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Te drzewa budzą grozę! Czy dojdzie do tragedii?
KONSTANCIN-JEZIORNA 

Naprzeciwko cmen-

tarza przy ul. Gości-

niec stoją wyschnię-

te drzewa. 

– Już dawno powin-

ny zostać wycięte 

– uważa nasz Czytel-

nik. – Stwarzają re-

alne zagrożenie, są 

w takim stanie, że w 

każdej chwili mogą 

runąć na jezdnię
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KONSTANCIN-JEZIORNA

Zakupy bez zapłaty?

Okradli zamek z Czersku

Pojemniki na śmieci padły łupem złodziei

Włamał się do hydroforni

Pijana kobieta za kierownicą

Kradną samochody

Grasują kieszonkowcy

Wpadli z narkotykami

Skuterem z promilami

 W jednym z centrów handlowych przy ul. Puławskiej w Piasecz-
nie doszło do kradzieży markowych ubrań o wartości niemal 1700 
złotych. W tej sprawie piaseczyńscy policjanci zatrzymali 32-letnią 
kobietę.

 Do włamania mogło dojść pomiędzy 2 a 3 w nocy. Nieznani 
sprawcy wyważyli okno w pomieszczeniu, w którym znajdowała 
się kasa i ukradli kilka tysięcy złotych. Poszkodowany jest Ośrodek 
Kultury w Górze Kalwarii. Policja poszukuje świadków zdarzenia. 

 Aż trudno uwierzyć, że nikt nie zauważył tej zuchwałej kradzieży. 
Między 3 a 6 lipca z ul. Owocowej w Tarczynie skradziono aż 14 po-
jemników na śmieci. Policja poszukuje świadków zdarzenia. 

 Policjanci z Konstancina-Jeziorny zatrzymali 41-letniego męż-
czyznę, który włamał się do hydroforni, odciął mieszkańcom domu 
dopływ wody, po czym zaczął rozkręcać metalową instalację wod-
no-kanalizacyjną. Jeden z mieszkańców zaniepokojony przerwą w 
dostawie wody najpierw skontaktował się z konserwatorem, a gdy 
usłyszał że o żadnej awarii nie ma mowy, postanowił zejść do hy-
droforni. Gdy tylko usłyszał dochodzące z niej odgłosy natychmiast 
zawiadomił policję. Mundurowi zatrzymali mężczyznę, udaremni-
li kradzież i  zabezpieczyli narzędzia, którymi się posługiwał. Prze-
stępstwo kradzieży z włamaniem zagrożone jest karą pozbawienia 
wolności do lat 10.

 We wtorek 7 lipca policjanci z wydziału ruchu drogowego zatrzy-
mali seata, którego prowadziła kobieta. Okazało się, że 36-latka mia-
ła prawie trzy promile. 

 W Piasecznie dochodzi do kolejnych kradzieży samochodów. W 
zeszły piątek łupem złodziei padła srebrna mazda 6, należąca do wice-
burmistrz Piaseczna Hanny Kułakowskiej-Michalak. Auto zostało skra-
dzione z ul. Warszawskiej. Pani burmistrz może mówić o dużym pechu 
- to już drugi samochód, które jej skradziono w ciągu ostatnich 4 lat. 
 W ostatnich dniach doszło także do drugiej kradzieży. W Józefo-
sławiu w nocy z 2 na 3 lipca z ulicy Storczyków z zamkniętej pose-
sji złodzieje wyprowadzili czerwonego lexusa nc300h z 2017 roku, o 
wartości ok. 160 tys. złotych. 

 Niestety wciąż dochodzi do kradzieży – szczególnie w uczęszcza-
nych miejscach, gdzie przebywa dużo osób, a my tracimy czujność 
zajęci zakupami. Jeden z mieszkańców stracił portfel na miejskim 
targowisku przy ul. Jana Pawła II. Miał w nim 200 zł i dokumenty. 

 33-letni Polak i 27-letnia Ukrainka wpadli z narkotykami. Przy 
mężczyźnie policja znalazła metamfetaminę, przy kobiecie około 3,5 
grama amfetaminy. 

 Na nic nie zdają się apele policji o rozsądek i bezpieczeństwo jazdy. 
W sobotę, 4 lipca w Głoskowie na ul. Radnych, doszło do kolizji z udzia-
łem samochodu osobowego i skutera. Okazało się, że 42-letni mężczy-
zna miał prawie 2 promile. Ze skutera trafi ł do policyjnego aresztu. 
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Jan Rokita rezygnuje 
z członkostwa w PiS
GÓRA KALWARIA Kilka tygodni temu Jan Gustaw Rokita, przewodniczący rady miejskiej w 

Górze Kalwarii, został odwołany z funkcji szefa gminnych struktur PiS. W następstwie 

