, więc 
czemu nie? Bardzo lubię wszelkie in-
terakcje. W książkach, które piszę na 
co dzień, nie ma na nie miejsca, dla-
tego tym bardziej kusi mnie, by za-
szaleć w taki sposób przy serialu. 
 Reżyser zaprasza wszystkich 
chętnych do odwiedzenia kana-
łu YouTube: Pogotowie dla sa-
motnych serial https://www.youtu-
be.com/channel/UCza-sasIe5b-
tvFPVOh05KnA i śledzenia tego, co 
się będzie tam dalej działo

LESZNOWOLA

Akcja „Lato 2020”
 Od 29 czerwca do 31 lipca w szkołach podstawowych na tere-
nie gminy Lesznowola będzie odbywała się opieka nad dziećmi w ra-
mach corocznej akcji „Lato”. Zajęcia mają odbywać się przy zachowa-
niu wszelkich środków bezpieczeństwa zalecanych przez minister-
stwo edukacji. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronach 
internetowych poszczególnych placówek.

TWTyl
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Zmarł Jerzy Łączyński. 
Zasłużony lekarz i samorządowiec
POWIAT Wczoraj odszedł od nas Jerzy Łączyński – lekarz i piaseczyński samorządowiec 

związany przez wiele lat z powiatem. Człowiek niezwykle oddany nie tylko swojej pra-

cy, ale także działalności społecznej

 Jerzy Łączyński urodził się 3 lip-
ca 1946 roku w Warszawie. W po-
wiecie piaseczyńskim obecny był od 
1984 roku – najpierw jako kierownik 
ośrodka zdrowia w Sobikowie, a od 
1993 roku jako kierownik przychod-
ni przy ul. Fabrycznej w Piasecznie. 
Po wygraniu konkursu w 1994 roku 
został dyrektorem Samodzielne-
go Zespołu Publicznych Zakładów 
Lecznictwa Otwartego w Piasecz-
nie. Przez trzy kadencje pełnił funk-
cję radnego powiatu piaseczyńskie-
go, był również członkiem zarządu 
powiatu, odpowiedzialnym za służ-
bę zdrowia. 
 Jerzy Łączyński posiadał spe-
cjalizację medyczną w zakresie cho-
rób wewnętrznych, medycyny ogól-
nej oraz doktorat z pulmonologii. 
Został uhonorowany przez Prezy-
denta RP Brązowym Krzyżem Za-
sługi. Posiadał również Honorową 
Odznakę ,,Zasłużony Dla Warmii 
i Mazur” jak również ,,Zasłużony 
Dla Zdrowia i Narodu”. Środowiska 
kombatanckie nadały mu odzna-
kę ,,Za Zasługi dla Kombatantów i 
Więźniów Politycznych RP”. W sta-
nie wojennym był represjonowany za 
zakładanie Solidarności Rolników 
Indywidualnych. W 2015 roku zo-
stał Honorowym Obywatelem Pia-
seczna, a rok wcześniej odznaczono 
go honorową odznaką przyznawaną 
przez ministerstwo gospodarki.
 Był aktywny nie tylko w pracy 
zawodowej, ale także w życiu spo-
łecznym. - Poznaliśmy się w Mło-
dzieżowej Spółdzielni Mieszka-
niowej Patronat-3, gdy był jeszcze 
młodym lekarzem i mieszkał w So-
bikowie – wspomina Józef Wierz-
chowski, wieloletni radny rady 
miejskiej w Piasecznie. - Mocno się 
udzielał, był aktywny. - W 1998 roku 
razem wystartowaliśmy do samo-
rządu z Unii Wolności, ja do rady 
miejskiej, a on do rady powiatu. Był 
bardzo dobrym, uczynnym, uczci-
wym, oddanym człowiekiem. Wspa-
niałym przyjacielem. 
 - Dr Jerzy Łączyński był moim 
Przyjacielem, wspaniałym Kole-
gą, osobą która potrafiła zjedny-
wać ludzi, pełną empatii, z wiel-
kim oddaniem przez kilkadziesiąt  
lat kierował piaseczyńską służbą 
zdrowia. Był samorządowcem z 
powołania – wspomina poruszo-
ny śmiercią przyjaciela Józef Za-
lewski, były burmistrz Piaseczna. 
- Współpraca była rzeczowa, pro-
fesjonalna, nacechowana wzajem-

nym zaufaniem i szacunkiem. 
 - Ciężko mi mówić, to był je-
den z moich nielicznych przyja-
ciół – mówi łamiącym się głosem 
Jerzy Kongiel, były starosta po-
wiatu piaseczyńskiego. - Wiele mu 
zawdzięczam. Miał wielki wkład w 
to, że zostałem starostą. Zawsze 
kierował się interesem społecz-
nym, był uczynnym i serdecznym 
człowiekiem. 
 W 2015 roku przegrał konkurs 
na dyrektora Samodzielnego Zespo-
łu Publicznych Zakładów Lecznictwa 
Otwartego w Piasecznie. Miał żal do 
ówczesnych władz gminy, bo jak twier-
dził, zachęcano go by do konkursu 
przystąpił, mimo że mógł odejść na 
emeryturę cztery lata wcześniej.  
 - Pamiętam pana doktora Łą-
czyńskiego jako osobę zasłużo-
ną dla piaseczyńskiej służby zdro-
wia – mówi aktualny burmistrz Pia-
seczna Daniel Putkiewicz. - Tworzył 
od podstaw gminną placówkę, gdzie 
dał się zapamiętać jako sprawny or-
ganizator, ale też lekarz, którego z 
sentymentem wspomina kilka po-

