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POWIAT W powiecie piaseczyńskim 

największe poparcie wyborców 

otrzymał Rafał Trzaskowski (39,77 

proc.). Na Andrzeja Dudę zagłoso-

wało 34,11 proc. osób biorących 

udział w wyborach. 

Frekwencja wyniosła 74,03 proc.

Początek sezonu 
wypadków 
motocyklowych 
GÓRA KALWARIA/PIASECZNO W zeszły weekend doszło 

do dwóch wypadków z udziałem motocyklistów, 

w których w sumie rannych zostało sześć osób

Wyniki wyborów na Prezydenta RP 
w powiecie 
piaseczyńskim



KRONIKA POLICYJNA
PIASECZNO

KONSTANCIN-JEZIORNA

Brutalny rozbój przy starej mleczarni

Odpowie za kradzież

Złodzieje odjechali lexusem

Dwie pijane kobiety za jednym kółkiem

74-latka odpowie za posiadanie narkotyków

Pił i straszył. Teraz za to odpowie

Odpowie za przestępstwa popełnione 
w Katowicach

 W niedzielę po godz. 23 na skwerze przy ul. Jarząbka, naprzeciwko 
starej mleczarni, doszło do brutalnego rozboju na 25-latku. Poszko-
dowanego zaczepiło czterech młodych mężczyzn. Napastnicy brutal-
nie go pobili, zabierając telefon, dokumenty i karty bankomatowe. 
We wtorek i środę rano zatrzymano wszystkich mężczyzn podejrza-
nych o dokonanie rozboju. Grozi im do 12 lat pozbawienia wolności. 

 W jednym z marketów budowlanych 45-letni mężczyzna minął z 
wózkiem linię kas i szybko skierował się do stojącego na parkingu sa-
mochodu. Zauważyli to pracownicy ochrony, którzy szybko powiado-
mili policję. Złodziej został zatrzymany, a skradzione akcesoria wróciły 
na sklepowe półki. Po sprawdzeniu nagrania z monitoringu okazało się, 
że kilka dni wcześniej ten sam mężczyzna ukradł agregat prądotwórczy. 
Łączne straty sklepu oszacowano na 7 tys. zł. 45-latek usłyszał już zarzu-
ty i stanie przed sądem. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

 Kilka dni temu doszło do kolejnej kradzieży samochodu w Józe-
fosławiu. Tym razem z terenu zamkniętego osiedla przy ulicy Saturna 
zginął szary lexus RX 200T z 2017 roku o wartości 175 tys. zł. Do zda-
rzenia doszło między 1 w nocy, a 8 rano. Policja poszukuje osób, któ-
re widziały moment popełniania przestępstwa.

 Kilka dni temu w Solcu jadące nissanem kobiety doprowadziły do 
kolizji z toyotą. Po zdarzeniu kierująca nissanem wysiadła, a jej miej-
sce zajęła pasażerka, która odprowadziła samochód na pobliską po-
sesję. Przybyli na miejsce policjanci od razu zatrzymali obydwie ko-
biety, które były pod wpływem alkoholu (odpowiednio 2,7 oraz pra-
wie 3 promile). 27-letnia Białorusinka usłyszała zarzut prowadzenia 
samochodu w stanie nietrzeźwości, a 24-letnia Ukrainka odpowie za 
jazdę po wódce i spowodowanie kolizji. Obydwie panie staną przed 
sądem. Grozi im do 2 lat więzienia.

 Policjanci z wydziału kryminalnego złożyli wizytę w jednym z 
mieszkań w Konstancinie-Jeziornie. Na jednym z parapetów za-
uważyli donice, w których rosły konopie indyjskie. Oprócz tego w 
lokalu odkryto torbę z 215 g marihuany, niemal 36 gramami am-
fetaminy, 64 gramami mefedronu oraz 35 tabletek ekstazy. Kry-
minalni zabezpieczyli także znajdującą się w mieszkaniu gotów-
kę – ponad 5 tys. zł. Podczas wizyty kryminalnych do mieszkania 
weszła 27-latka, która przyszła do starszej pani w odwiedziny. Po 
sprawdzeniu okazało się, że i ona przechowuje w domu narkotyki. 
Sprawa ma charakter rozwojowy.

 Funkcjonariusze zatrzymali 42-latka, który złamał zakaz zbliżania 
się do najbliższych. Co więcej, mężczyznę przyłapano kompletnie pi-
janego za kierownicą peugeota, pomimo że miał dożywotni zakaz 
prowadzenia pojazdów mechanicznych. 42-latek trafi ł do celi, usły-
szał zarzuty, a policjanci złożyli wniosek o zastosowanie wobec nie-
go tymczasowego aresztowania.

 W środę rano policjanci zatrzymali 40-latka, skazanego wyrokiem 
katowickiego sądu na rok i trzy miesiące pozbawienia wolności za 
kradzieże i włamania. W zajmowanym przez niego lokalu funkcjo-
nariusze znaleźli dodatkowo porcję marihuany. 40-latek trafi ł już do 
aresztu, gdzie odbędzie  zasądzoną karę. 
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Burmistrz nie otrzymał wotum zaufania
Wiceburmistrz Rechnia odwołana!
GÓRA KALWARIA W czwartek 25 czerwca rada miejska nie podjęła dwóch ważnych uchwał, 

będących wyrazem zaufania do burmistrza Arkadiusza Strzyżewskiego. W poniedzia-

łek burmistrz zdymisjonował swoją zastępczynię Danutę Rechnię. Czy to koniec więk-

szościowej koalicji, która rządziła Górą Kalwarią przez ostatnie półtora roku? 

 W 11-osobowym klubie rad-
nych „Razem zmieńmy Górę” za-
siada 7 radnych popierających bur-
mistrza Arkadiusza Strzyżewskie-
go oraz 4 wprowadzonych do rady 
przez komitet Danuty Rechni „Ra-
zem dla Góry”. Była to siła, która 
przez ostatnie półtora roku de fac-

to rządziła Górą Kalwarią. Niestety, 
w ostatnim czasie w klubie pojawi-
ły się tarcia i niesnaski. - Dużą winę 
ponosiła za to Danuta Rechnia, któ-
ra ma przerost ambicji i w pewnym 
momencie zaczęła przeceniać swoją 
rolę oraz wpływy – uważa osoba do-
brze zorientowana w realiach góro-
kalwaryjskiego samorządu. 
 Czara goryczy przelała się pod-
czas ostatniej sesji rady miejskiej. 
Po zaprezentowaniu Raportu o sta-
nie gminy za 2019 rok radni zaczę-
li zadawać burmistrzowi drobiazgo-
we pytania, m.in. o działania Zakła-
du Gospodarki Komunalnej. - Uwa-
żam, że działalność spółki zmierza 
w dobrym kierunku, a prezes po-
dejmuje właściwe decyzje – podsu-
mował dyskusję na ten temat Arka-
diusz Strzyżewski. Oprócz tego po-
ruszane były m.in. kwestie komuni-
kacji oraz inwestycji. - Co z budo-
wą szkoły w Kątach i remontem da-
chu placówki w Baniosze? – dopy-
tywał Jan Rokita, przewodniczący 
rady miejskiej. Wiceburmistrz Mate-
usz Baj wyjaśniał, że kompletowanie 
dokumentacji nieco opóźniła pan-
demia. - Więcej konkretów dotyczą-
cych budowy szkoły w Kątach będę 
mógł przedstawić Państwu pewnie 
po wakacjach – zapewnił. - Środki 
na tę inwestycję są cały czas w tego-
rocznym budżecie. Remont dachu w 
Baniosze zostanie przeprowadzony 
w wakacje, choć zostanie zrobiony 
w mniejszym zakresie niż pierwot-
nie planowaliśmy.

Nie podjęto dwóch ważnych

uchwał 

 Podsumowaniem dyskusji było 
głosowanie nad uchwałą o udzie-
leniu burmistrzowi wotum zaufa-
nia. Uchwała taka jest podejmowa-
na bezwzględną większością głosów, 
a więc musi poprzeć ją 11 z 21 rad-
nych. Za udzieleniem wotum zaufa-
nia Arkadiuszowi Strzyżewskiemu 
zagłosowało 8 rajców, 4 było prze-
ciwnych, 5 wstrzymało się od gło-
su, a 4 radnych było nieobecnych. 
Uchwała nie została więc podję-
ta. Potem stan gminnych finansów 
omówiła skarbnik Ewa Sobiepanek 
stwierdzając, że gmina nigdy nie mia-
ła tak niskiego zadłużenia. - Zadłuże-
nie może i procentowo jest niższe niż 
było, ale wzrosło o 1 mln zł – zauważył 
radny Jakub Rącz. Za zatwierdzeniem 
sprawozdania finansowego za ubiegły 
rok opowiedziało się 9 radnych. Tylu 
samo głosowało po chwili za udziele-
niem burmistrzowi absolutorium. Aby 
uchwała absolutoryjna została jednak 

podjęta potrzebnych było 11 głosów 
„za” . - Nie podjęcie tej uchwały nie jest 
tożsame z nieudzieleniem burmistrzo-
wi absolutorium – podkreśliła gminna 
prawnik Edyta Zielonka. Mimo to nie-
smak pozostał. 

Poniedziałkowe trzęsienie ziemi

 W poniedziałek burmistrz Strzy-
żewski podał informację o odwo-
łaniu swojej zastępczyni Danuty 
Rechni. - Negatywnie oceniłem pra-
cę pani wiceburmistrz – uzasadniał 
burmistrz dodając, że wiceburmistrz  
wnosiła niewielki wkład w rozwiązy-
wanie problemów gminy i jej miesz-
kańców. Ale to nie koniec zarzutów 
pod adresem wiceburmistrz Rechni. 
Burmistrz ocenił, że podległe jej re-
feraty były chaotycznie zarządzane. 
– Dobitnym przykładem jest tu spra-
wa odbioru odpadów komunalnych. 
Ich koszty odbioru w ostatnim czasie 
bardzo wzrosły – argumentował Ar-
kadiusz Strzyżewski. - A pani Danuta 
Rechnia jedyne, co miała do zapro-
ponowania, to idea budowy spalar-
ni odpadów w Łubnej, czemu zdecy-
dowanie sprzeciwiają się mieszkańcy 
sołectw położonych w północnej czę-
ści naszej gminy.