Rokita zrezygnował z członkostwa w partii

 Na nasze pytanie, czy Jan Ro-
kita nadal jest w PiS-ie, przewod-
niczący po chwili namysłu odpo-
wiada: - W tej chwili nie. Złoży-
łem rezygnację, choć nie mam od-
powiedzi, czy została ona przyjęta.
 Rokita nie ukrywa, że bezpo-
średnim powodem zdania legity-
macji partyjnej (był członkiem Pi-
S-u od lipca 2018 roku) były wyda-
rzenia sprzed miesiąca, kiedy to do-
szło do reorganizacji w strukturach 
partii na terenie powiatu piaseczyń-
skiego. Nowym pełnomocnikiem 
PiS w Górze Kalwarii został rad-
ny powiatowy, były wójt Prażmo-
wa Grzegorz Pruszczyk. Z kolei sta-
nowisko w Lesznowoli objęła pia-
seczyńska radna Renata Mirosław. 
Zmiany te musiały dotknąć prze-
wodniczącego rady miejskiej Góry 
Kalwarii ponieważ poprosił o uza-
sadnienie podjętej decyzji Mariusza 
Kamińskiego, szefa zarządu okręgo-
wego partii. 
 - Do tej pory nie otrzymałem od-
powiedzi – podkreśla Rokita. - Re-
zygnacja z członkostwa w PiS była 
formą protestu przeciwko temu, w 
jaki sposób zostałem potraktowany. 
 Rezygnację Jana Rokity potwier-
dza Sergiusz Muszyński, szef po-
wiatowych struktur Prawa i Spra-
wiedliwości. - Nie zdziwiło mnie 
to, biorąc pod uwagę podejmowaną 
przez niego w ostatnim czasie dzia-
łalność na szkodę naszej partii, w 
tym wymierzoną w nasze ugrupo-
wanie wypowiedź dla prasy – mówi 
Sergiusz Muszyński. - Mimo, że pan 
Rokita był bardzo krótko związa-
ny z naszym środowiskiem, otrzy-
mał ogromną szansę w postaci star-
tu z list PiS z pierwszego miejsca, w 
wyniku czego objął mandat radne-
go Góry Kalwarii. Niestety, nie mi-
nęła jeszcze nawet połowa kadencji, 
a wygląda na to, że pan Jan Roki-
ta o tym zapomniał. Wcześniejsze 
szumne deklaracje o wspólnej pracy 
na rzecz dobra gminy rozminęły się 
z rzeczywistością. Przykro mi o tym 
mówić, ale swoją postawą pan Ro-
kita zmarnował mnóstwo wysiłku 
włożonego w budowę silnych struk-
tur Prawa i Sprawiedliwości w Gó-
rze Kalwarii – ocenia Muszyński.
 Z kolei sam przewodniczący rady 
miejskiej zapewnia, że nie zmienił 
swoich przekonań. - Podczas ostat-
niej sesji rady miejskiej głosowa-
łem przeciwko udzieleniu wotum za-
ufania burmistrzowi Arkadiuszo-

wi Strzyżewskiemu, dawniej zwią-
zanemu z PO, bo uważam że zmia-
ny jakich dokonał w ZGK nie służą 
mieszkańcom. Wstrzymałem się też 

od udzielenia burmistrzowi absolu-
torium – podkreśla Jan Rokita.

TW/AB

K O N D O L E N C J E

R E K L A M A
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Szlakiem Insurekcji
 W najbliższą niedzielę odbę-
dzie się kontynuacja cyklu space-
rów przybliżających historię Pia-
seczna i okolic, podczas których 
będzie można dowiedzieć się o 
wydarzeniach, zabytkach związa-
nych z ulicą czy miejscem. Uczest-
nicy zobaczą też archiwalne zdję-
cia, usłyszą ciekawostki i aneg-
doty. O godzinie 10 rozpocznie 
się spacer „Szlakiem Insurekcji”. 
Zbiórka: Zalesie Dolne (przed ko-
ściołem), zakończenie: Gołków 
(przystanek ZTM). Podczas spa-
ceru odwiedzone zostaną miej-
sca „pamiętające” czasy Insurek-
cji Kościuszkowskiej, ale nie tylko. 
Udział bezpłatny.

Tyl.
GÓRA KALWARIA

Historia Viva 
na zamku w Czersku
 Historia Viva to cykl, w ra-
mach którego w kolejne week-
endy do końca września tego 
roku prezentowane będzie ży-
cie codzienne, a także wojna i 
pokój w różnych epokach histo-
rycznych. W najbliższą sobotę 
od 11 do 18 i niedzielę od 11 do 
17 przeniesiemy się do IX-XI w. 
- czasów chramów. W programie: 
spotkanie z wczesnym średnio-
wieczem - obozowisko,   rzemio-
sło - snycerz, świątynia słowiań-
ska, kuchnia.

Tyl.

PIASECZNO Trwają końcowe prace przy budowie aquapar-

ku na terenie Planety Zalesie w Zalesiu Górnym

 - Tak na dobre rozpoczęliśmy 
inwestycję w kwietniu – mówi Ra-
fał Karwowski, właściciel spółki, 
dzierżawca terenów rekreacyjnych 
w Zalesiu Górnym. - Liczę na życz-
liwość i dobrą współpracę ze sta-
rostwem powiatowym. Jeśli staro-
stwo nie będzie mnożyło formal-
nych przeszkód myślę, że będzie-
my mogli ruszyć z aquaparkiem w 
przyszły weekend, czyli od 18 lipca.  
 Powstał basen pływacki o wy-
miarach 35 x 20 metrów, wodny plac 
zabaw dla dzieci z 10 zjeżdżalnia-
mi, „spray area” z fontannami i pi-
stoletami wodnymi. W strefie dla 
najmłodszych woda będzie mia-
ła jedyne 40 cm głębokości. Naj-
więcej emocji nie tylko u dzieci, ale 
wszystkich zwolenników aktywne-
go wypoczynku z pewnością wzbu-

dzą kilkunastometrowe zjeżdżalnie.  
- Wszystko jest nowe i atestowa-
ne – podkreśla inwestor. - Woda bę-
dzie poddawana specjalnej filtra-
cji do 4 razy na dobę, co zapewni 
jej czystość a użytkownikom kom-
fort i dobre warunki higieniczne. Bę-
dzie pompowana przez 13 pomp ze 
studni głębinowych i przechodziła 
przez specjalne odżelaziacze. Kom-
puter będzie stale analizował jej pa-
rametry i dbał o najwyższą jakość.  
Otoczenie basenów wyłożono ok. 3 
tys. metrów kwadratowych kostki.  
W ciągu najbliższych dni powstanie 
także plaża. 
 - W przyszłym tygodniu teren 
kąpieliska zostanie otoczony me-
trowym płotkiem, z plaży będzie 
do niego prowadziło jedno wejście z 
brodzikiem – zapowiada Rafał Kar-