koleń pacjentów. Miałem okazję po-
znać i współpracować z doktorem 
Łączyńskim w ramach samorządu, 
który docenił Go tytułem Honoro-
wego Obywatela Gminy. 
 W ostatnich latach Jerzy Łą-
czyński pracował jako lekarz w pia-
seczyńskiej przychodni przy ul. Lu-
dowej. Odwiedzał naszą redakcję w 
każdy piątek, biorąc świeży numer 
„Kuriera Południowego”. Do koń-
ca interesował się lokalnym życiem 
społecznym i samorządowym. Nie 
komentował i nie krytykował, po-
magał innym, ale nie uskarżał się 
na stan własnego zdrowia. O choro-
bie dowiedzieliśmy się do dopiero po 
jego śmierci. Wczoraj rano wyszedł 
na spacer z żoną i psem. Niespodzie-
wanie źle się poczuł i zmarł. - Eme-
rytura to nie dla nie mnie – mówił 
z uśmiechem, dosłownie w zeszłym 
tygodniu. Zawsze pogodny, serdecz-
ny, z klasą. Do końca zachował nie-
zwykłą charyzmę i budził ogromny 
szacunek. Takim go zapamiętamy.

Kamil Staniszek
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POWIAT Wczesną wiosną w całym kraju zmagaliśmy się ze skutkami suszy. Była ona efek-

tem kilku czynników, a do najważniejszych z nich należą bezśnieżne zimy i zła gospo-

darka wodna. Jakie działania podejmowane są w powiecie piaseczyńskim żeby popra-

wić aktualną sytuację hydrologiczną?

 Tegoroczny styczeń był jednym z 
najcieplejszych miesięcy w Polsce w 
ciągu ostatniego półwiecza. Według 
klimatologów zimy w naszym kraju 
mają coraz wyższe średnie tempera-
tury i jest to tendencja stała. Nieste-
ty, krótkotrwałe opady deszczu nie 
są w stanie realnie poprawić sytuacji. 
Nawet zresztą gdyby były one obfite, 
woda nie zdążyłaby wchłonąć w gle-
bę i spłynęłaby do morza. 
 Konsekwencje suszy są nato-
miast bardzo poważne. Powoduje 
ona, między innymi, zwiększone ry-
zyko wystąpienia pożarów, pogor-
szenie plonów w rolnictwie i idący 
za nim wzrost cen żywności. Ponad-
to obniżenie poziomu płytkich wód 
gruntowych prowadzi do utrudnień 
w zaopatrzeniu w wodę z płytkich 
ujęć wód podziemnych.

Z suszą trzeba walczyć

 W działania przeciwko skutkom 
suszy zaangażowały się również wła-
dze naszego powiatu.
- Mieszkańcy powiatu piaseczyń-
skiego odczuwają skutki suszy nie-
mniej niż powodzi – mówi Agniesz-
ka Pindelska, kierownik Biura Bez-
pieczeństwa, Zarządzania Kryzyso-
wego i Spraw Obronnych w powie-
cie piaseczyńskim. - To zjawisko, z 
którym jako samorząd musimy wal-
czyć, aby w przyszłości nie zabrakło 
nam wody. 
 Poza wspieraniem oddolnych 
inicjatyw mieszkańców oraz or-
ganizacji pozarządowych powiat 
przystąpił do projektu „Stop su-
szy”, nad którym od 2018 roku 

pracują Wody Polskie, administra-
cja rządowa i samorządowa. Jego 
celem jest stworzenie pierwszego 
dokumentu planistycznego o ran-
dze krajowej - planu przeciwdzia-
łania skutkom suszy (PPSS). Naj-
prawdopodobniej jesienią tego 
roku możemy spodziewać się roz-
porządzenia ministra wprowadza-
jącego go w życie.
- Kolejnym krokiem będzie stworze-
nie planu dla naszego powiatu - za-
powiada Agnieszka Pindelska. - Waż-
ne, aby w obszarze przeciwdziałania 
suszy była współpraca ze wszystkimi 
naszymi gminami. 

Woda na wagę złota 

 Podstawowe jednostki samorzą-
du terytorialnego radzą sobie, póki 
co, na swój sposób – przede wszyst-
kim ograniczając zużycie wody. W 
Górze Kalwarii o „ograniczenie po-
boru wody i używanie jej wyłącznie 
do celów socjalno-bytowych” zaape-
lował do mieszkańców Zakład Go-
spodarki Komunalnej.
- Chwilowo ludzie nie podlewa-
ją może aż tak  jak w upały, bo były 
przynajmniej niewielkie opady, jed-
nak pewnie za kilka czy kilkanaście 
dni problem wróci że zdwojoną siłą 
- mówi Piotr Chmielewski, rzecznik 
ratusza. - Piszemy również program 
w sprawie udzielania dotacji na zbie-
ranie  deszczówki, aby pozyskać do-
finansowanie. 
 Z kolei w Lesznowoli Leszno-
wolskie Przedsiębiorstwo Komunal-
ne wystosowało w kwietniu pismo z 
prośbą o racjonalne używanie wody, 