 Ponadto burmistrz negatywnie 
ocenił wyjście wiceburmistrz z sesji 
absolutoryjnej, mimo że radni mieli do 
niej jeszcze szereg pytań dotyczących 
pracy oraz działalności podległych 
jej referatów i jednostek organizacyj-
nych gminy. Arkadiusz Strzyżewski 
nie zdecydował na razie o powołaniu
drugiego zastępcy w miejsce odwoła-
nej wiceburmistrz. A co o swoim od-
wołaniu sądzi sama zainteresowa-
na? - Decyzja o odwołaniu zosta-
ła mi wręczona po posiedzeniu rady 
miejskiej, na której pan burmistrz nie 
otrzymał absolutorium oraz wotum 
zaufania – komentuje Danuta Rech-
nia. - Dziękuję mieszkańcom i  moim 
współpracownikom za wspólną pra-
cę, profesjonalizm, zaangażowanie 
w realizacji powierzonych zadań oraz 
gotowość do podejmowania działań 
w każdych okolicznościach i o każ-
dej porze. Dziękuję wszystkim, któ-
rych zaangażowanie na rzecz mia-
sta i gminy jest  całkowicie bezintere-
sowne.  Jednocześnie oświadczam, że 
zawsze będę broniła mojego dobrego 
imienia wobec nieprawdziwych, bez-
podstawnych zarzutów stawianych 
mojej osobie.

Tomasz Wojciuk

Danuta Rechnia w poniedziałek została odwołana 
z funkcji wiceburmistrza Góry Kalwarii

Mimo że ubiegłoroczny 

budżet został zrealizowany 

bez zastrzeżeń, radni 

nie podjęli uchwały w spra-

wie udzielenia burmistrzowi 

absolutorium

LESZNOWOLA

Kajaki w Nowej Woli
 W każdy wtorek i czwartek lipca na terenie OSP Nowa Wola, w 
godz. 17-19, będzie realizowany projekt „Nowoczesna technologia i 
zdrowy styl życia - wsparciem profi laktyki uzależnień”. Jest on skiero-
wany do dzieci i młodzieży i ma polegać na nauce kajakowania. Za-
jęcia poprowadzi fi rma Kajakkajaki, która dostarczy także cały nie-
zbędny sprzęt. Podsumowaniem miesiąca nauki będą rodzinne za-
wody w kajakowaniu, które zaplanowano na 8 sierpnia. Udział w 
projekcie jest bezpłatny. 

TW
KONSTANCIN-JEZIORNA

Bajka dla dzieci
 W sobotę 4 lipca Hugonówka zaprasza najmłodszą publiczność 
na plenerowy spektakl „O tym jak Frędzelka i Wiercipiętka znala-
zły czapeczkę”. Przedstawienie rozpocznie się w altanie o godz. 16. 
Wstęp wolny. Bajka opowiada o losach dwóch skrzatów, które znaj-
dują w lesie czapkę wielkiego maga Hipolita Szare Piórko. Kiedy oka-
zuje się, że został on zamieniony w powietrze, skrzaty postanawiają 
użyć wszystkich sił, aby go odczarować.

TW
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Wyniki wyborów na Prezydenta RP 
w powiecie piaseczyńskim
POWIAT W powiecie piaseczyńskim największe poparcie wyborców otrzymał Rafał Trza-

skowski (39,77 proc.). Na Andrzeja Dudę zagłosowało 34,11 proc. osób biorących udział 

w wyborach. Frekwencja wyniosła 74,03 proc.

 W skali powiatu trzeci wynik uzy-
skał Szymon Hołownia - 14,90 proc. 
Na Krzysztofa Boska głosowało 5,98 
proc. wyborów, na Roberta Biedro-
nia 2,32 proc., Władysława Kosinia-
ka-Kamysza 2,02 proc. Każdy z po-
zostałych kandydatów otrzymał po-
parcie poniżej 0,25 proc. 

Piaseczno bastionem Koalicji 

Obywatelskiej

 Rafał Trzaskowski największe po-
parcie otrzymał w gminie Piaseczno - 
44,51 proc. głosów. Tutaj na Andrzeja 
Dudę głosowało 29,04 proc. biorących 
udział w wyborach. Szymon Hołow-
nia cieszy się poparciem 15,53 proc. 
Na Krzysztofa Bosaka  zagłosowa-
ło 5,54 proc. mieszkańców gminy Pia-
seczno, którzy udali się w niedzielę do 
urn wyborczych, na Roberta Biedronia 
2,58 proc., a na Władysława Kosinia-
ka-Kamysza - zaledwie 1,85 proc. Na 
pozostałych kandydatów oddano nie-
wiele głosów. Na Stanisława Żółtka 
zaledwie 128 (co stanowi 0,28 proc.) 
Marek Jakubiak zjednał sobie sympa-
tię 110 wyborców (0,24 proc.), Paweł 
Tanajno 80 (0,17 proc.), Waldemar 
Witkowski 79 (0,17 proc.), a Mirosław 
Piotrowski 43 osób (0,09 proc.).

Lesznowola stawia na 

Trzaskowskiego

 Również w gminie Lesznowo-
la najchętniej głosowano na Rafa-
ła Trzaskowskiego. Poparło go aż 
43,25 proc. mieszkańców, którzy od-
dali ważne głosy. Na Andrzeja Dudę 
zagłosowało 28,15 proc. wyborców, 
na Szymona Hołownię - 16,79 proc., 
Krzysztofa Boska 6,31 proc., Rober-
ta Biedronia 2,35 proc. a Władysła-
wa Kosiniaka-Kamysza - 2,20 proc.
Stanisław Żółtek otrzymał 43 głosy 
(0,27 proc.), Marek Jakubiak 36 (0,23 
proc.), Waldemar Witkowski 35 (0,22 
proc.), Paweł Tanajno 20 (0,13 proc.), 
Mirosław Piotrowski 16 (0,10 proc.). 

Trzaskowski wygrywa 

w Konstancinie-Jeziornie

 W niedzielnych wyborach na Ra-
fała Trzaskowskiego postawili tak-

że mieszkańcy gminy Konstancin-Je-
ziorna, obdarzając go zaufaniem na 
poziomie 41,07 proc. Andrzej Duda 
otrzymał poparcie 37,06 proc., Szy-
mon Hołownia 11,44 proc., Krzysz-
tof Bosak (5,54 proc.), Robert Biedroń 
2,11 proc., a Władysław Kosiniak-Ka-
mysz 1,87 proc. Bardzo niewiele osób 
zdecydowało się oddać głos na pozo-
stałych kandydatów. Na Marka Jaku-
biaka zagłosowało zaledwie 36 osób 
(0,25 proc.), na Waldemara Witkow-
skiego 31 (0,21 proc.), na Stanisława 
Żółtka 26 (0,18 proc.), na Pawła Ta-
najno 21 (0,14 proc.) a na Mirosława 
Piotrowskiego 17 (0,12 proc.). 

W Tarczynie bezapelacyjnie 

wygrywa Andrzej Duda! 

 Prezydent RP Andrzej Duda naj-
większym poparciem cieszy się w 
gminie Tarczyn. Gdyby głos miesz-
kańców tej gminy był reprezentatyw-
ny dla całego kraju, obyłoby się bez 
drugiej tury. Na Andrzeja Dudę za-
głosowało aż 51,29 proc. mieszkań-
ców biorących udział w głosowaniu. 
Rafał Trzaskowski otrzymał popar-
cie na poziomie 25,44 proc. Szymon 
Hołownia 12,30 proc., Krzysztof 
Bosak 5,83 proc., Władysław Kosi-
niak-Kamysz 2,40 proc., Robert Bie-
droń 1,95 proc. Pozostali kandyda-
ci otrzymywali niewiele głosów: Ma-
rek Jakubiak 19 (0,31 proc.), Stani-
sław Żółtek 12 (0,19 proc.), Paweł 
Tanajno 7 (0,11 proc.), Waldemar 
Witkowski 6 (0,10 proc.) a Mirosław 
Piotrowski 5 (0,08 proc.). 

W Górze Kalwarii wyraźna 

przewaga Andrzeja Dudy

 Na korzyść Andrzeja Dudy roz-
strzygnęły się także wybory w gminie 
Góra Kalwaria. Zagłosowało na nie-
go 43,61 proc. mieszkańców biorą-
cych udział w głosowaniu. Rafał Trza-
skowski otrzymał 29,43 proc. głosów, 
Szymon Hołowia 14,16 proc., Krzysz-
tof Bosak 7,43 proc., Władysław Kosi-
niak-Kamysz 2,48 proc., Robert Bie-
droń 2,12 proc. Pozostali kandyda-
ci tu również nie sprawili niespodzian-
ki otrzymując raczej symboliczną licz-

bę głosów. Stanisław Żółtek – 32 (0,23 
proc.), Marek Jakubiak 28 (0,20 proc.), 
Waldemar Witkowski 22 (0,16 proc.), 
Mirosław Piotrowski 14 (0,10 proc.), a 
Paweł Tanajno 12 (0,08 proc.) 