wowski. - Tak by nie wchodzić bez-
pośrednio z piasku do basenu i za-
pewnić jak najczystszą wodę.  
 Inwestor przyznaje, że budowa 
aquaparku była nie tylko kosztowna, 
ale także bardzo skomplikowana. 
 - To bardzo trudny teren, który 
wymagał specjalnego przygotowa-
nia – mówi dzierżawca. - Ziemia w 
tym miejscu, między stawem a rze-
ką była bardzo nasiąknięta. Trze-
ba było ją utwardzić i zabezpieczyć 
przed możliwością przesiąkania dna 
basenu. Prace utrudniał padają-
cy deszcz, ale ogromnym wysiłkiem 
udało nam się właściwie doprowa-
dzić je do końca. Wykonaliśmy gi-
gantyczną inwestycję, z której jestem 
dumny. Może teraz tego nie widać, 
ale ten plac zabaw przyjechał w 10 
kontenerach, wylaliśmy tu 60 gruszek 
betonu, by podłączyć same zabaw-
ki, zużyliśmy 1,5 kilometrów przewo-
dów, nie mówiąc już o kilometrach 

rur odprowadzających wodę czy 20 
tirów kostki brukowej.
 W powiecie piaseczyńskim do-
tąd brakowało odkrytego basenu. 
Park wodny w Planecie Zalesie z 
pewnością będzie się cieszył dużym 
zainteresowaniem mieszkańców, 
którzy w poszukiwaniu atrakcyjnego 
miejsca wypoczynku nie będą mu-
sieli przemierzać wielu kilometrów. 
Miejmy nadzieje, że ze strony staro-
stwa nie pojawią się żadne formalne 
przeszkody i już 18 lipca spotkamy 
się na plaży przy pięknym basenie z 
krystalicznie czystą wodą.
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Tereny rolne w Siedliskach muszą
jeszcze poczekać na zabudowę
PIASECZNO Radni uchwalili plan miejscowy dla obszarów położonych między Jastrzę-

biem, Chylicami i Siedliskami. Wbrew woli właścicieli tych gruntów rada miejska zdecy-

dowała, że tereny zachowają swój rolniczy charakter. - Musimy wybudować najpierw 

drogi i infrastrukturę tam, gdzie są już domy – uważa burmistrz Daniel Putkiewicz

 Dyskusja dotycząca planu zago-
spodarowania dla części Siedlisk i 
części Chylic (etap pierwszy) podzie-
liła radnych. Sołtys Siedlisk Anna 
Misiałkiewicz w imieniu mieszkań-
ców miejscowości poprosiła radnych, 
aby nie uchwalali planu miejscowe-
go w proponowanej postaci. - Braku-
je nam w tym planie ograniczeń doty-
czących zabudowy urządzeń teleko-
munikacyjnych, w tym masztów tele-
fonii komórkowej - mówiła. - Nie ma 
też wpisanej kilka lat temu do stu-
dium zabudowy zagrodowej. 

Mieszkańcy nie chcą nowego planu

 Jedna z mieszkanek Siedlisk od-
czytała skierowany do radnych list 
otwarty. Właściciele gruntów ape-
lują w nim, aby nie uchwalać pla-
nu, gdyż przez pandemię koronawi-
rusa nie mieli możliwości jego kon-
sultowania. - Nasze uwagi do planu 
zostały niemal w całości odrzuco-
ne – podnoszą w liście. - Gmina wy-
dała już dla części mieszańców Sie-
dlisk warunki zabudowy.  Dlaczego 
więc teraz chce uchwalić tu obszar 
rolny?  Plan nie przewiduje też funk-
cji rekreacyjnej i zabrania zabudowy 
zagrodowej. Możemy sprzedać na-
sze działki tylko jako grunty rolne. 

Gmina od wielu lat jest głucha na 
nasze prośby. Jesteśmy płatnikiem 
podatku od nieruchomości, z który-
mi nie możemy nic zrobić – konklu-
dują mieszkańcy.
 Maria Bernacka-Rheims, miesz-
kanka Siedlisk i lokalna działaczka 
społeczna posunęła się o krok dalej 
sugerując, że może tu chodzić o ce-
lowe działania zmierzające do ob-
niżenia wartości atrakcyjnie poło-
żonych terenów. - Nowy plan likwi-
duje dotychczasowe drogi - doda-
ła. - Pytam dla kogo jest on robio-
ny, bo mieszkańcy nie są nim zainte-
resowani. Teraz właściciele gruntów 
mają większe pole manewru, niż po 
ewentualnym wprowadzeniu planu 
miejscowego.

Radni: musimy myśleć o gminie 

całościowo

 - Jeśli nie uchwalimy tego pla-
nu, zabudowa tych terenów może 
wymknąć się spod naszej kontro-
li – broniła planu radna Ewa Urbań-
ska, przewodnicząca komisji ochro-
ny środowiska i ładu przestrzennego. 
Radna przypomniała, że plan został 
wyłożony na początku grudnia, zaś 
maszty telekomunikacyjne, a kon-
kretnie ich wysokość, regulują inne 

przepisy. - Podejmując takie decyzje 
musimy myśleć o wszystkich miesz-
kańcach – argumentowała. - Nikt nie 
mówi, że na tych terenach nie będzie 
możliwości zabudowy mieszkanio-
wej. Ale pozwólmy najpierw zabudo-
wać się innym terenom, które mają 
już zrobioną infrastrukturę. 
 Inne zdanie na ten temat mia-
ła radna Renata Mirosław, któ-
ra zaapelowała do radnych, aby nie 

głosowali za tą uchwałą. - Uwagi 
mieszkańców nie zostały uwzględ-
nione, zostali niepoważnie potrak-
towani przez urzędnika – wylicza-
ła. - Kto będzie za tą uchwałę, bę-
dzie przeciw mieszkańcom.