a podczas majowych komisji radni 
podjęli decyzję o wdrożeniu progra-
mu „Małej retencji”.
- Na razie przeznaczono na ten cel 
30 tysięcy złotych – mówi Magdale-
na Łyszcz, radna gminy Lesznowola. 
- W planach jest również dofinanso-
wanie, między innymi, pojemników 
na deszczówkę.
 W Piasecznie rada miejska pod-
jęła decyzję o zakazie podlewania 
ogródków wodą pochodzącą z sieci 
wodociągowej, rozpoczęła program 
dofinansowania w 80 proc. groma-
dzenia wód opadowych i roztopo-
wych oraz ograniczyła zakres i czę-
stotliwość koszenia terenów zielo-
nych. Zdaniem członków organiza-
cji ekologicznej Alarm dla Klima-
tu Piaseczno w Polsce powinny zo-
stać wdrożone adekwatne do sytuacji 
rozwiązania systemowe. - W gminie 
musimy podjąć zdecydowanie więcej 
działań zapobiegających suszy - od 
drzew i zieleni miejskiej, po sadzenie 
drzew śródpolnych – uważa Agniesz-
ka Medrek z Alarmu dla Klimatu Pia-
seczno. - Powinniśmy przestać po-
strzegać przestrzeń miejską wyłącz-
nie jako miejsce do wygodnego po-
ruszania się samochodem, bo wiel-
kie połacie budynków i betonu spra-
wiają, że woda deszczowa nie ma jak 
wnikać w ziemię i szybko wyparowu-
je. Apelujemy o zastosowanie zieleni 
pionowej (zwłaszcza  kwitnącej, mio-
dodajnej i przyjaznej zapylaczom), 
zielonych dachów i balkonów. Poza 
tym każdy z nas może coś zrobić, by 
problemu suszy nie pogłębiać.

Grzegorz Tylec

Susza jest realnym problememWirtualne 
Dni Konstancina
KONSTANCIN-JEZIORNA W tym roku z okazji Dni Konstancina, Konstan-
ciński Dom Kultury zaplanował kilka wirtualnych atrakcji, z których 
będzie można skorzystać za pośrednictwem internetu

 Na Facebooku odbędzie się wirtualna parada retro czyli konkurs na strój 
w stylu lat 20. i 30. lub belle epoque. Swoje zdjęcia w przebraniu można opu-
blikować w komentarzu pod konkursowym postem do 15 czerwca. Laureaci 
konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody. Nie zabraknie również innych nie-
spodzianek. W tym roku KDK spróbuje na nowo odkryć wiele interesujących 
miejsc w letnisku, przybliżyć pasjonującą historię uzdrowiska, wyjątkowe za-
bytki Konstancina oraz nietuzinkowe postaci związane miastem. Z okazji Dni 
Konstancina planowany jest cykl nagrań, które od 20 czerwca będzie można 
obejrzeć na Facebooku oraz na Youtube. Ponadto w Parku Zdrojowym zosta-
nie otwarta plenerowa wystawa o dawnych strojach. 

TW
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AKTUALNOŚCI

Auta i fotografi e
 W niedzielę 7 czerwca odbędzie się druga tegoroczna edycja Foto 
Drive - imprezy dedykowanej wszystkim miłośnikom klasycznej moto-
ryzacji. Od godziny 16 do 18  uczestnicy będą jeździć po Piasecznie, a w 
wyznaczonych miejscach będą na nich czekać fotografowie i robić zdję-
cia przejeżdżającym klasykom. - Poruszamy się wszystkim co klasyczne 
- samochodami, motorami, motorowerami, rowerami – zapowiada Bar-
tosz Kryński, jeden z organizatorów wydarzenia. - Jeździmy w pojedynkę, 
w kilka aut i w różne strony. Potem robimy galerię z waszymi pojazdami.
 Uczestnicy wystartują o godzinie 16 na parkingu pod sklepem 
Kaufl and. Przejadą, między innymi, ul. Warszawską, Kościuszki, 
Nadarzyńską, Dworcową, obok stacji kolei wąskotorowej w Zalesiu 
Dolnym i Aleją Kalin.

Tyl.

PIASECZNO

Teatr z Piaseczna najlepszy!
 Teatr Chachahihihehe kierowany przez Ewę Kłujszo zdobył pierw-
sze miejsce za spektakl „Baśń o Krawcu Niteczce” na festiwalu Aste-
riada 2020. Występ miał miejsce 5 marca, a więc niedługo przed 
wprowadzeniem obostrzeń związanych z pandemią. Nie odbyła się 
w związku z tym planowana gala rozdania nagród, ale Okęcka Sala 
Widowiskowa planuje przenieść uroczystość na wrzesień.

Tyl.
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„Nie”zwykła historia odszkodowania za śmierć 
w 2008 roku i zadośćuczynienie w roku 2018

We wrześniu 2005 roku samochód, którym pan Karol jako pasażer odbywał podróż z Włocławka 
do Warszawy, zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w betonowy słup latarni

 Skutki tego zdarzenia były fatal-
ne. Karetka, straż i policja przyjecha-
ła dość szybko.  Kierowca wyszedł 
z auta o własnych siłach, a pan Ka-
rol był zakleszczony. Po kilkudziesię-
ciu minutach został uwolniony, był 
reanimowany, ale nie przeżył tego 
wypadku pozostawiając w żałobie 
żonę (Irenę) i 17 letnią córkę (Mag-
dę). Kierowca samochodu w sądo-
wej sprawie karnej został uznany za 
winnego spowodowania wypadku ze 
skutkiem śmiertelnym.
 Po kilku latach pani Irena i jej 
córka starały się o odszkodowanie 
z polisy sprawcy wypadku. Na dro-
dze postępowania sądowego w 2008 
roku zapadł wyrok zasądzający na 
rzecz  córki odszkodowanie w wyso-
kości 38 tys. zł. i dla żony 47 tys. zł.
 Panie żyły dalej, niemal zapo-
mniały już o zdarzeniu. Córka wy-
szła w międzyczasie za mąż, nato-
miast wdowa nie związała się z ni-
kim innym. 
 Pod koniec roku 2015 pani Ire-
na spotkała dawną znajomą we 
Włocławku. W trakcie rozmowy do-
wiedziała się, że i jej znajomej mąż 
zmarł, na skutek nie udzielenia mu 
pomocy w szpitalu. Opowiadała o 
kancelarii, która zajmowała się spra-
wą o odszkodowanie dla niej i jej 
dzieci, gdzie łącznie uzyskali ponad 
600 tys. zł. zadośćuczynienia. Suge-