W Prażmowie chętniej 

głosowano na Dudę

 Andrzej Duda w Prażmowie osią-
gnął wynik 41,18 proc., natomiast Ra-
fał Trzaskowski - 30,52 proc. Najwięk-
szym poparciem w porównaniu do in-
nych gmin powiatu piaseczyńskiego 
cieszy się Szymon Hołownia. Aż 17,92 
proc. mieszkańców gminy Prażmów 
oddało na niego głos. Krzysztof Bosak 
uzyskał wynik 6,35 proc., a Władysław 
Kosiniak-Kamysz 1,78 proc., wyprze-
dzając Roberta Biedronia (1,54 proc.) 
Reszta kandydatów, podobnie jak w 
innych gminach, otrzymywała poje-
dyczne głosy: Marek Jakubiak zdo-
był ich 20 (0,32 proc.), Paweł Tanajno 
8 (0,13 proc.), Waldemar Witkowski i 
Mirosław Piotrowski po 6 (a więc każ-
dy z nich poparcie na wysokości 0,10 
proc.), a Stanisław Żółtek zaledwie 4 
(0,06). Tak mało nie otrzymał żaden z 
kandydatów w żadnej z gmin w powie-
cie piaseczyńskim. 

Wysoka frekwencja w powiecie

piaseczyńskim

 Frekwencja w powiecie pia-

seczyńskim wyniosła 74,03 proc. 
Najwyższą może poszczycić się 
gmina Lesznowola – w niedzie-
lę aż 79,53 proc. mieszkańców 
uprawnionych do głosowania uda-
ło się do urn wyborczych. Niewiele 
mniejszą frekwencję zanotowano 
w gminie Piaseczno – 75,32 proc, 
w Konstancinie-Jeziornie – 74 

proc. W gminie Prażmów w głoso-
waniu wzięło udział 71,44 proc, a 
w gminie Tarczyn 69,60 proc. Naj-
mniejszą frekwencję zanotowano 
w gminie Góra Kalwaria – wynio-
sła 68,05 proc. Warto podkreślić, 
że to również wynik wyższy od fre-
kwencji krajowej, która wyniosła 
64,51 proc. 

R E K L A M A

R E K L A M A
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 Zwyczajową procedurę przyzna-
wania burmistrzowi wotum zaufa-
nia poprzedza prezentacja Raportu 
o stanie gminy za 2019 rok. W Kon-
stancinie-Jeziornie przygotowanie 
takiego raportu zlecono zewnętrznej 
firmie Curulis, a sam raport przed-
stawił Ryszard Grobelny, dziś ana-
lityk, kiedyś - prezydent Poznania. 
W opracowaniu była mowa m.in. o 
tym, że Konstancin-Jeziorna jest w 
grupie 76 najlepiej rozwijających się 
gmin w Polsce. - Te najsilniejsze jed-
nostki samorządowe znajdują się w 
aglomeracji warszawskiej, poznań-
skiej, wrocławskiej oraz krakowskiej 
– mówił Ryszard Grobelny. - Kon-
stancin-Jeziorna jest liderem w dzie-
dzinie gospodarki, a finanse gminy 
są prowadzone twardą ręką – pod-
kreślił były prezydent Poznania, z 
wykształcenia ekonomista. Prelegent 
nieco słabiej ocenił natomiast kwe-
stie ochrony zdrowia, pomocy spo-
łecznej i wsparcia mieszkańców. 
 Następnie rozpoczęła się dysku-
sja nad raportem. Zdania radnych na 
jego temat były podzielone. - Ten ra-
port jest ogólnikowy, mam nadzieję 
że za rok będzie lepszy – podsumo-
wał radny Bogusław Komosa. - Wy-
datki bieżące są zbyt duże, a inwesty-
cje zbyt małe. Elki jeżdżące po gminie 
są puste, zrównoważony rozwój rów-
nież jest fikcją – punktował radny.
 Do uwag tych odniósł się bur-
mistrz Jańczuk, który podkreślił, 
że gmina pracuje nad zoptymalizo-
waniem rozkładu elek. - Żadne na-
sze sołectwo nie jest zaniedbane, a 
wysokie wydatki bieżące wynikają z 
tego, że bardzo rozbudowaliśmy róż-
ne obiekty. Mamy dobrą sytuację wyj-
ściową, aby zwiększać wydatki na in-
westycje. To one przyczyniają się do 
rozwoju gminy i podnoszą standard 
życia naszych mieszkańców. 

 Niektórzy radni zarzucili też au-
torom raportu to, że nie ma w nim 
prognoz na przyszłość oraz propono-
wanych rozwiązań dotyczących dal-
szego rozwoju gminy. - To raport o 

stanie gminy w 2019 roku, a zawar-
te w nim dane są zobiektywizowane 
– przypomniał Ryszard Grobelny. 
 Podczas dyskusji został poruszo-
ny również aspekt kanalizacji. - Na 
terenach wiejskich jest sześć nieska-
nalizowanych sołectw – przypomnia-
ła radna Irena Śliwka. - Jak będziemy 
robić jedną ulicę rocznie, to proces 
kanalizowania gminy zakończy się 
za 20 lat. Na remont od dawna czeka 
szkoła w Słomczynie, a stan wiejskich 
dróg jest daleki od ideału. 
 Burmistrz poinformował, że re-

mont szkoły powinien rozpocząć 
się w przyszłym roku, a gmina suk-
cesywnie stara się zarówno dbać o 
drogi, jak i budować kanalizację. 
 Kazimierz Jańczuk cierpliwie od-
nosił się do wszystkich uwag. W koń-
cu dyskusja zakończyła się i przystą-
piono do głosowania. 14 radnych opo-
wiedziało się za udzieleniem wotum 
zaufania burmistrzowi, 4 było temu 
przeciwnych, a dwóch wstrzymało się 
od głosu. - Cieszę się, że mogę współ-
pracować z radnymi, którzy darzą 
mnie zaufaniem – podsumował Ka-
zimierz Jańczuk. Wkrótce potem rad-
ni przyjęli sprawozdanie finansowe 
za ubiegły rok i udzielili burmistrzo-
wi absolutorium za wykonanie ubie-
głorocznego budżetu (14 głosów za, 0 
przeciw i 5 wstrzymujących się). - Nie 
mam zaufania do burmistrza, bo nie 
dba jak należy o mieszkańców, ale bu-
dżet zrealizował w mojej opinii po-
prawnie – podsumował wyniki głoso-
wania radny Arkadiusz Głowacki. 

Tomasz Wojciuk

Pora zacząć 
kompostować!
POWIAT Radni w Lesznowoli przyjęli 9-procentową bonifi katę dla właści-
cieli domów, którzy zdecydują się kompostować bioodpady. Ma ona obo-
wiązywać od stycznia. Podobne bonusy obowiązują już w gminach Kon-
stancin-Jeziorna oraz Góra Kalwaria. Z naszych informacji wynika, że zniż-
ka za kompostowanie zostanie uchwalona wkrótce także w Piasecznie

 - Odbiór i utylizacja bioodpadów jest kosztowna – wyjaśnia właściciel fi r-
my świadczącej tego typu usługi. - Gdyby mieszkańcy mieli kompostowniki, 
cały system odbioru odpadów by na tym skorzystał. Teraz sytuacja często wy-
gląda tak, że właściciele budynków wielorodzinnych dopłacają do osób, któ-
re mają duże ogrody i regularnie wystawiają przed ogrodzenie po kilkadzie-
siąt worków z liśćmi czy skoszoną trawą. 
 Dlatego gminy próbują zachęcać mieszkańców domów jednorodzinnych 
do kompostowania. Na początku maja w Konstancinie-Jeziornie, wraz z przy-
jęciem nowych stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów, ustalono 
zniżki dla rodzin wielodzietnych i osób, które zdecydują się założyć kompo-
stowniki. Ulga z tego tytułu wynosi 3 zł od osoby i obowiązuje od 1 czerwca. 
Aby móc z niej skorzystać należy zmienić złożoną wcześniej deklarację. W Gó-
rze Kalwarii osoby kompostujące bioodpady również zapłacą mniej. Tu jed-
nak bonus wynosi jedynie 1,61 zł od osoby. 
 Kilka dni temu podobną uchwałę podjęli radni w Lesznowoli. Osoby kompo-
stujące bioodpady będą mogły liczyć tu na rabat w wysokości 9 proc. od uiszcza-
nej kwoty. Przykładowo, czteroosobowa rodzina płaci średnio za odbiór śmieci 
około 130 zł miesięcznie. Jeśli sumę tę pomniejszymy o 9 proc., oszczędność wy-
niesie prawie 12 zł. Może to niewiele, ale w skali roku będzie to już 144 zł. Nieste-
ty, o zniżkę za kompostowanie będzie można ubiegać się dopiero od 1 stycznia 
2021 roku. Nieco wcześniej, bo już prawdopodobnie od września, podobny bo-
nus przyjmie gmina Piaseczno, choć tu wysokość zniżki jest jeszcze nieznana (z na-
szych informacji wynika że może to być 2-3 zł od osoby). Uchwała w tej sprawie zo-
stanie podjęta prawdopodobnie podczas najbliższej sesji rady miejskiej.

TW

Radni ufają burmistrzowi
KONSTANCIN-JEZIORNA Po długiej dyskusji radni ostatecznie udzielili wotum zaufania bur-

mistrzowi Kazimierzowi Jańczukowi. Burmistrz otrzymał także absolutorium za wyko-

nanie budżetu w 2019 roku

 Kazimierz Jańczuk cierpliwie odpowiadał na pytania 
i uwagi radnych

Autorzy raportu podkreślili, 

że Konstancin-Jeziorna jest 

w grupie najlepiej rozwijają-

cych się gmin w Polsce

Czytaj on-line!