Plan niezgodny ze studium?

 Radny Michał Rosa podkreślił, 
że radni muszą brać pod uwagę ca-
łość gminy. - W wielu miejscach nie 
mamy infrastruktury. Nie może-
my otwierać dla zabudowy kolejne-
go obszaru – mówił. - Najpierw trze-

ba budować drogi i kanalizację tam, 
gdzie już mieszkają ludzie. Nie rozu-
miem tylko, dlaczego mamy zakazać 
w Siedliskach zabudowy zagrodo-
wej, co dopuszcza studium. Ta kwe-
stia mi się nie podoba. Jeśli mamy 
uchwalić ten plan, to rozumiem, że 
najpierw musimy zmienić studium.
 - Obecnie obowiązujące studium 
dopuszcza wprawdzie w Siedliskach 
zabudowę zagrodową, ale o tym 
czy zostanie ona wprowadzona do 
planu miejscowego decydują radni 
– wyjaśniała Anna Pakulińska-At-
tia, naczelnik wydziału urbanisty-
ki i architektury. W tym wypadku 
zdecydowano, że zabudowa zagro-
dowa będzie generowała dodatko-
we koszty. Postanowiono więc jej nie 
wprowadzać. - Cała dyskusja doty-
czy tego, czy ten teren będzie moż-
na zabudować zabudową mieszka-
niową czy nie? - zauważył wicebur-
mistrz Robert Widz. - Nie chcemy, 

aby zabudowa zagrodowa była wy-
korzystywana do zabudowy miesz-
kaniowej. Jeśli nie uchwalimy planu, 
to będziemy musieli wydawać wa-
runki zabudowy. W tej chwili mamy 
trzy wnioski o zabudowę dla 14 po-
dwójnych domów jednorodzinnych. 
 Podobnego zdania był bur-
mistrz Daniel Putkiewicz. - Nie 
stać nas na zabudowywanie no-
wych terenów, gdy nie mamy dróg i 
infrastruktury na obszarach, gdzie 
już mieszkają ludzie - argumen-
tował. - Zawsze grunty na terenie 
niezurbanizowanym są tańsze, ale 
mieszkańcy którzy się tam wprowa-
dzą będą oczekiwali od gminy wy-
konania infrastruktury, w tym dróg. 
Nas na to nie stać. Nie mamy mi-
lionów złotych na wybudowanie 
ulicy Kamyczkowej. Jak będziemy 
mieli te środki, można przystąpić 
do zmiany studium. Co do masz-
tów, samorządy powinny mieć moż-
liwość ograniczenia ich wysokości, 
ale nie mamy ku temu skutecznych 
narzędzi. Możemy przygotować 
uchwałę intencyjną regulującą wy-
sokość masztów telekomunikacyj-
nych na terenach naszych miejsco-
wości, ale nie wiem jak odniesie się 
do niej wojewoda – dodał na zakoń-
czenie burmistrz Putkiewicz.

Tomasz Wojciuk

Właściciele gruntów rolnych w Siedliskach i Chylicach będą mu-
sieli uzbroić się w cierpliwość. Tereny zostaną pewnie odrolnio-
ne, ale jeszcze nie teraz

Rada miejska zdecydowała, 

że tereny w Siedliskach

i Chylicach na razie nie będą 

zabudowywane

R E K L A M A

R E K L A M A
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Zawody medyczne zyskują rangę i zaufanie
Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka prowadzi rekrutację na rok akademicki 2020/21.
 Pielęgniarki, pielęgniarze, fi-

zjoterapeuci, dietetycy, kosmetolo-

dzy – to profesje przyszłości. Za-

wsze potrzebne. Zapewniają stabil-

ną pracę w każdym miejscu świa-

ta. Wybierając taki zawód trzeba 

jednak pamiętać, że to także mi-

sja. Rankingi zaufania społeczne-

go pozycjonują medyków najwyżej. 

To zobowiązuje. – mówi dr Walde-
mar Dębski, rektor Warszawskiej 
Uczelni Medycznej.  
 Najstarsza niepubliczna uczel-
nia w Polsce prowadzi studia li-

cencjackie i magisterskie na kie-
runkach: pielęgniarstwo, kosme-
tologia, dietetyka, jednolite studia 
magisterskie na kierunku fizjote-
rapia, studia inżynierskie na kie-
runku informatyka i studia licen-
cjackie na kierunku Administra-
cja. Studia prowadzone są w trybie 
stacjonarnym i niestacjonarnym. 
 Nowym, cieszącym się zaintere-
sowaniem przyszłych studentów, kie-
runkiem WUMed-u jest Fizjoterapia. 
 Fizjoterapia to dziedzina medy-

cyny, która z roku na rok staje się 

coraz bardziej popularna wśród pa-

cjentów. Warszawska Uczelnia Me-

dyczna jest w pełni przygotowana 

do kształcenia nowych, wyspecja-

lizowanych kadr fizjoterapeutów. 

Na studentów tego kierunku czeka-

ją profesjonalnie wyposażone pra-

cownie umiejętności praktycznych. 