rowała pani Irenie, aby skontaktowa-
ła się z tą firmą, bo są specjalistami 
w tych sprawach: zajmują się tylko 
sprawami związanymi z uszczerb-
kiem na zdrowiu oraz śmiercią oso-
by bliskiej, zatrudniając kilku praw-
ników (adwokatów i radców praw-
nych). Pani Irena nie chciała wracać 
do sprawy, bowiem nie wierzyła, że 
może jeszcze cokolwiek uzyskać po 
wyroku sądu z 2008. Po paru mie-
siącach postanowiła jednak zate-
lefonować do owej kancelarii tj. do 
Powszechnego Zakładu Odszkodo-
wań. Opowiedziała o wszystkim i 
dowiedziała się, że może starać się o 
zadośćuczynienie za utracone rela-
cje z mężem, a pani Magda z ojcem. 
Panie zostały uświadomione, że na-
leży im się zadośćuczynienie, ale 
oczywiście nie muszą się o nie sta-
rać, z czego zapewne będzie zado-
wolona firma ubezpieczająca samo-
chód kierowany przez sprawcę wy-
padku. Nie mając nic do stracenia 
zdecydowały się zlecić poprowadze-
nie sprawy. Nie ponosiły żadnych 
kosztów prowadzenia sprawy, a i 
opłaty sądowe, gdyby nie zostały z 
nich zwolnione, miały być opłacone 
przez Powszechny Zakład Odszko-
dowań. Wynagrodzenie dla kance-
larii miało stanowić pewien procent 
od kwoty wygranej po rozstrzygnię-
ciu całej sprawy.

 Radca prawny z Powszechne-
go Zakładu Odszkodowań od razu 
przystąpił do działania i w 2016 roku 
zgłosił szkodę obu pań do firmy ubez-
pieczającej sprawcę wypadku. Powo-
łał się na specyficzne prawo zapisane 
w kodeksie cywilnym. Ubezpieczyciel, 
mimo to że wypłacał już odszkodo-
wanie po przegranej sprawie w 2008 
roku, od razu przyjął dalszą odpo-
wiedzialność ze owe zdarzenie do po-
ziomu 15 tys. zł. dla pani Magdy i 20 
tys. zł. dla pani Ireny. Radca prawny 
z Powszechnego Zakładu Odszkodo-
wań nie zgodził się jednak na tak ni-
skie świadczenia i skierował    spra-
wę do sądu. W roku 2018 zapadł wy-
rok nakazujący wypłacić łącznie dla 
pani Magdy 100 tys. zł. i dla pani Ire-
ny 120 tys. zł. tytułem zadośćuczynie-
nia. Obie panie były bardzo zaskoczo-
ne i usatysfakcjonowane skuteczno-
ścią działania, ponieważ do ostatnie-
go dnia nie dawały wiary, iż po wyro-
ku z 2008 roku mogą dostać dodatko-
we świadczenia za śmierć męża i ojca. 
 Jak to było możliwe? Otóż rad-
cowie prawni i adwokaci prowadzą-
cy sprawy odszkodowawcze dla Po-
wszechnego Zakładu Odszkodowań 
znaleźli przepisy stwarzające moż-
liwość dochodzenia obecnie swoich 
praw osobom, które otrzymały od-
szkodowanie nawet na drodze sądo-
wej przed rokiem 2008.

Powszechny Zakład Odszkodowań, Piaseczno, ul. Energetyczna 11 lok. 5, tel. 22 308-65-00
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Odmienne nurty
sztuki współczesnej
PIASECZNO Ośrodek Sztuki Lescer w Zalesiu Górnym zaprasza do wir-
tualnego zwiedzania wystawy „Spotkanie” autorstwa Pawła Zaręby i 
Krzysztofa Żwirblisa – zarówno wirtualnego, jak i osobistego

 - Wystawa jest czynna wirtualnie poprzez udostępnienie dokumentacji 
ekspozycji na naszych stronach (www.lescer.org) – mówi Ewa Sułek z Ośrod-
ka Sztuki Lescer. - Do 27 czerwca,  w soboty w godzinach od 14 do 18, można 
ją oglądać także na żywo przy ulicy Pionierów 11/13. 
 W ramach ekspozycji Paweł Zaręba i Krzysztof Żwirblis reprezentują dwa 
skrajnie odmienne nurty sztuki współczesnej. O ile Zarębę interesuje forma i 
poszukiwanie piękna wytwarzanych obiektów, to Żwirblis jest zaangażowa-
nym społecznie aktywistą, uczestnikiem kilkuset przedstawień, akcji ulicz-
nych i projektów performatywnych. 
 Na wystawie zaprezentowane zostały fi lmy i fotografi e Krzysztofa Żwir-
blisa dokumentujące działania performatywne, wielodniowe akcje społecz-
no-artystyczne oraz instalacje w przestrzeni publicznej, które powstały głów-
nie w ciągu ostatnich trzech lat.  Dla artysty ważna jest wymiana opinii i do-
świadczeń z widzem, który staje się aktywnym uczestnikiem działania. Paweł 
Zaręba przedstawia z kolei swoje najnowsze prace na papierze i płótnie, jak 
również interwencje malarskie w przestrzeni galerii.  - Działanie Zaręby, sku-
piające się na powrocie do istoty malarstwa, jest z założenia niezmiennie róż-
ne od twórczości Żwirblisa, co stanowi ciekawe połączenie nie tylko wizualne, 
lecz również koncepcyjne – podkreśla Ewa Sułek. 
 W późniejszym terminie planowana jest również wspólna inicjatywa arty-
stów, której celem ma być animacja i rewitalizacja opuszczonego obiektu w 
Zalesiu Górnym - dawnego baru znajdującego się w drodze nad stawy. 