Jesteśmy
 również na: 

www.facebook.com
/kurierpoludniowy

www.kurierpoludniowy.pl

R E K L A M A
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Woda zalewa Ciechanowską
KONSTANCIN-JEZIORNA Elżbieta Bajkowska-Majorkiewicz, mieszkanka ulicy Ciechanowskiej 

w Skolimowie, jest zdruzgotana faktem, że od 10 lat, po każdym większym deszczu jej 

posesja jest zalewana

 - Po raz pierwszy problemy z 
wodą pojawiły się tu w 2010 roku – 
opowiadała podczas sesji rady miej-
skiej pani Elżbieta. - Teraz po każ-
dym większym deszczu moja pose-
sja, która znajduje się najniżej na tej 
ulicy, jest zalewana. 
 Mieszkanka łamiącym się gło-
sem relacjonowała, że przed tygo-
dniem woda znowu omal nie wlała 
się jej do piwnicy. - Podczas podto-
pień 10 lat temu tak mnie zalało, że 
musiałam wymienić dwa piece, pral-
kę, lodówkę, wyrzuciłam mnóstwo 
pamiątek, książek i dokumentów – 
wyliczała Elżbieta Bajkowska-Ma-

jorkiewicz. - Nie chcę, żeby teraz to 
się powtórzyło, już i tak mam regu-
larnie zalewany ogród. To jest pro-
blem systemowy. Moja posesja stała 
się zbiornikiem retencyjnym dla naj-
bliższej okolicy. Jak ma padać, cała 
jestem w stresie i nie mogę spać. 
 Mieszkanka podkreśliła, że o 
problemie wody zbierającej się na 
Ciechanowskiej mówiła wielokrot-
nie. Przypomniała, że proponowa-
ła nawet konkretne rozwiązania, jak 
zastosowanie zaworu zwrotnego. 

Dodała też, że wielu nowych sąsia-
dów podniosło teren, co jest jedną z 
przyczyn zalewania jej znajdującego 
się w niecce domu. 
 Do emocjonalnego wystąpienia 
mieszkanki odniósł się burmistrz 
Kazimierz Jańczuk. - Przygotowuje-
my się do przebudowy dróg w Skoli-
mowie północno-zachodnim – przy-
pomniał. - Ulica Ciechanowska ma 
być projektowana w drugim etapie. 
Tam nie można zbudować kanali-
zacji deszczowej, bo ulica jest za 
wąska. Można natomiast wypro-

filować drogę i poprowadzić środ-
kiem specjalny rynsztok, umożli-
wiający odprowadzenie wody do 
Jeziorki lub zbiornika retencyjne-
go, który mógłby zostać wybudo-
wany na znajdującej się w Skolimo-
wie gminnej działce. 
 Kazimierz Jańczuk obiecał uczu-
lić gminne służby, aby na bieżąco re-
agowały na wezwania i wypompo-
wywały wodę, przeciwdziałając za-
lewaniu działki pani Elżbiety.

Tomasz Wojciuk

Gmina pracuje nad rozwiązaniem problemu. 
Nie wiadomo tylko, kiedy to nastąpi

Od 10 lat, gdy zbiera się 

na deszcz, mieszkanka Skoli-

mowa obawia się zalania

KONSTANCIN-JEZIORNA Od piątku 3 lipca rusza Letni Sezon Artystycz-
ny w Konstancinie. Przez całe wakacje w sąsiedztwie Hugonówki będą 
odbywały się kameralne, plenerowe wydarzenia skierowane zarów-
no do dzieci, jak i dorosłych. Organizatorzy zaznaczają, że w związku z 
pandemią koronawirusa, będą obowiązywały środki ostrożności i róż-
nego rodzaju obostrzenia

 Dla mieszkańców przygotowano szeroką ofertę kulturalną. W każdy 
piątek wieczorem (po godz. 21) będzie odbywało się kino letnie. We wtor-
ki i czwartki (w godz. 10-12) zaplanowano warsztaty dla dzieci, zaś w środy 
(godz. 11) – poranki fi lmowe dla najmłodszych. Osoby lubiące aktywnie spę-
dzać czas mogą zapisać się na bezpłatne zajęcia z jogi, które będą odbywa-
ły się w piątek o godz. 18 i niedzielę o godz. 12 na polanie przed Hugonówką. 
W każdą sobotę o godz. 16 zaplanowano spektakle plenerowe dla dzieci, a w 
niedzielę o godz. 17 – plenerowe koncerty (w repertuarze muzyka jazzowa, 
klastyczna i rozrywkowa). Od 6 lipca w dni powszednie w altanie będą odby-
wały się też słuchowiska „Słucham lato” (godz. 15). Na miejscu będą dostępne 
cały czas różnego rodzaju gry, w tym boule, mega bierki, domino,  kręgle czy 
badminton. Wstęp na większość wydarzeń jest bezpłatny.

TW

Moc letnich atrakcji 
w Parku Zdrojowym

R E K L A M A
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Szkolna cała czy tylko do połowy?
LESZNOWOLA Nie ogłoszono jesz-
cze przetargu na modernizację 
ulicy Szkolnej, choć inwestycja 
miała rozpocząć się w tym roku. 
Wygląda na to, że gmina i powiat 
nie mogą dojść do porozumienia 
w kwestii przebudowy tej ważnej 
dla mieszkańców arterii
 Przebudowa ulicy Szkolnej w 
Lesznowoli została podzielona na 
dwa etapy. - Na pierwszy etap (od uli-
cy Słonecznej do Poprzecznej – przyp. 
red.) kilkanaście dni temu zostało 
wszczęte postępowanie zmierzające 
do wydania ZRID-u, bo gmina Lesz-
nowola poinformowała nas, że pod-
pisała umowę na projekt oświetlenia 
dla tej części drogi – mówi Ksawery 
Gut, starosta piaseczyński. - Decyzja 
zostanie wydana na początku lipca. 
 Starosta dodaje, że nic mu nie 
wiadomo o tym, aby gmina podpi-
sała umowę na projekt oświetlenia 
dla drugiego etapu. - Projekt ten zo-
stał opracowany przez naszego pro-
jektanta i wystarczyłoby, gdyby gmi-
na za niego zapłaciła – dodaje staro-
sta. - Bez tego nie możemy wykorzy-
stać opracowania i wszcząć postę-
powania o wydanie ZRID-u.

 Przebudowa ulicy Szkolnej ma 
być współfinansowana przez oby-
dwa samorządy. Znacznie mniej-
szy jest wkład gminy, która ma tyl-
ko zaprojektować i wybudować 
oświetlenie, co powinno zamknąć 
się w kwocie 200 tys. zł. Podczas 
ostatniej sesji rady gminy na do-
kończenie projektowania oświe-
tlenia wzdłuż Szkolnej zarezerwo-
wano 20 tys. zł. Jeszcze kilka dni 
temu starosta twierdził, że gmina 
nie przesłała do starostwa uchwa-
ły o zabezpieczeniu środków finan-
sowych na budowę latarni. Samo-
rządy nie podpisały też dotąd umo-
wy o udzieleniu pomocy finansowej 
na budowę i utrzymanie oświetlenia. 
- Bez zabezpieczenia finansowego 

nie możemy ogłosić przetargu na 
budowę Szkolnej – dodaje Ksawe-
ry Gut. 
 - Tak naprawdę nie wiemy, jakie 
podejmować dalsze kroki związa-
ne z tą inwestycją – mówi anonimo-
wo jeden z gminnych urzędników. 
- Od stycznia już trzy razy pytali-
śmy pana starostę kiedy chce wybu-
dować Szkolną. Nie otrzymaliśmy 
odpowiedzi. Sfinansujemy budowę 
oświetlenia przy tej drodze, ale mu-
simy znać oczekiwania drugiej stro-
ny. Chcemy rozmawiać z panem sta-
rostą. Zaprosiliśmy go do urzędu 
gminy, ale nie odpowiedział na na-
sze zaproszenie.

Tomasz Wojciuk

Powstanie nowa gminna spółka
LESZNOWOLA Podczas ostatniej sesji rady miejskiej radni powołali do 
życia nową spółkę o nazwie Nowoczesna Lesznowola. Ma ona zajmo-
wać się budowaniem, remontowaniem, zarządzaniem, administrowa-
niem oraz utrzymywaniem gminnych obiektów

 Powołanie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma 
na celu optymalizowanie kosztów. W przyszłości ma umożliwić odzyskiwa-
nie podatku VAT oraz amortyzowanie kosztów budowy i utrzymania  gmin-
nych obiektów. Chodzi w głównej mierze o kubaturowe inwestycje edukacyj-
ne, budynki użyteczności publicznej, a w perspektywie być może także dro-
gowe. Kapitał zakładowy spółki wynosi 10 tys. zł. Gmina będzie jej 100-pro-
centowym udziałowcem. Według zapewnień, powołanie nowej spółki odby-
ło się w sposób całkowicie bezkosztowy. 