Dysponujemy gabinetem kinezyte-

rapii wyposażonym  w sprzęt reha-

bilitacyjny, gimnastyczny oraz odno-

wy biologicznej. Jest również gotowa 

pracownia fizykoterapii - zespół 6 

sal zabiegowych – mówi dr Dębski.
 Studenci innych kierunków me-
dycznych także nie zostali pominięci. 
 Studentom kierunku Pielę-

gniarstwo oferujemy zajęcia w pra-

cowniach umiejętności pielęgniar-

skich dla pacjentów dorosłych i pe-

diatrycznych, pracowniach badań 

fizykalnych i podstaw ratownictwa 

medycznego.  – wymienia rektor 

Warszawskiej Uczelni Medycznej.
Kierunkami, które cieszą się nie-
zmiennie dużym powodzeniem 
są Dietetyka i Kosmetologia. Jak 
wszystkie w WUMed nie opiera-
ją się wyłącznie na teorii. Zadba-
no o to, aby studenci mogli po-
znawać tajniki pracy dietetyka czy 
kosmetologa w praktyce, nie tyl-
ko w renomowanych placówkach 
zewnętrznych ale również w pro-
fesjonalnych pracowniach na te-
renie uczelni. Jak zapewnia rek-
tor Dębski, sprzęt w każdej z pra-
cowni jest sukcesywnie wymienia-
ny, zgodnie  z wymogami postępu 
technologicznego.
 Zawody medyczne z roku na rok 

zyskują coraz większą rangę. Naszą 

ambicją jest wypuszczenie w świat 

świetnie wykwalifikowanej grupy 

absolwentów kierunków medycz-

nych. Do dyspozycji studentów od-

dajemy profesjonalnie wyposażo-

ną bazę dydaktyczną i kadrę wy-

kładowców najwyższej klasy. Za-

pewniamy praktykę w renomowa-

nych placówkach opieki zdrowot-

nej. Jesteśmy w pełni przygotowani 

do nauczania on-line, które stanie 

się stałą częścią procesu kształce-

nia. - informuje rektor WUMed.
 Atutem uczelni jest własny 
kampus: 60 sal wykładowych, bi-
blioteka, punkty gastronomiczne, 
sala sportowa, amfiteatr, parking 
strzeżony, Ogrody Rektorskie.

WUMed oferuje też kształcenie 
podyplomowe w zawodach: pielę-
gniarki, położne, ratownicy me-
dyczni i fizjoterapeuci. W tym 
celu powołano Instytut Kształ-
cenia Podyplomowego Kadr Me-
dycznych. Podstawą strategii WU-
Med jest rozwój. Władze uczelni 
nieprzerwanie dbają o doskonale-
nie i modernizację  warunków na-
uczania, pozyskiwanie wysoce wy-
kwalifikowanych kadr naukowych 
oraz rozszerzanie form współpra-
cy naukowej i międzynarodowej. 

Więcej informacji na
www.wumed.edu.pl 
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Odszkodowanie za potrącenie na chodniku
Zwyczajny powrót ze sklepu stał się dla 69 – letniej pani Marii początkiem tragedii.  

Rozpędzony samochód wjechał na chodnik uderzając w kobietę
 Jak się okazało autem kierowa-
ła młoda kobieta, która kilka dni 
wcześniej odebrała prawo jazdy i 
będąc na łuku drogi z niewyjaśnio-
nych przyczyn wjechała na chod-
nik, natomiast Pani Maria niewiele 
pamięta z tego feralnego zdarzenia. 
Na miejsce wypadku szybko przyby-
ła karetka i poszkodowana trafiła do 
szpitala. Niemal natychmiast zosta-
ła przeprowadzona operacja ratu-
jąca życie . Poszkodowana w szpi-
talu spędziła ponad miesiąc. Miała 
bardzo poważne obrażenia: wielo-
krotne złamanie kości czaszki i twa-
rzoczaszki, ściany oczodołu, krwiak 
płata czołowego, złamanie miednicy 
oraz podudzia, kości łonowej i kul-
szowej, dwóch żeber oraz złamanie 
z przemieszczeniem nasady bliższej 
kości ramiennej.  W trakcie poby-
tu w szpitalu wykonano jeszcze kil-
ka zabiegów operacyjnych mających 
na celu zespolenie złamań. Gdy już 
wszystko się zagoiło została pod-
dana wielu zabiegom rehabilitacyj-
nym. Zabiegi te były bardzo trudne 
ze względu na nasilone objawy nie-
pokoju, zaburzenia pamięci świe-
żej oraz orientacji. Po tym wszyst-

kim pani Maria wróciła do własne-
go mieszkania. Nie była jednak już 
tak samodzielna jak przed zdarze-
niem. Rodzina musiała sprawować 
na nią opiekę.
 Jeszcze w trakcie pobytu Pani 
Marii w szpitalu jej syn skontakto-
wał się z kancelarią odszkodowań tj. 
Powszechnym Zakładem Odszkodo-
wań, która bezpłatnie prowadzi spra-
wy o odszkodowania za uszczerbek na 
zdrowiu dla osób poszkodowanych. 
Firma bez wahania podjęła się pro-
wadzenia sprawy. Adwokat kancelarii 
włączył się również w trwające postę-
powanie karne.
 Po zebraniu wszelkiej dokumen-
tacji medycznej, faktur, rachunków, 
paragonów i oświadczeń o krzyw-
dzie, sprawowanej opiece, itp. ad-
wokat kancelarii wystąpił do firmy 
ubezpieczeniowej o odszkodowanie. 
Ubezpieczyciel szybko przyjął odpo-
wiedzialność za to zdarzenie, jednak 
do poziomu niecałych 49 tys. zł. na 
co nie zgodził się prowadzący spra-
wę prawnik z uwagi na zbyt niską 
wartość . Po  miesiącu od decyzji to-
warzystwa ubezpieczeniowego me-
cenas złożył do sądu pozew prze-