Grzegorz Tylec
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Co Polacy jedzą w pracy?
Okazuje się, że wybierając pracę zwracamy uwagę nie tylko na wynagrodzenie, ścież-

kę rozwoju zawodowego czy atmosferę, ale kierujemy się także bardziej przyziemny-

mi rzeczami. Jedną z nich są kwestie związane z jedzeniem

 Z badań wynika, że jednym z 
najważniejszych dla pracowników 
benefitów jest dostęp do taniej lub 
dofinansowywanej przez pracodaw-
cę stołówki. Ponad połowa z nas 
oczekuje też obowiązkowych przerw 
na obiad. Ze znaczenia wspólnego 
spożywania z pracownikami posił-
ków zdają sobie sprawę również pra-
codawcy, ponieważ panująca przy 
stole niezobowiązująca atmosfera 
sprzyja nawiązywaniu bliższych re-
lacji i integracji. 

Większość z nas przynosi do pracy

gotowe obiady

 Portal pracuj.pl przeprowadził 
badania dotyczące nawyków żywie-
niowych pracowników. Ich wyniki są 
naprawdę interesujące. Okazuje się, 
że aż 62 proc. Polaków przygotowu-
je obiady do pracy w domu. 24 proc. 
pracowników kupuje je przed pracą 
lub korzysta z tzw. diety pudełkowej. 
 Aż 87 proc. z nas chciałoby mieć 
dostęp do taniej stołówki w siedzi-
bie firmy, a z góry narzuconego do-
finansowania do obiadów oczeku-
je aż 55 proc. Polaków. Posiłek w 
pracy dla wielu osób jest absolutną 
świętością. Aż 6 na 10 pracowników 
oczekuje od pracodawców obowiąz-
kowych przerw na obiad, które nie 

będą wydłużały czasu pracy. Chce-
my spożywać posiłki w spokoju, 
najlepiej w przeznaczonych do tego 
miejscach (kuchniach, pomieszcze-
niach socjalnych itp.). Pracownicy 
nie chcą już posilać się w niekomfor-
towych warunkach, np. przy kompu-
terze czy taśmie produkcyjnej. 

Od kanapki z szynką do zdrowej

żywności

 Wspólne przygotowywanie po-
siłków, np. śniadań, wpływa na in-
tegrację zespołu. Jest to taki czas w 
ciągu dnia, w którym możemy choć 
na chwilę się zrelaksować i przy oka-
zji zaplanować zadania na najbliż-
sze godziny. Co więcej, aż 56 proc. 
badanych stwierdziło, że wspólnie 
spożywane posiłki pozwalają po-
znać nowe osoby lub bardziej za-
przyjaźnić się z tymi, które już zna-
my (53 proc.).

 Eksperci dostrzegają, że nawyki 
żywieniowe Polaków zmieniają się, 
a spożywanie posiłków stało się nie 
tylko integralną częścią pracy, ale 
ma także na nią wpływ – sprawia 
że pracownicy się integrują, przez 
co rośnie także ich efektywność. Ba-
danie przeprowadzone przez Świa-
tową Organizację Zdrowia (WHO) 
wykazało, że regularne spożywanie 
posiłków podnosi wydajność pra-
cowników o około 20 proc. Wskaź-
nik ten jeszcze rośnie, jeśli sięgamy 
po zdrową żywność. 
 To co jedzą Polacy, na przestrze-
ni lat również się zmieniało. Kiedyś 
była to zwykle kanapka z wędliną i 
jabłko. Potem coraz popularniejsze 
stawały się lunche w firmowej sto-
łówce lub na mieście, często łączo-
ne również ze spotkaniami bizne-
sowymi. W ostatnich latach nastała 
moda na zdrowe żywienie, a w wielu 
firmach pojawiły się lodówki, w któ-
rych trzymamy świeże soki, sałatki, 
ekologiczne jogurty itp. 
 W pracy na pewno warto odpu-
ścić  sobie dania, które specyficznie 
pachną, a ich aromat może drażnić 
naszych współpracowników, jak np. 
ryby, potrawy na bazie czosnku, ce-
buli czy z dużą ilością azjatyckich 
przypraw. O wiele bezpieczniej trzy-

mać się różnego rodzaju sałatek, ka-
napek, wrapów czy makaronów.

Chcemy mieć wybór

 Dziś pracownicy są świadomi 
swoich potrzeb i oczekiwań. Dla-
tego też chcą mieć wybór – jeśli 
będą mieli na to ochotę, przyniosą 
z domu gotowy obiad, ale chcą tak-
że móc kupić go na miejscu, w za-
kładowej stołówce czy znajdującym 
się nieopodal miejsca pracy barze. 
Aż 88 proc. pytanych pracowników 
chciałoby mieć w firmie dobrze wy-
posażoną kuchnię z dostępem do 

darmowej kawy i herbaty (87 proc.) 
oraz świeżych warzyw i owoców (81 
proc.). - Benefity związane z żywie-
niem to istotna cecha pracodawcy, 
który dba o swoich pracowników – 
mówi Konstancja Zyzik z grupy pra-
cuj.pl. - W naszej firmie organizuje-
my tzw. owocowe poniedziałki. W 
Polsce są firmy, oferujące pracowni-
kom darmowe śniadania bądź udo-
stępniające biurową kawiarnię. Jed-
nak nawet dostępna w miejscu pracy 
kuchnia jest dużym udogodnieniem 
– dodaje. 