TW
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Ranking finansowy 
samorządów za 2019 rok
POWIAT Kilka dni temu opublikowano trzecią edycję „Rankingu Finansowego Samorządu Tery-

torialnego w Polsce 2019”, przygotowanego przez naukowców z Uniwersytetu Ekonomiczne-

go w Krakowie i Uniwersytetu Jagielońskiego. Zwycięzcą w kategorii gmin miejsko-wiejskich 

została gmina Konstancin-Jeziorna. Czwarte miejsce w tej samej kategorii zajęło Piaseczno

 W Polsce jest niemal 2800 jed-
nostek samorządu terytorialnego. 
Wszystkie one były porównywane 
przez naukowców z krakowskich uczel-
ni. Analizowali oni sposób gospodaro-
wania finansami na podstawie danych 
przekazanych przez Regionalne Izby 
Obrachunkowe. Dzięki temu porów-
nanie jest zarówno apolityczne, jak i 
obiektywne, bowiem powstało na pod-
stawie miarodajnych danych. 
 Ekonomiści podzielili jednost-
ki samorządu terytorialnego na 
pięć kategorii. Gminy znajdujące 
się w powiecie piaseczyńskim zosta-
ły zaliczone albo do gmin wiejskich 
(Lesznowola, Prażmów), albo miej-
sko-wiejskich (Piaseczno, Konstan-
cin-Jeziorna, Góra Kalwaria i Tar-
czyn). Przygotowując zestawienie 
naukowcy wzięli pod uwagę siedem 
wskaźników: udział dochodów wła-
snych w dochodach ogółem, relację 
nadwyżki operacyjnej do dochodów, 
udział wydatków inwestycyjnych w 
wydatkach, obciążenia wydatków 
bieżących wydatkami na wynagro-
dzenia, udział środków europejskich 
w wydatkach, relację zobowiązań do 
dochodów oraz udział podatku do-
chodowego od osób fizycznych w 
dochodach bieżących.
 I tak w kategorii gmin miejsko-
wiejskich, których w całej Polsce jest 
628, pierwsze miejsce zajęła gmina 
Konstancin-Jeziorna, a na wysokim 
czwartym miejscu w tej samej kate-
gorii uplasowało się Piaseczno. Na 
dalszych pozycjach sklasyfikowa-
no Tarczyn (158. miejsce w rankin-
gu) oraz Górę Kalwarię (182. miej-
sce). Wśród gmin wiejskich, których 
w naszym kraju jest 1547, 64. miej-
sce zajęła gmina Prażmów, a 287. 
miejsce przypadło w udziale gminie 
Lesznowola. - Jednym z kryteriów 
oceny, podejmowanej przy urnie wy-
borczej, będzie analiza skutecznego 
zarządzania finansami – pisze we 
wstępie do raportu Zygmunt Berdy-
chowski. - Nasze opracowanie może 
w tym pomóc.

TW

 Gmina Konstancin-Jeziorna zajęła pierwsze 
miejsce w kategorii gmin miejsko-wiejskich
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Przyjęto duże ulgi na 
wymianę „kopciuchów”
KONSTANCIN-JEZIORNA Radni zdecydowali, że mieszkańcy którzy zde-
cydują się na wymianę pieców węglowych na bardziej ekologiczne 
będą mogli otrzymać aż do 8 tys. zł dofi nansowania, pod warunkiem 
że kwota ta nie przekroczy 75 proc. kosztów całej inwestycji
 – Podczas posiedzeń komisji smogo-
wej w styczniu i lutym rekomendowali-
śmy, aby osoby które zdecydują się na wy-
mianę „kopciuchów” otrzymały dofi nan-
sowanie sięgające nawet 90 proc. kosztów  
inwestycji – przypomina radny Krzysztof 
Bajkowski. Tymczasem podczas sesji bur-
mistrz przedstawił projekt uchwały, w któ-
rym kwota dofi nansowania nie zmieniła 
się (8 tys. zł), jednak nie może ono przekra-
czać 75 proc. kosztów związanych z wy-
mianą pieca. - Wcześniej zaproponowa-
łem 80 proc. - przypomniał radny Bogusław Komosa, a Krzysztof Bajkowski za-
wnioskował o dofi nansowanie na poziomie 90 proc.
 Burmistrz Kazimierz Jańczuk poinformował radnych, że jeśli przyjmą 
wniosek Krzysztofa Bajkowskiego, nie będzie można podjąć uchwały, któ-
ra będzie musiała przejść wcześniej konsultacje w ministerstwie rolnictwa i 
UOKiK-u. Może to opóźnić procedowanie nad nią nawet o kilka miesięcy. - 
Wycofuję zatem swój wniosek – zdecydował Bajkowski. 
 Radny Arek Głowacki zapytał, dlaczego burmistrz od razu nie skonsulto-
wał 80- lub 90-procentowego dofi nansowania. - Przedyskutowaliśmy to w 
urzędzie i uznaliśmy, że zostaniemy przy 75 procentach – wyjaśnił Kazimierz 
Jańczuk. - W przyszłości będziemy mogli to zmienić.

TW

KONSTANCIN-JEZIORNA

Krzysia Górniak 
– Memories
 Krzysia Górniak jest wybit-
ną gitarzystką jazzową, grającą 
melodyjny smoothjazz. Wyda-
ła w 2019 roku swoją ósmą już 
płytę pt. „Memories”. Kompo-
zycje z najnowszego krążka za-
prezentuje konstancińskiej pu-
bliczności. Koncert odbędzie 
się w niedzielę 5 lipca o godz. 
17 w altanie przy Konstanciń-
skim Domu Kultury (ul. Mosto-
wa 15). Wstęp wolny. 

TW
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AKTUALNOŚCI

KONSTANCIN-JEZIORNA

Znamy repertuar kina plenerowego
 Od piątku 3 lipca rusza kino na leżakach pod Hugonówką. Sean-
se będą odbywały się w każdy piątek lipca (godz. 21.45) i sierpnia 
(godz. 21.15). W programie zaplanowano 9 fi lmów. Projekcje zain-
auguruje „Green Book” z 2018 r. 10 lipca będzie można obejrzeć „W 
deszczowy dzień w Nowym Jorku” (2019), 17 lipca - „Wysoką dziew-
czynę” (2019), 24 lipca - „Zimną Wojnę” (2018), a 31 lipca - „Kochając 
Pabla, nienawidząc Escobara” (2017). Sierpniowe seanse zainauguru-
je „Powrót Bena” (2018). Potem będzie można obejrzeć jeszcze fi lmy 
„Zabawa zabawa” (2018), „Paryż może poczekać” (2016), a na zakoń-
czenie lata 28 sierpnia - „Narodziny gwiazdy”.

TW

PIASECZNO Pani Gabriela mieszka w lokalu socjalnym w Wólce Pęcherskiej, gdzie jest cza-

sowo zameldowana na dwa lata. Kiedy w niedzielę udała się na wybory, dowiedziała 

się że nie ma jej na liście. - Kompletnie tego nie rozumiem – mówi oburzona kobieta

Zameldowana mieszkanka 
nie mogła zagłosować! Dlaczego?

 Pani Gabriela mieszkała wcze-
śniej w Woli Gołkowskiej. Na po-
czątku ubiegłego roku dostała jed-
nak nakaz eksmisji i wyprowadzi-
ła się do lokalu socjalnego w Wólce 
Pęcherskiej. - W dniu wyborów bar-
dzo chciałam oddać głos na swoje-
go kandydata – opowiada.  - Nieste-
ty, okazało się że nie ma mnie na li-
ście zarówno w Woli Gołkowskiej, 
gdzie wcześniej mieszkałam, ani w 
Wólce Pęcherskiej. Poczułam się jak 
obywatelka drugiej kategorii. Kom-
pletnie tego nie rozumiem, bo w no-
wym miejscu jestem przecież zamel-
dowana. Zbliża się druga tura, a ja 
nie wiem, co mam robić...
 Poprosiliśmy o wyjaśnienie tego 
dylematu sekretarza gminy Piasecz-
no, Arkadiusza Czapskiego. - Czaso-
we zameldowanie nie wystarcza, aby 
można było oddać w danym miejscu 
głos, gdyż nie powoduje automatycz-
nego przeniesienia praw wyborczych 
z miejsca stałego zameldowania – 
wyjaśnia Arkadiusz Czapski. - Aby 
móc głosować, ta pani musi dopisać 
się najpierw do spisu lub rejestru wy-
borców – dodaje.
 Aby dopisać się do spisu wybor-
ców w danym obwodzie wystarczy 
udać się do gminy i wypełnić stosow-
ny formularz. Będąc w spisie moż-
na wziąć udział w najbliższych wy-

borach. Jeśli jednak dana osoba chce 
stale głosować w tym samym miejscu, 
musi dopisać się do rejestru wybor-
ców. Tu oprócz wypełnienia wniosku 

trzeba przedstawić jeszcze dowód, że 
mieszka się pod danym adresem (np. 
rachunek za prąd). 

TW

KONSTANCIN-JEZIORNA

Gmina otrzyma ponad 2,7 mln zł
 W ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych gmina Konstan-
cin-Jeziorna otrzyma bezzwrotne wsparcie w wysokości 2,724 mln 
zł. Środki te mają zostać wykorzystane m.in. na inwestycje wodno-
kanalizacyjne oraz drogowe.

TW

R E K L A M A

R E K L A M A
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Musimy się stale rozwijać
PIŁKA NOŻNA W tym roku kilku szkoleniowców MKS Piaseczno zdobyło trenerskie licen-

cje UEFA A. Z jednym z nich - Adrianem Szewczykiem, trenerem MKS Piaseczno (rocz-

nik 2011), rozmawia Grzegorz Tylec PIŁKA NOŻNA To był szalony sezon dla wszystkich drużyn piłkarskich w 
kraju. Nie inaczej było i w powiecie piaseczyńskim. W związku z pan-
demią koronawirusa Mazowiecki Związek Piłki Nożnej podjął decyzję 
o zakończeniu rozgrywek sezonu 2019/2020, choć – jak się okazało – 
nie dla wszystkich zespołów była to decyzja ostateczna

SIATKÓWKA W czerwcu na obiektach Let's Go odbyły się Mistrzostwa 
Mazowsza w piłce siatkowej plażowej w kategorii kadet/kadetka. Nie 
zabrakło w nich przedstawicieli powiatu piaseczyńskiego

Jak wyglądał kurs, który 

ukończyliście?