ciwko ubezpieczycielowi. W trakcie 
prowadzenia sprawy zostali powo-
łani biegli, którzy stwierdzili uszczer-
bek na zdrowiu wyższy aniżeli pier-
wotnie zakładał mecenas. Wobec ta-
kiego stanowiska biegłych prawnik 
2-krotnie zwiększał wysokość po-
zwu w trakcie prowadzenia sprawy. 
Po około 2 latach Sąd zasądził na 
rzecz Pani Marii łącznie ok. 162 tys. 
zł. odszkodowania oraz dożywotnią 
rentę na zwiększone potrzeby finan-
sowe w wysokości 2.160 zł. Niestety 
wysokość zasądzonego odszkodo-
wania nie obejmowała wszystkiego 
o co wnosił prawnik pokrzywdzo-
nej w trakcie trwania sprawy. Peł-
nomocnik, po otrzymaniu uzasad-
nienia wyroku i konsultacji z klient-
ką doszedł do wniosku, iż wskaza-
nym jest złożenie apelacji od wyro-
ku Sądu – co też niezwłocznie uczy-
niono. Po  roku Sąd wyższej instan-
cji przychylił się do stanowiska po-
szkodowanej i zasądził dodatkowe 
świadczenia na jej rzecz. Łącznie 
na rzecz Pani Marii adwokat z Po-
wszechnego Zakładu Odszkodowań 
uzyskał świadczenia odszkodowaw-
cze w wysokości ponad 287 tys. zł.

Powszechny Zakład Odszkodowań
Warszawa, ul. Okopowa 47 lok. 57; Piaseczno, ul. Energetyczna 11 lok. 5

tel. 22 308-65-00

Radni domagają się
przywrócenia linii 727
PIASECZNO Radni Dorota Kłos i Michał Rosa zwrócili się do wiceburmi-
strza Roberta Widza o podjęcie działań w celu przywrócenia linii auto-
busowej 727 na trasie do Metra Wilanowska

 Autobusy 727 według wakacyjnego rozkładu jazdy przestały dojeżdżać 
do Warszawy. Pasażerowie chcący się dostać do stolicy zmuszeni są do prze-
siadki do autobusu 709. – Dla starszych osób, które muszą dojechać do War-
szawy to udręka przy przesiadkach, dla ludzi dojeżdżających do pracy to ko-
lejne stracone minuty – napisała do nas jedna z Czytelniczek. – Sama jeżdżę 
samochodem, ale dla osób starszych to nie jest lekka i przyjemna podróż, 
zwłaszcza przy tych temperaturach – podkreśla kobieta, której mama korzy-
stała z autobusów linii 727. – Otrzymaliśmy dużo skarg w związku z tą zmia-
ną – informuje radny Michał Rosa, który wraz z radną Dorotą Kłos wystąpili 
do wiceburmistrza Roberta Widza o przywrócenie od sierpnia autobusów li-
nii 727, dojeżdżających do Warszawy. Radni domagają się również, by zorga-
nizować spotkanie z mieszkańcami, pozwalające wypracować stanowisko co 
do przyszłego funkcjonowania linii 727. – Powinniśmy poznać oczekiwania 
mieszkańców – mówi radny Michał Rosa. – Dowiedzieć się czy np. woleliby 
autobusy częściej, czy może rzadziej, ale jednak dojeżdżające do Warszawy. 
Zabrakło konsultacji z mieszkańcami, postawiono ich przed faktem dokona-
nym – uważa radny.
 Nieofi cjalnie dowiedzieliśmy się, że prawdopodobnie wkrótce dojdzie do 
spotkania z mieszkańcami. Czy jest szansa na powrót autobusów 727 dojeżdża-
jących do Warszawy od sierpnia? Czy władze gminy wystąpią o to do Zarządu 
Transportu Miejskiego? O tym przekonamy się w ciągu najbliższych tygodni.

Adam Braciszewski

Świętojanki w dobie
epidemii
PIASECZNO W tym roku, w związku z pandemią i zakazem organizacji tra-
dycyjnych imprez masowych, postanowiono nieco zmienić formułę obrzę-
du nocy świętojańskiej w Piasecznie. Nie tylko odbył się on później niż zwy-
kle, ale również oferował szereg nowych atrakcji i wrażeń dla mieszkańców

 Organizatorzy z Centrum Kultury stanęli przed niełatwym zadaniem. Cho-
dziło bowiem o przyciągnięcie ludzi na imprezę, ale jednocześnie w taki sposób 
by… nie było ich zbyt wielu w jednym miejscu. Jak udało się ten cel osiągnąć? 
Przede wszystkim poprzez twórcze wykorzystanie przestrzeni parku miejskie-
go, w którym zlokalizowano kilka stacji, odwiedzanych w różnym czasie.
 W trakcie Świętojanek działo się naprawdę sporo. Organizatorzy zadbali o 
specjalną mapę atrakcji. Na miejscu można było, między innymi, wziąć udział w 
grze terenowej, w trakcie której uczestnicy poznali obrzędy i rytuały towarzyszą-
ce Nocy Kupały oraz szukali kwiatu paproci. Uczono także pieśni świętojańskich 
(„Koło Jana”, „Lipka”), pieczono chleb świętojański oraz pleciono wianki. Nie za-
brakło również pokazu teatru ognia i spektakli teatralnych.
 W półmroku szczególne wrażenie robiły instalacje artystyczne – z unoszą-
cym się dymem, oprawą świetlną i płonącymi świecami. Większości miesz-
kańców nowa formuła imprezy wyraźnie przypadła do gustu, a chyba jedyną 
wadą tego wieczoru była… masowa obecność komarów.