TW

Polskie prawo mówi, że każ-

demu pracownikowi pracu-

jącemu minimum 6 godzin 

przysługuje 15-minutowa 

przerwa wliczana do czasu 

pracy. Można przeznaczyć 

ją na zjedzenie obiadu

Firmy dbające o posiłki swoich pracowników uchodzą za nowocze-
sne, przyjazne i zwiększają swoją konkurencyjność na rynku pracy

R E K L A M A

R E K L A M A

poszukuje
KOLPORTERA

z własnym samochodem ze znajomością 
powiatu piaseczyńskiego

Praca w każdy piątek

 tel. 692 488 278



DAM PRACĘ

ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA DO BIURA RACHUNKOWE-
GO W PIASECZNIE. WYMIAR CZASU PRACY I FORMA 
ZATRUDNIENIA - DO UZGODNIENIA, tel. 698 044 454,
danuta.drezek@takros.pl

Praca w Niemczech od zaraz, legalnie, mieszkanie, do-
wóz, narzędzia zapewniam, remonty mieszkań, glazu-
ra, terakota, okolice Kolonii, tel. 510 769 677

Ekspedientki z doświadczeniem, spożywczy, 
Bobrowiec, tel. 508 23 85 86

Firma Hal Sp. z o.o. w Baniosze zatrudni osoby do pako-
wania produktów, praca na akord. Kontakt tel. 22 736 68 23

Praca w sklepie budowlano-wielobranżowym 
w Złotokłosie. - 1 osoba, tel. 511 503 264

UBER EAT, tel. 787 740 105

Kasjerka do sklepu w Złotokłosie możliwość zakwatero-
wania na miejscu b.d warunki wysokie wynagrodzenie 
więcej od tel. 880 977 141

Praca na myjni ręcznej w Konstancinie-Jeziornie. Osoby 
z doświadczeniem. Tel. 798 667 788

Praca w rolnictwie. Konstancin, tel. 574 162 964

Przyjmę do pracy przy posadzkach żywicznych, tel. 516 266 796,

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Mysia-
dle (ul. Kwiatowa 28) zatrudni 1 nauczyciela wychowaw-
cę świetlicy oraz 2 psychologów (pełen etat, czas określo-
ny). Telefon kontaktowy – (22) 462-85-20. CV proszę prze-
syłać na adres e-mail: praca@spwmy.edu.pl

Zatrudnię pracownika na magazyn budowlany, „Zomar” 
Cendrowice ul. Szkolna 17, tel. 669 226 700, 602 292 933

Panią do sprzątania klatek schodowych dwa razy w tygo-
dniu po 4 godziny dziennie, tel. 505 465 961

Ekspedientkę, Piaseczno ul. Pomorska oraz Wólka 
Kozodawska, tel. 508 288 773

Zatrudnię elektryka/mechanika na konserwację 
w zakładzie, pełny etat w Piasecznie, tel. 609 077 030

Zatrudnię na stałe magazyniera na skład budowlany 
Piaseczno, tel. 609 115 711

Szukam wykwalifikowanego opiekuna/asystenta 
z Piaseczna lub okolic dla młodego mężczyzny 39 lat,
 tel. 606 302 902

Restauracja w Konstancinie zatrudni kierowcę z własnym 
samochodem, praca w weekendy, tel. 503 373 038

Zatrudnię glazurnika z doświadczeniem tel 606 975 447

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie , Tel. 880 450 968

Sprzątanie i mycie okien, tel. 733 546 026

Polka zaopiekuje się osobą starszą, tel. 697 775 519

KUPIĘ

Kupię stare klucze, elektro narzędzia tel. 668 669 242

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

Pług tel. 515 486 338

SPRZEDAM

Drewno kominkowe,  opałowe, każda ilość, tanio, 
tel.  502 544 959

Książki: literatura, biografie i inne, tel. 571 373 118

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Renault Kangoo, 2004 r, 1,5DCI, tel. 692 044 862

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup pojazdów, złomowanie, transport gotówka 
tel. 604 868 998

Kasacja aut, tel. 508 206 738

Kupię każde auto, tel. 603 903 405

Skup aut, tel. 515 018 430

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Mieszkanie 57 m kw. w Górze Kalwarii. Tel: 602 768 938

Działki mieszkaniowo-usługowe Uwieliny gm. Prażmów 
tel. 603 862 559

Mieszkanie 87 m kw., 3 pokoje, garaż podziemny, piwnica, 
balkon, osiedle strzeżone, Góra Kalwaria, tel. 691 737 507

Działki budowlane Prażmów, tel. 602 77 03 61

Działki budowlane Prażmów, tel.791 394 791

Atrakcyjną działkę na Mazurach w Worlinach z dostępem 
do jeziora, tel. 601 39 72 71

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Pawilon parterowy w Piasecznie 237 m kw. na każdą dzia-
łalność całość lub cześć posiadający 7 pokoi, kuchnie, 3 to-
alety w tym jedna  kabina z prysznicem, własny parking na 
12 samochodów tel. 601 274 808, 22 750 18 10

Kwatery, tel. 728 899 673

Pokój, kuchnia, łazienka, osobne wejście, tel. 696 699 512

Mieszkanie 30 m kw.  w Piasecznie ul. Kusocińskiego, 
tel. 609 209 879

Wynajmę pracownikom dom 3-pokojowy, Piaseczno, 
tel. 698 896 421

Wynajmę mieszkanie w Górze Kalwarii,w centrum,
2 pokoje, tel.886 471 042

Pomieszczenie 90 m kw, na wszelka działalność, 
tel. 601 30 90 11

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Kupię prywatnie mieszkanie do 50 m kw w Piasecznie
tel. 574 786 275

USŁUGI

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. 
Tel. 504 008 309

Remonty mieszkań, malowanie, glazurnictwo, 
tel. 669 945 460

Złom. Porządki? Remont? Uprzątniemy i wywieziemy 
złom, tel. 502 898 418

Koszenie tel. 735 616 596

Renowacja ogrodzeń, kostki, tel. 735 616 596

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

Przeprowadzki,  tel. 505 591 721

Automatyka do bram: przesuwnych, dwuskrzydłowych,
garażowych –  sprzedaż, montaż, serwis, tel. 790 331 339