 Kurs UEFA A to przedostatni 
szczebel uprawnień trenerskich. W 
trakcie jego trwania mieliśmy możli-
wość czerpać wiedzę na temat tren-
dów w nowoczesnym szkoleniu piłki 
nożnej od bardzo doświadczonych 
edukatorów. Oprócz wykładów, mu-
sieliśmy wykazać się wiedzą i umie-
jętnościami praktycznymi, które we-
ryfikowane były podczas zajęć oraz 
egzaminów końcowych, a całość 
wieńczyła obrona pracy dyplomo-
wej. Dużym plusem kursu były sesje 
wyjazdowe, podczas których mieli-
śmy możliwość podpatrywać stan-
dardy szkolenia w akademiach klu-
bów Ekstraklasy - Legii Warszawa 
i Jagiellonii Białystok. Zestawiając 
to co zobaczyliśmy, z tym czym dys-
ponujemy jako MKS Piaseczno, to 
na pewno naszą największą bolącz-
ką, biorąc pod uwagę organizację 
szkolenia, jest brak klas sportowych, 
spowodowany reformą oświaty.

Czy UEFA A sprawia, że czuje się

pan lepszym trenerem?

 Kurs na pewno poszerzył mój 
warsztat trenerski i ugruntował moje 
poglądy na szkolenie w piłce nożnej, 
co mogę wykorzystać w codziennej 
pracy z rocznikiem 2011. Mamy bar-
dzo zdolną młodzież, ale żeby tworzyć 

im optymalne warunki rozwoju, my 
trenerzy również musimy się stale roz-
wijać. Piłka nożna, chociaż jak wiado-
mo wszyscy się na niej znają, zmienia 
się i ewoluuje dosłownie z roku na rok. 

Jakie ma pan kolejne plany rozwoju 

jako szkoleniowiec?

 Następnym szczeblem jest kurs 
UEFA PRO, ale to już jest sam 
wierzchołek i droga do dostania się 
na niego jest bardzo długa i złożo-
na. Bardziej realną ścieżką jest na 

ten moment kurs UEFA Elite Youth, 
który jest dedykowany dla specjali-
stów od piłki młodzieżowej. Korzy-
stając z okazji chciałbym podzię-
kować współuczestnikom kursu. 
Skład osobowy był, można powie-
dzieć, wyjątkowy. Miałem przyjem-
ność poznać wielu bardzo doświad-
czonych trenerów, a rozmowy z nimi 
i wymiana doświadczeń są czymś 
czego nie da się zdobyć na jakimkol-
wiek szkoleniu czy stażu.

 W związku z panującą sytuacją 
tegoroczna Piaseczyńska Piątka zo-
stanie w całości przeprowadzona w 
obrębie Stadionu Miejskiego w Pia-
secznie. Wejście na obiekt będzie 
możliwe tylko bramą główną, a każ-
da osoba wchodząca będzie mia-
ła mierzoną temperaturę (osoby z 
podwyższoną temperaturą nie będą 
wpuszczone na stadion). Obszar za-
wodów będzie podzielony na trzy 
strefy: Strefę Przedstartową (okoli-
ce bramy głównej), Strefę Startową 
(bieżnia stadionu) i Okolicę Postar-
tową (teren za budynkiem GOSiR). 
Każdy uczestnik przed startem bę-
dzie oczekiwać w strefie Przedstar-
towej na sędziego, który po zweryfi-
kowaniu zawodników danej serii po-
prowadzi grupę na linie startu. Po za-
kończonym biegu zawodnik ma obo-
wiązek przejść do strefy Postartowej, 
gdzie będzie zorganizowany posiłek 
oraz dekoracje. - Bieg zostanie roze-
grany w ośmiu seriach o różnych li-
mitach startowych – wyjaśnia Wie-
sław Paradowski, organizator impre-
zy ze Stowarzyszenia Kondycja. - We-
ryfikacja uczestników do poszczegól-
nych serii odbywa się dwuetapowo. 
Najpierw zawodnik deklaruje przy za-
pisie jedną ze stref czasowych, ale je-
żeli liczba uczestników danej strefy 
czasowej przekroczy 30, zostanie on 
przydzielony do innych serii przezna-
czonych dla danej strefy czasowej.
 Uczestnicy pobiegną na 400, 600, 
800 i 1500 metrów oraz w biegach 
głównych – na 5 000 metrów. Limit 
osób przebywających jednocześnie 
na stadionie wynosi 150.

Tyl.

Nietypowa piątka
LEKKOATLETYKA Już jutro o godzinie 15 na Stadionie Miejskim w Piasecznie przy ul. 1 Maja 

16 rozpocznie się ósma edycja Piaseczyńskiej Piątki. Tym razem nie będzie to już jed-

nak (jak w przypadku majowej Mili Konstytucyjnej) bieg wirtualny, choć impreza bę-

dzie się sporo różnić od jej poprzednich odsłon

PIŁKA NOŻNA

SIATKÓWKA

PGK Cup 2020

Grand Prix Góry Kalwarii

 W sobotę 25 lipca na orlikach przy Gminnym Ośrodku Sportu 
i Rekreacji w Piasecznie i Ośrodku Sportu i Rekreacji w Górze Kal-
warii zostanie rozegrany piłkarski Turniej Dwóch Miast Piaseczno i 
Góra Kalwaria. W imprezie będą mogli wziąć udział zawodnicy, któ-
rzy skończyli 16 lat. Tego dnia zmierzą się ze sobą 24 drużyny (pięciu 
zawodników plus bramkarz). Zapisy i szczegółowe informacje: ma-
ilowo zapisy@copafootball.pl i telefoniczne 505575320.

Tyl.

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii oraz UKS Budowlani 
Góra Kalwaria zapraszają na I Grand Prix Góry Kalwarii w Siatkówce 
Plażowej kobiet i mężczyzn. Impreza odbędzie się dziś w godzinach 
od 9 do 17 na boiskach przy basenie w Górze Kalwarii.

Tyl.

Były awanse, nie było 
spadków

Siatkarze grali 
na plaży

 Na przedwczesnym zakończeniu sezonu zyskali najwięcej ci, którzy przed 
ogłoszeniem pandemii byli na czołowych miejscach w tabeli swoich lig. Do 
A klasy awansowała więc Perła II Złotokłos, a do ligi okręgowej Korona Góra 
Kalwaria. O miejsca w trzeciej i czwartej lidze trzeba było natomiast rozegrać 
dodatkowe spotkania barażowe, z czego skorzystała Sparta Jazgarzew, wra-
cając do czwartej ligi. MZPN podjął również decyzję o tym, że w tym sezonie 
nie będzie spadków, co jednak wiązało się z pewnymi problemami organiza-
cyjnymi w przyszłym sezonie. 
 W czwartej lidze rozważano początkowo grę w dwóch dużych grupach 
– od sierpnia aż do grudnia włącznie. Ostatecznie jednak postawiono na 
trzy grupy. Ekipy z powiatu piaseczyńskiego trafi ły do 14-zespołowej grupy, 
w której MKS Piaseczno i Sparta Jazgarzew zmierzą się z: RKS Okęcie W-wa, 
Unią Warszawa, Ożarowianką Ożarów Mazowiecki, Zniczem II Pruszków, Esco-
lą Varsovia Warszawa, Józefovią Józefów, Marcovią Marki, KS Raszyn, Mazu-
rem Karczew, Drukarzem W-wa, Victorią Sulejówek i Ząbkovią Ząbki.

Tyl.

 W kategorii kadet wystartowało 31 par. Warto podkreślić, że w Mistrzo-
stwach prezentowany był bardzo wysoki poziom sportowy, jako że rywalizo-
wały w nich najlepsze kluby z całego Mazowsza. Nasz powiat reprezentowa-
ła para Arkadiusz Kapitan (SPS Konstancin)-Igor Lewicki (MUKS Volley Płock), 
która zajęła ostatecznie czwarte miejsce. Niestety, miała przy tym sporo pe-
cha, bo w walce o fi nał (po wygraniu pierwszego seta) musiała się wycofać 
z powodu kontuzji Igora. Czwarte miejsce wystarczyło jednak, by uzyskać 
awans do Półfi nałów Mistrzostw Polski. Warto również podkreślić, że tydzień 
wcześniej Arek Kapitan wraz z bratem Tymoteuszem zajęli bardzo dobre pią-
te miejsce w kategorii junior, gdzie startowało 19 par.
 Nieco gorzej poszło z kolei duetowi Tomasz Kijo (SPS Konstancin ) i Jakub 
Darczuk (KS Metro Warszawa), który w turnieju zajął miejsca 18-25. 

Tyl.
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KARIERA

Szukasz pracownika?

Zadzwoń:  22 756 79 39

To miejsce czeka na Twoje ogłoszenie

Kolejny Kurier 
KARIERA

 już za tydzień

Zmiany realizacji tarczy antykryzysowej
Od 24 czerwca 2020 r. wprowadzono zmiany  w ustawie 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-

niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, in-

nych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568 z pozn.zm.), po-

pularnie zwanej Tarczą Antykryzysową

poszukuje
KOLPORTERA

z własnym samochodem 
ze znajomością powiatu 

piaseczyńskiego
Praca w każdy piątek

 tel. 692 488 278

R E K L A M A

R E K L A M A

Wnioski o umorzenie pożyczki

 Pożyczkobiorcy nie muszą skła-
dać wniosków o umorzenie pożycz-
ki. Umorzenie będzie następowa-
ło z urzędu na podstawie informacji 
w CEIDG/KRS, jeśli przedsiębior-
ca spełni warunek umorzenia tzn. 
będzie prowadził działalność go-
spodarczą przez 3 miesiące od dnia 
udzielenia pożyczki. Rozwiązanie 
dotyczy wszystkich pożyczek, także 
tych już udzielonych. 
 Wnioski o pożyczkę muszą być 
składane do urzędu pracy właści-
wego ze względu na siedzibę mikro-
przedsiębiorcy, a nie jak dotychczas 
– miejsce prowadzenia działalności 
gospodarczej.
 Nie ma konieczności składania 
ponownie wniosków o pożyczkę, je-
śli wpłynęły one do urzędu przed 
zmianą przepisów; nie będą też za-
wierane aneksy do zawartych już 
umów o pożyczkę. 