Grzegorz Tylec

 – Ta firma chce być operatorem 
kina – poinformował radnych i miesz-
kańców burmistrz Arkadiusz Strzy-
żewski. – Cena biletów pozostanie na 
podobnym poziomie, ale będzie wię-
cej nowości filmowych i bardziej róż-
norodny repertuar. Największy pro-
blem jest taki, że nie jesteśmy właści-
cielem budynku, w którym jest kino, a 
tylko go użyczamy. Mimo to liczę, że 
uda się osiągnąć porozumienie.
 Właścicielem budynku, w którym 
znajduje się kino jest OSP Góra Kal-
waria. Nieodpłatnie użycza jego część 
pod działalność kulturalną prowadzo-
ną przez gminę.  Dariusz Falana, dy-
rektor Ośrodka Kultury dodaje, że fir-
ma zainteresowana kinem zapropo-
nowała organizowanie pokazów fil-
mowych od piątku do niedzieli.
 – To byłoby kilka seansów dzien-
nie, zaczynając od jesieni – do-
daje. – Cały czas rozmawiamy o 
tym zarówno z operatorem, jak i 
OSP Góra Kalwaria. Podmiot, któ-
ry się zgłosił ma spore doświad-
czenie, bo prowadzi już kina reper-
tuarowe w kilku miejscach Polski.
- Jeśli dojdzie do porozumienia kino 
zyska nie tylko aktualniejszy i atrakcyj-
niejszy repertuar, ale także lepsze na-
głośnienie i cyfrowy projektor – mówi 
rzecznik magistratu Piotr Chmielewski. 
- Chcemy jednak by firma stosowną 
umowę podpisała bezpośrednio z OSP. 
Jako samorząd wspieramy inicjatywy 
służące mieszkańcom, ale nie musi-
my w nich bezpośrednio uczestniczyć. 
 Wiemy już, że propozycja inwe-
stycji w kino „Uciecha” przez ze-
wnętrzną firmę spotkała się ze wstęp-
ną akceptacją zarówno  Centrum 
Kultury jak i OSP Góra Kalwaria.  
- Aktualnie czekamy na propozycję wa-
runków umowy – informuje Monika 
Zacharkiewicz z Centrum Kultury w 
Górze Kalwarii. 

TW/AB

Nowe życie kina „Uciecha” ?
GÓRA KALWARIA Do gminy zgłosiła się fi rma gotowa zainwestować w kino „Uciecha” przy

ul. ks. Sajny. Gdyby plany doszły do skutku, oferta kina stałaby się o wiele bardziej atrakcyjna

KONSTANCIN-JEZIORNA

W rytmach Swingu & Bossa novy
 W niedzielę 12 lipca w altanie KDK Hugonówka odbędzie się kon-
cert „W rytmach Swingu & Bossa novy” w wykonaniu zespołu „Senti-
do” w składzie:   Aleksandra Błachno – wokal, Michał Zuń – kontrabas, 
Radosław Mysłek – instrumenty perkusyjne, Piotr Kopietz – akorde-
on, kierownictwo artystyczne. Nawiązuje on do standardów swingo-
wych lat 30. i 40. oraz do subtelnych rytmów brazylijskiej Bossa novy. 
Własny, wyjątkowy styl muzyczny, to efekt  niepowtarzalnego skła-
du zespołu, a także niebanalnych, autorskich opracowań przebojów 
z repertuarów „światowych ikon” tego gatunku  muzyki. W repertu-
arze zespół posiada nastrojowe ballady i pogodne standardy swin-
gowe oraz delikatne i melancholijne brzmienia Bossa novy, a także  
utwory energetycznie swingujące. W programie koncertu m.in.: Au-
tumn leaves, Girl from Ipanema, Fly me to the moon, Corcovado, Po-
patrzy w oczy taki ktoś, Sway, Nice’n’ Easy czy Cheek to cheek. Począ-
tek o godzinie 17. Wstęp wolny.

Tyl.GÓRA KALWARIA

Musica Viva na zamku w Czersku
 W najbliższą niedzielę, w ramach cyklu spotkań z muzyką dawną na 
zamku w Czersku, odbędzie się koncert „Sì dolce è'l tormento - miłość 
w czasach zarazy”.  Wystąpi zespół w składzie: Paweł Kowalewski - te-
nor, Agata Front - skrzypce barokowe, Karolina Szewczykowska - wio-
lonczela barokowa, Barbara Brzezińska – klawesyn. Początek o godzi-
nie 16. Wstęp na zamek: 10/5 złotych.

Tyl.
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Te drzewa budzą grozę! Czy dojdzie 
do tragedii?
KONSTANCIN-JEZIORNA Naprzeciwko cmentarza przy ul. Gościniec stoją wyschnięte drzewa. 

– Już dawno powinny zostać wycięte – uważa nasz Czytelnik. – Stwarzają realne zagro-

żenie, są w takim stanie, że w każdej chwili mogą runąć na jezdnię

 Przy ulicy Gościniec uschniętych 
drzew nie brakuje. Spotkać je moż-
na przy drodze od cmentarza, aż do 
samego Czarnowa. Potężne łyse ko-
nary wiszą nad ulicą strasząc kie-
rowców i przechodniów. – Strach 
iść – mówi nam napotkana kobieta. 
– Jedno z tych drzew już się pochy-
liło nad szosę. Całkowicie wyschnię-
te, nie ma ani kory, ani nawet jedne-
go listka. Tylko patrzeć jak runie na 
jezdnię i przygniecie przejeżdżają-
cy samochód, albo przechodzącego 
człowieka. – Czasami potężne kona-
ry z tych drzew odłamują się i spa-
dają na asfalt – mówi jeden z miesz-
kańców Czarnowa.