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

Elektryk, tel. 666 890 886

Hydraulik tel. 886 576 148

Układanie kostki brukowej, profesjonalnie i termino-
wo, gwarancja, www.dobrybrukarz.pl tel. 698 698 839

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

Dachy, rynny, tel. 798 836 860

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

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

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

GLAZURA, GRES, REMONTY, TEL. 601 21 94 82

USUWANIE OWADÓW LATAJĄCYCH, Tel. 503 471 422

Tynki maszynowe  tel. 533 125 444

Tynki gipsowe i tradycyjne kont, tel. 604 415 352 

Dachy krycie-naprawa tel. 792 354 779

Ogrody, Koszenie, Trawników tel. 603 315 531

Gazowanie trucie usuwanie kretów Tel. 501 436 331

Pielęgnacja tui i żywopłotów, tel. 510 694 550

Skracanie i wycinka drzew, tel. 510 694 550

Hydraulik, tel. 535 872 455

Mycie i malowanie elewacji,  tel. 505 591 721

Masz zarośniętą działkę jak 150! Wejść się nie da, przyjedzie-
my skosimy zarośla i wytniemy samosieje, tel. 500 51 66 77

Docieplanie Budynków, tel. 795 96 96 96

Koszenie, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

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

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

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439

Malarskie, tel. 696 120 208

Ogrodnictwo, tel. 536 043 434

Kompleksowe wykonawstwo robót budowlanych, 
tel. 798 111 402

Złota rączka + ogrodnik, tel. 669 686 350

Elektryk - instalacje, awarie, przyłącza, pomiary, 
tel. 506 498 222

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Naprawy, krycie dachów, tel. 511 928 895

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie elewacji 
- kilkunastoletnie doświadczenie,  tel. 501 62 45 62

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

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

Ocieplanie budynków, tel. 507 768 230

Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Dachy papą termozgrzewalną, obróbki, tel. 502 473 605

Dekarskie - wolne terminy, blachodachówki, rynny, rury, 
obróbki blacharskie, tel. 514 258 253

Usługi minikoparką, usługi podnośnikiem, koszowym,wy-
cinka, przyłącza energetyczne kablowe oraz napowietrz-
ne, prowizorki budowlane, pomiary usuwanie kolizji ener-
getycznych, przyłącza wodociągowe, przyłącza kanaliza-
cyjne Tel. 537 537 450 oraz 537 537 650

Dachy, podbitki, naprawy, tel. 798 836 860

Złota rączka tel. 505 265 005

Kominy,rynny, naprawy, tel. 798 836 860

Ocieplanie budynków, naciąganie struktur, układanie 
kostki brukowej, tel. 733 897 549

 RÓŻNE 

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

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

NAUKA 

Angielski indywidualnie, Piaseczno i okolice, 35 zł /go-
dzinę, Skype, tel. 571 373 118

Studio „Podróżnicy ku mądrości”- rozmowy o Wszech-
świecie, życiu i człowieku, tel. 571 373 118

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

ZDROWIE I URODA 

ZWIERZĘTA

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

Oddam gupiki, hodowla własna, Piaseczno, tel. 692 488 278
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Kierowca kat. B, dyspozycyjny, tel. 787 740 105

Do produkcji i montażu okien aluminiowych, 
tel. 600 446 225

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

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

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Usługi minikoparką, tel. 514 472 655

Auto-laweta, tel. 514 472 655

Hydraulik - instalacje wod-kan, przyłącza, tel.608 030 808

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581

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

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

Pomoc w lekcjach, klasy 0-5,nauka na bieżąco, 
też opieka, Piaseczno i okolice, 20 -30zł/h, Skype,
tel. 571 373 118

Grupa wsparcia. Omawiamy problemy, które Ciebie 
interesują. Symboliczne opłaty, tel. 571 373 118

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

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

Lokal biurowy w Centrum Piaseczna 30 m kw. 
Tel.601 213 634

Lokal biurowy 50 m kw. Tel. 601 213 634

Zamów 
ogłoszenie drobne 

przez telefon
lub stronę

kurierpoludniowy.pl

22 756 79 39
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Coraz bliżej nowego 
samochodu dla OSP Chojnów
PIASECZNO Radni zgodzili się na zaciągnięcie pożyczki w wysokości 700 
tys. zł na zakup ciężkiego samochodu dla OSP Chojnów

 W tegorocznym budżecie gmina zarezerwowała 500 tys. zł na zakup sa-
mochodu pożarniczego dla OSP Chojnów. Wóz będzie jednak kosztować w 
granicach 1,2 mln zł. Dlatego radni zdecydowali o zaciągnięciu 700 tys. zł ni-
skooprocentowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. - Prawdopodobnie będzie to sa-
mochód marki Scania, ale najpierw musimy przeanalizować wszystkie ofer-
ty – mówi radny Adam Marciniak. - Ciężki Man, który służy w tej chwili w OSP 
Chojnów, trafi  na wyposażenie OSP Bobrowiec.

TW

Rusza kino samochodowe
GÓRA KALWARIA W piątek i sobotę na placu Piechoty, na terenie byłej jednostki wojsko-

wej, będzie można obejrzeć dwa fi lmy w kinie samochodowym. Obok zaparkują food 

trucki, oferujące oryginalne dania z różnych stron świata

 Kino samochodowe i zlot food 
trucków mają chociaż po części zre-
kompensować mieszkańcom odwoła-
nie planowanych na najbliższy weekend 
Dni Góry Kalwarii, czemu była win-
na pandemia koronawirusa. Koncer-
ty, które miały się z tej okazji odbyć, zo-
stały albo anulowane, albo przeniesio-
ne na przyszły rok (Golec uOrkiestra).