Dofinansowanie wynagrodzenia

 Wprowadzono również zmiany 
w dofinansowaniu części kosztów 
wynagrodzeń pracowników. Na-
bór wniosków został przekształ-
cony w nabór ciągły, który bę-
dzie trwać do czasu ogłoszenia 
jego zakończenia. Przedsiębiorca 
nie musi składać comiesięcznych 
oświadczeń o zatrudnianiu w da-
nym miesiącu pracowników ob-
jętych umową oraz kosztach ich 
wynagrodzeń i należnych od tych 
wynagrodzeń składek, natomiast 
jest zobowiązany poinformować 
urząd w formie oświadczenia o 
każdej zmianie danych wpływa-
jących na wysokość wypłacanego 
dofinansowania w terminie 7 dni 
roboczych. 
 Wnioski o dofinansowanie mu-
szą być składane do urzędu pracy 
właściwego ze względu na siedzibę 
przedsiębiorcy, a nie jak dotychczas 

– siedzibę lub miejsca wykonywania 
pracy przez pracownika. 
W ramach tej formy pomocy, nie 
ma konieczności składania ponow-
nie wniosków, jeśli wpłynęły one do 
urzędu przed zmianą przepisów; nie 
będą też zawierane aneksy do za-
wartych już umów.

Okres brany pod uwagę do obli-
czania spadku obrotów może za-
czynać się po dniu 31.12.2019r., 
zamiast po 1.01.2020. Zmiana 
umożliwia przedsiębiorcom wy-
branie całego stycznia do uwzględ-
nienia spadku obrotów. 

Wypłaty pożyczek

 Powiatowy Urząd Pracy w Pia-
secznie informuje, że do dnia 1 lip-
ca wypłacono 11 051 niskooprocen-
towanych pożyczek na łączną kwotę 
55.224.203 zł.

Terminy wypłat niskooprocentowanych pożyczek zawnioskowanych w czerwcu 2020 r.Terminy wypłat niskooprocentowanych pożyczek zawnioskowanych w czerwcu 2020 r.

Terminy wypłat z wniosków wymagających uzupełnień, poprawek i wyjaśnień  mogą ulec przesunięciu. Terminy wypłat z wniosków wymagających uzupełnień, poprawek i wyjaśnień  mogą ulec przesunięciu. 



DAM PRACĘ

Ekspedientkę do sklepu spożywczego w Ustanowie, 
tel. 602 119 041

Masarnia zatrudni: sprzedawcę w sklepie, pracownika 
produkcyjnego oraz rozbiorowego z doświadczeniem. 
tel. 22 756 79 82 Piaseczno

Pilne! Przedszkole Leśne w Piasecznie poszukuje na-
uczyciela wychowawcy i pomocy nauczyciela. Praca na 
pełny etat. Proszę o kontakt pod numerem 604 437 501

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

Ogrodnika i pomocników, mile widziane doświadcze-
nie, atrakcyjne wynagrodzenie tel. 781 544 058

Publiczne Przedszkole w Piasecznie zatrudni  nauczy-
ciela nauczania zintegrowanego i nauczyciela jęz. an-
gielskiego Tel. kontaktowy: 608 601 981

Samodzielnego mechanika od zaraz, wysokie 
wynagrodzenie, Gołków, tel. 791 143 517

Zatrudnię w sklepie spożywczym, dobre warunki, 
Łoś tel. 505 760 600

Do sklepu spożywczego, okolice Sobikowa, tel. 885 577 877

Przyjmę do prac remontowo-budowlanych, tel. 601 304 250

Zatrudnię pomocnika lakiernika od zaraz, wymaga-
ne doświadczenie, samodzielność, brak nałogów, Ja-
strzębie, tel. 788 510 666

Zatrudnię hydraulika , tel 501 083 795

Zatrudnię montera wentylacji – klimatyzacji, tel. 733 011 800

Zatrudnimy: Grafika, Operatora dtp oraz operatora 
sztanctygla. Prosimy o przesłanie CV na adres: pra-
ca@galia.net.pl Szczegóły https://www.galia.net.pl/
poszukujemy-pracownikow/ 

Ekspedientkę Gabryelin, tel. 508 288 773

Cukiernika i pomoc, tel. 608 079 659

Samodzielnego brukarza, pomocnika, budowlańca, 
tel. 504 008 309

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

Kamieniarz, szlifierz obróbka nagrobków. tel. 602 424 326

Lakiernika Sam.5-6 tys na rękę do pracy pod Piasecznem 
tel. 697 027 956

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 przy ul.Okrężnej 25a 
w Zalesiu Dolnym- Jazgarzewszczyźnie Poszukuje sprzą-
taczki. Umowa zlecenie. Pełne ubezpieczenie ZUS. Popo-
łudniowe godziny pracy. Tel: 22 750 07 87

Do budowlanki, chętnie z kat „B”, tel. 504 241 950

Panie do sprzątania w Piasecznie, tel. 608 673 131

Praca przy zbiorze borówki w Prażmowie, tel. 600 662 650

Panią do sprzątania w szkole, cały etat, tel. 787 315 656

Piekarnia Wiedeńska w Prażmowie zatrudni: piekarzy, 
cukierników oraz osoby do przyuczenia – kobiety i męż-
czyzn, możliwość zakwaterowania, tel. 22 727 05 80

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

Zatrudnię montera wentylacji – klimatyzacji, tel. 733 011 800

Firma ogrodnicza zatrudni doświadczonych ogrodników, 
a także na stanowisko kierownika ekipy pielęgnacyjnej, 
tel. 505 075 670

Firma ogrodnicza zatrudni doświadczonego brukarza,
tel. 505 075 670

Pracownik do ociepleń budynków, tel. 601 847 143

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie , Tel. 883 518 011

KUPIĘ

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

Sp. z o.o. – Każda opcja, tel.502 222 555

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

Pianino, Czajkowski, tel. 22 756 31 61

Kabinową łódź żaglową typu Pegaz 600 z dwuosiową 
przyczepą do przewożenia łodzi, tel. 607 333 678

AUTO - MOTO  KUPIĘ

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

Każdy, uszkodzony, cały, tel. 789 432 021

Kupię każde auto, tel. 603 903 405

Kasacja aut, tel. 508 206 738

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Sprzedam lub zamienię na dom działkę budowlaną o 
powierzchni 4 000 m kw. W Jagarzewie, tel. 732 529 652

DZIAŁKĘ 1,2 HA, PRZY GŁÓWNEJ DRODZE, MIEJSCO-
WOŚĆ: ROSOSZ, k/G. KALWARIA, TEL. 501 265 235

Działki budowlane Prażmów, tel. 602 77 03 61

Działki budowlane Prażmów, tel.791 394 791

Działkę w Horyńcu, tel. 695 439 184

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

Działkę budowlaną 6000 m kw, Dąbrówka, 600 zł/mkw., 
w całości lub podzielę lub wydzierżawię, tel. 667 797 094

Sprzedam lub wynajmę domek jednorodzinny z działką, 
Jastrzębie, tel. 516 047 546

Sprzedam lub wynajmę pawilon 16 m kw. ul J. Pawła II 
w Piasecznie, tel. 603 263 110

Działkę 1530 m kw + domek, 2 pokoje, Piaseczno, 
tel. 886 471 042

Zalesie Dolne nad zalewem, działka 800 m kw., 300 zł/m 
kw., tel. 518 620 709

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

Działka 800 m kw. Media, Żabieniec, tel. 574 664 008

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

1-osob. 480. Para 300/os + liczn., tel. 577 88 69 88

PESEL, meldunek, umowa – OK!, tel. 720 90 80 80

Pawilon 28 m. kw. „pod kopułą“, Piaseczno, 
ul. Szkolna tel. 509 86 72 38

Kawalerka, centrum Tarczyna, 900 zł, tel. 571 373 118

Wynajmę M3 Góra Kalwaria Wyszyńskiego 3/4 
tel. 506 391 034

Kwatery, 280,00 zł, Dąbrówka, tel. 667 797 094

2-pokojowe, Piaseczno, tel. 668 155 678

Kwatery, tel. 728 899 673

Garaż z kanałem, Piaseczno, ul. Fabryczna, 
tel. 886 471 042

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

Wynajmę dom z osobnym wejściem w Chylicach częścio-
wo umeblowany nr tel 607 270 749

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

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

USŁUGI

AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIAJĄCE, ZA-
KŁADANIE TRAWNIKÓW, www.ogrodybrukarstwo.pl, 
tel. 698 698 839

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. tel. 504 008 309

Tynki gipsowe, elewacje, wylewki Tel.502 788 561

Przeprowadzki,  tel. 505 591 721

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

Elektryk, tel. 666 890 886

Remonty, kompleksowe wykończenia wnętrz, profe-
sjonalne, tel. 537 767 691

Posadzki epoksydowe (żywiczne), tel. 504 241 950

Nadzory budowlane tel. 608 659 464

Dachy, rynny, tel. 798 836 860

Złota rączka + ogrodnik, tel. 669 686 350

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

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

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

KOSIMY ZAROŚLA I WYCINAMY SAMOSIEJE, tel. 500 51 66 77

USUWANIE OWADÓW LATAJĄCYCH, Tel. 503 471 422

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

REMONTY KOMPLEKSOWO, TEL. 539 653 047

GLAZURA, TERAKOTA, TEL. 728 890 101

ROZBIÓRKI WIAT i DOMÓW, TEL. 539 653 047

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

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

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

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

Tynki gipsowe i tradycyjne kont, tel. 604 415 352

Ogrody-Koszenie-Trawników-Zarośli, tel. 603 315 531

Stolarz - kuchnie, zabudowy, meble, schody, 
tel. 605 683 364

Usługi elektryczne i energetyczne. Doradztwo technicz-
ne. Fotowoltaika. Prowizorki budowlane, załatwianie 
wszelkich spraw i liczników w PGE. Usługi koparką, pod-
nośnikiem, przeciski pod drogami tel.660 939 117