 Przygotowania do odpalenia 
kina samochodowego trwały kil-
ka miesięcy. Po dokonaniu obliczeń 
okazało się, że na placu Piecho-
ty zmieszczą się 72 samochody. Bi-
lety na seanse można już kupować 
poprzez stronę internetową www.
biletyna.pl w cenie 30 zł od samo-
chodu. Filmy będą wyświetlane na 
dużym ekranie, zaś dźwięk będzie 
można ustawić poprzez radio samo-
chodowe lub smartfona. Jego emisję 
umożliwi działający na odpowied-
niej częstotliwości transmiter, który 
został kupiony niedawno przez miej-
scowy Ośrodek Kultury – organiza-
tora wydarzenia.

Na sobotę zaplanowano 

oscarowy hit

 Piątkowy seans rozpocznie się 
o godz. 21.30. Na teren kina będzie 
można wjeżdżać od godz. 18.30 do 
21. Zalecana wysokość samocho-
du to 1,5 m. Pojazdy wyższe niż 
2-metrowe nie będą wpuszczane na 

plac. Przed pokazem zostanie po-
dana częstotliwość, na której będzie 
można odbierać dźwięk. W piątek 5 
czerwca zostanie wyświetlony polski 
film „Jak zostałem gangsterem. Hi-
storia prawdziwa” w reżyserii Macieja 
Kawulskiego. Jest to historia najnie-
bezpieczniejszego gangstera w Polsce, 
dla którego liczą się tylko władza i 
pieniądze. W sobotę, również o godz. 
21.30, planowany jest natomiast po-
kaz koreańskiego filmu „Parasite” w 
reżyserii Bonga Joon-ho (opowieść 
o walce klas, które kompletnie się 
nie rozumieją), który podczas luto-
wej gali zdobył cztery Oscary w naj-
ważniejszych kategoriach. - Kino sa-
mochodowe będzie czynne w każdą 
sobotę czerwca – zapowiada Moni-
ka Zacharkiewicz z Ośrodka Kultury. 
- Jeśli się przyjmie, będzie kontynu-
owane w wakacje. W przyszłym tygo-

dniu zapraszamy wszystkich na po-
kaz filmu „Green Book” z 2018 roku.

Nikt nie wyjdzie głodny

 Inauguracji kina samochodowe-
go będzie towarzyszył zlot food truc-
ków. Ma przyjechać w sumie 8-10 sa-
mochodów, które od piątku do nie-
dzieli będą parkowały na ulicy Kle-
berga. Food trucki mają serwować 
posiłki od godz. 12 do 22. Będzie 
można spróbować m.in. dań kuch-
ni meksykańskiej, pysznych bur-
gerów, frytek belgijskich, a na de-
ser - paluchów churros. Jedzenie bę-
dzie można zamawiać przez aplika-
cję (wówczas dania będą donoszone 
do samochodów), jak i bezpośrednio 
przy food truckach z zachowaniem 
wszystkich środków bezpieczeństwa. 
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Filmy w kinie samochodowym będą wyświetlane 
w piątek i sobotę o godz. 21.30

Kino samochodowe na pewno 

ma działać w czerwcu.

Jeśli się przyjmie, pokazy będą 

kontynuowane w wakacje

Jesteśmy
 również na: 

www.facebook.com
/kurierpoludniowy

Czytaj on-line!

www.kurierpoludniowy.pl
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Otwierają place zabaw
 Można już korzystać z rozbudowanego placu zabaw i siłowni przy 
basenie. Otwarty został także plac przy ulicy Dominikańskiej. Magi-
strat zapewnia, że pozostałe place (jest ich około 20) będą otwie-
rane w najbliższym czasie. Aby jednak dzieci mogły z nich korzy-
stać, wcześniej należy odpowiednio je przygotować – skosić trawę 
oraz umyć i zdezynfekować urządzenia. Przygotowaniem placów do 
użytku zajmuje się Grupa Utrzymania Terenów Publicznych.
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PIASECZNO Zbiórki przed wejściem na stadion, listy 
zawodniczek i sprawdzanie temperatur – tak wyglą-
dają obecnie piłkarskie treningi Gosirek, które musia-
ły przedwcześnie zakończyć swój sezon, ale... przygo-
towują się już do kolejnego

 - Nasze treningi na bo-
isku pod balonem zaczy-
namy o 19 – mówi Patry-
cja Rurka, napastniczka 
KS Gosirki Piaseczno. - 
Wcześniej ćwiczą młodsze 
grupy. Z reguły spotyka-
my się wszystkie na kwa-
drans przed treningiem.
 Obowiązkowe kontrole 
temperatury są, póki co, ra-
czej formalnością. Nie zda-
rzyło się jeszcze żeby któraś 

z zawodniczek miała po-
wyżej 37 stopni i nie zosta-
ła wpuszczona na stadion. 
- Przed i po zajęciach de-
zynfekujemy ręce każdej za-
wodniczce, a w miarę moż-
liwości i sprzęt, który wy-
korzystujemy do treningu 
– mówi Magdalena Dudek, 
trenerka Gosirek.
 Zajęcia odbywają się 
w 14-osobowych grupach, 
ale nie różnią się specjal-

nie od tego co było wcze-
śniej. Jednym z nielicz-
nych plusów pandemii 
jest jednak... frekwencja 
zawodniczek. - Po takiej 
przerwie chyba każdy jest 
spragniony gry i trenin-
gów – nie kryje Patrycja 

Rurka. - Dziewczyny chęt-
nie przychodzą, więc nie 
mamy na co narzekać.
 Wszyscy w klubie liczą 
na to, że od sierpnia ruszą 
nowe rozgrywki i będzie już 
można normalnie grać.

Tyl.

Cieszą się, że znów mogą trenować
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