Ogrodnicze, oczyszczanie działek, wywóz gałęzi 
tel. 519 874 891

Skracanie i wycinka drzew, tel. 510 694 550

Pielęgnacja tui i żywopłotów, tel. 510 694 550

Mycie i malowanie elewacji,  tel. 505 591 721

Koszenie, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

Docieplanie Budynków, tel. 795 96 96 96

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Malarskie, tel. 696 120 208

Ogrodnictwo, tel. 536 043 434

Układanie kostki brukowej,  tel. 604 174 152

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439

Dachy, podbitki, naprawy, tel. 798 836 860

Kominy, rynny, naprawy, tel. 798 836 860

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

Poddasza, k/g, malowanie, tel. 728 890 101

Masz zarośniętą działkę jak 150! Wejść się nie da, przyjedzie-
my skosimy zarośla i wytniemy samosieje, tel. 500 51 66 7

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

Tynki maszynowe tel. 533 125 444

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

 RÓŻNE 

Fotowoltaika,panele słoneczne, tel.570 590 007,
www.fotonic.pl

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

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

NAUKA 

Angielski indywidualnie, Piaseczno i okolice, 
35 zł /godzinę, Skype, tel. 571 373 118

ZDROWIE I URODA 

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czeka-
ją fundacyjne zwierzaki: pieski małe, większe i całkiem 
duże, a także koty. Wszystkie są zdrowe, zaszczepio-
ne i wysterylizowane. Przebywają w Piasecznie i oko-
licach. Chętnie pomożemy przy doborze zwierzaka. 
Tel. w sprawie adopcji: 503 069 502, 502 906 532, 
604 531 952, 608 504 380
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Grupa wsparcia. Omawiamy problemy, które Ciebie 
interesują. Symboliczne opłaty, tel. 571 373 118

Opieka nad dziećmi w czasie wakacji (pianino, gry edu-
kacyjne, zadania rozwojowe, łamigłówki, okulary VR i 
inne atrakcje), Piaseczno  tel. 571 373 118

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

DACHY, PAPA TERMOZGRZEWALNA, IZOLACJE, 
OBSŁUGA SPÓŁDZIELNI, TEL. 535 490 417

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, tel. 606 141 944

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

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

Trucie, gazowanie kretów, tel.  501 436 331

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

FIRMA Z SIEDZIBĄ W RASZYNIE ZATRUDNI MONTE-
RA/SERWISANTA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH, 
WENT.ELZBIETA@RIR.COM.PL   TEL. 501 262 361

Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie poszuku-
je kandydata/ki na stanowisko osoby sprzątającej. Miej-
sce pracy Piaseczno ulica Kościelna 3. Wszelkie infor-
mację można uzyskać pod numerem tel. 47 72 45 288

Fryzjera/kę, Konstancin, tel. 606 118 850

Firma sprzątająca zatrudni Panią do pracy w Piasecz-
nie, tel. 504 937 766

Pracownika fizycznego do obsługi obiektu biurowo-ma-
gazynowego. Praca w Starej Iwicznej, ul. Nowa 23. Wy-
magane prawo jazdy. Tel: 728  518 788

Kolportera do rozdawania gazet na skrzyżowaniu, 
tel 22 756 79 39

Gazeta Kurier Południowy poszukuje kolportera z wła-
snym samochodem do rozwożenia prasy, raz w tygo-
dniu (piątek), tel. 692 488 278

Fryzjera/kę damsko-męską do salon fryzjerskiego w 
Piasecznie, tel. 692 488 278

Podnajmę stanowisko fryzjerskie w salonie w Piasecz-
nie, tel. 692 488 278

Kupię każde auto, gotówka, od ręki, tel. 510 210 692

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

Działki budowlane nad rzeką Jeziorką w Wólce
Kozodawskiej pow.1000-1200 m kw. tel. 663 778 888, 
biuro@mediator-tc.pl
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Zabieg laminowania 

 Laminowanie iNeo-Crystal 
fi rmy Estel jest to nowoczesny 
zabieg regeneracji oraz pielę-
gnacji włosów, dzięki któremu 
na powierzchni włosa powsta-
je specjalna warstwa pochodze-
nia naturalnego. Włosy nabiera-
ją objętości, gładkości, elastycz-
ności oraz blasku.
 Zabieg zalecany jest oso-
bom, które mają niewystarczają-
co gęste i puszyste, jak również 
porowate, cienkie i odbarwione 
włosy. Przywraca blask włosom 
zniszczonym zbyt częstymi ko-
loryzacjami, suchym, łamliwym, 
matowym. Zabieg poleca się w 
celu zachowania koloru włosów 
farbowanych, wówczas można 

go wykonać nawet tuż po farbo-
waniu. Efekt zabiegu , zależnie 
od stanu włosów i utrzymuje się 
od 3 do 4 tygodni.

P R O M O C J A

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

Tel. 22 401 1234, www.bbsalon.pl

Zadbaj o włosy
Już wakacje, na które czekamy cały rok. Morze, piasek, słońce, jednym sło-
wem wymarzony urlop. Jednak nasze włosy po powrocie z wypoczynku 
wydają się wysuszone, wyblakłe i zniszczone. Mamy na to radę, zabezpiecz 
je, wykonaj laminację i ciesz się pięknymi włosami również po urlopie

Początek sezonu 
wypadków motocyklowych 
GÓRA KALWARIA/PIASECZNO W zeszły weekend doszło do dwóch wypadków z udziałem

motocyklistów, w których w sumie rannych zostało sześć osób
 Niestety wraz z polepszającymi się 
warunkami atmosferycznymi, każde-
go roku rozpoczyna się nie tylko se-
zon motocyklowy, ale także sezon 
na wypadki z udziałem jednośladów. 

Samochód zajechał drogę

 motocykliście

 W sobotę przed godz. 14 w Górze 
Kalwarii na ul. Kalwaryjskiej doszło 
do zderzenia osobowego volkswage-
na z motocyklem. 49-letni kierow-
ca jednośladu w wypadku odniósł 
nie tylko liczne złamania, ale także 
stracił nogę. Ucierpiała również pa-
sażerka motocykla, która z liczny-
mi złamaniami trafiła do szpitala. 
Ze wstępnych ustaleń policji wynika, 
że winę najprawdopodobniej ponosi 
57-letnia kobieta kierująca volkswa-
genem, która nie ustąpiła motocykli-
ście pierwszeństwa.
 - Należy pamiętać, że motocykli-
sta, jako niechroniony uczestnik ru-
chu drogowego porusza się po drodze 
jako pojazd, który nie posiada podu-
szek powietrznych ani pasów bezpie-
czeństwa. Przy zderzeniu z innym po-
jazdem jest on narażony na duże nie-
bezpieczeństwo – podkreśla nadkom. 
Jarosław Sawicki z Komendy Powia-
towej Policji w Piasecznie, która włą-
czyła się do ogólnopolskich działań 
na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
i porządku w ruchu drogowym. W 

szczególny sposób skierowanych do 
motocyklistów.

Motocyklista wjechał w samochód

 Do kolejnego dramatycznego wy-
padku doszło w niedzielne popołu-
dnie w Głoskowie na skrzyżowaniu 
ul. Millenium z ul. Radnych. 29-letni 
mężczyzna na motocyklu crossowym 
wyjechał z podporządkowanej ul. Mil-
lenium i uderzył w jadącą od strony 
Tarczyna skodę. Mężczyzna w stanie 
ciężkim trafił do szpitala, przetrans-
portowany przez śmigłowej Lotnicze-

go Pogotowia Ratunkowego. Poszko-
dowana została także pasażerka skody 
oraz dwójka dzieci, które zostały po-
kaleczone odłamkami szyb. 
 W celu wyegzekwowania nie-
prawidłowych i niebezpiecznych za-
chowań motocyklistów, policjan-
ci dokonują pomiarów prędko-
ści ręcznymi miernikami z wizuali-
zacją oraz radiowozami wyposa-
żonymi w wideorejestratory. Szcze-
gólnym nadzorem obejmują odcin-
ki dróg, na których najczęściej do-
chodzi do zdarzeń z udziałem moto-
cyklistów. Sprawdzane są wymaga-
ne uprawnienia, stan techniczny po-
jazdów oraz trzeźwość kierujących.

Policja apeluje o bezpieczną jazdę

 Niestety żadne działania policjan-
tów nie uchronią przed wypadkami, 
jeśli zabraknie ostrożności i rozsądku 
ze strony uczestników ruchu.  - Bra-
wura na drodze oraz przekraczanie 
dopuszczalnej prędkości gubią naj-
częściej młodych kierowców – mówi 
nadkom. Jarosław Sawicki. - Nieste-
ty bardzo często  spotykamy się też z 
sytuacjami, gdy motocykliści świado-
mie łamią przepisy. Jazda na jednym 
kole, gwałtowne ruszanie spod świa-
teł i rozwijanie w krótkim czasie du-
żej prędkości, to stwarzanie zagroże-
nia bezpieczeństwa zarówno dla sie-
bie, jak i dla innych uczestników. Ta-
kie zachowania nie wpływają pozy-
tywnie na wizerunek innych motocy-
klistów, którzy dbają o wspólne dobro 
i pozytywny społeczny odbiór. Każdy 
kierowca musi liczyć się z konsekwen-
cjami prawnymi za popełniane wy-
kroczenia oraz przestępstwa – dodaje 
policjant. 

Adam Braciszewski

R E K L A M A

R E K L A M A
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