Do gruntów nikt się nie przyznaje

 Ulica Gościniec jest drogą po-
wiatową, zwróciliśmy się więc do 
jej zarządcy. – Dokonamy przeglą-
du drzewostanu w pasie drogowym 
drogi powiatowej nr 2812W i – gdyby 
wystąpiła taka konieczność – zosta-
nie zlecona pielęgnacja – zapowia-
da Grzegorz Wójcik Naczelnik Wy-
działu Inwestycji, Remontów i Drogo-
wnictwa. – W przypadku, gdy koniecz-
na będzie wycinka, wystąpimy z wnio-
skiem do gminy o wydanie decyzji na 
usunięcie drzew.
 Starosta piaseczyński Ksawe-
ry Gut poinformował nas, że wy-
schnięte drzewa na pewno nie znaj-
dują się na działce drogowej. Zachę-
ca mieszkańców by wszelkie uwagi 
dotyczące dróg powiatowych zgła-
szać za pośrednictwem interne-
tu: https://zgloszenie.piaseczno.pl/. 

– Wtedy nam też jest łatwiej reago-
wać i organizować pracę – dodaje 
starosta Gut. – Można dodać zdję-
cie a GPS złapie miejsce na mapie.
 Co jeśli jednak okaże się, że 
drzewa nie znajdują się w pasie dro-
gowym? Wówczas ich usunięciem 
powinien zająć się właściciel gruntu. 
Skontaktowaliśmy się w tej sprawie 
z Nadleśnictwem Chojnów. – Pa-
miętam, że przy tej drodze istnie-
ją problemy z ustaleniem własno-
ści – przyznaje zastępca nadleśni-
czego Artur Pacia i prosi o konkret-
ne wskazanie lokalizacji uschniętych 
drzew. – Wtedy będę mógł wskazać 
na jakim etapie jest prowadzone po-
stępowanie.

Czy dojdzie do kolejnej tragedii?

 Wszystko wskazuje na to, że na 
wycinkę drzew będziemy musieli 

jeszcze poczekać. Tymczasem każda 
godzina zwłoki może doprowadzić 
do tragedii – podobnej do tej, która 
kilka lat temu rozegrała się przy uli-
cy Chyliczkowskiej.
 W marcu 2009 roku na łamach 
„Kuriera Południowego” opubli-
kowaliśmy artykuł „Niebezpieczne 
drzewa na Chyliczkowskiej”. Prze-
szedł bez większego echa. Do listopa-
da nikt się suchymi drzewami nie za-
jął. Doszło do tragedii. Jedno z drzew 
runęło na jezdnię i zabiło 43-letnie-
go przechodnia. Tego dnia nie było 
gwałtownej burzy, wiatr nie wiał wy-
jątkowo silnie. Drzewo okazało się 
spróchniałe a jego korzenie przegniłe.
 Następnego dnia starostwo wy-
cięło wszystkie drzewa przy ul. Chy-
liczkowskiej. Czy uda się zapobiec 
podobnej tragedii na ul. Gościniec?

Adam Braciszewski

Śmiertelne porażenie
prądem
PIASECZNO Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek w Głosko-
wie na ul. Łąkowej. Mężczyznę śmiertelnie poraził prąd

 Tuż przed godziną 16 straż pożarna otrzymała zgłoszenie o wypad-
ku na słupie linii niskiego napięcia. Mężczyzna, który wykonywał pra-
ce instalacyjne został porażony prądem. Na miejscu wysłano 4 zastę-
py straży pożarnej. Gdy ratownicy przyjechali na ul. Łąkową mężczy-
zna wisiał na linii energetycznej nie wykazując żadnych oznak życia. 
Wezwano karetkę pogotowia, pogotowie energetyczne i policję. Niestety 
34-latka nie udało się już uratować, porażenie prądem okazało się śmiertelne.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że do nieszczęśliwego wypadku doszło pod-
czas pracy przy podłączaniu do sieci energetycznej jednej z posesji.
 - To była dwuosobowa ekipa  – mówi nadkom. Jarosław Sawicki z Komen-
dy Powiatowej Policji w Piasecznie. – Drugiego z mężczyzn, biorących udział 
w prowadzonych pracach zastaliśmy na miejscu. Był trzeźwy. Ze wstępnych 
ustaleń wynika, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. W toku dalszego po-
stępowania zostaną określone przyczyny i okoliczności zdarzenia.

AB

POWIAT Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęcherach jest placówką dziennej terapii 

dla osób z niepełnosprawnością intelektualna, autyzmem i niepełnosprawnościami 

sprzężonymi. Obecnie są w nim jeszcze wolne miejsca

 Ośrodek prowadzony przez Ka-
tolickie Stowarzyszenie Niepełno-
sprawnych Archidiecezji Warszaw-
skiej, siostrzana placówka do Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej w Piasecz-
nie, został otwarty w grudniu ubie-
głego roku. Mieści się on w nowo 
wybudowanym przez powiat lokalu 
nad Zespołem Szkół Specjalnych w 
Pęcherach przy ul. B. Chrobrego 83.
- Mamy bardzo dużo przestrze-
ni, z komfortową świetlicą, jadal-
nią i kuchnią – mówi Justyna Kac-
perska, kierownik Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Pęcherach. 
- Sednem terapii jest jednak fakt, 
że uczestnicy przebywają poza do-
mem w swojej społeczności. Mogą 
tworzyć w ŚDS przyjaźnie i rozwijać 
swoje zainteresowania. Zajęcia mają 
również na celu zwiększenie zdolno-
ści samoobsługowych uczestników. 
Prowadzimy w tym celu treningi 
oraz arteterapię. Zajęcia odbywają 
się w pracowniach: rzemieślniczej, 
artystycznej, muzyczno-teatralnej, 
komputerowej, ogrodniczej, kulinar-
nej. Uczymy się spędzać wolny czas i 
chodzimy razem na spacery.
 Środowiskowy Dom Samopo-
mocy wpisuje się w zadania zleco-
ne powiatu piaseczyńskiego. Jest 
przy tym dotowany ze środków wo-
jewody mazowieckiego - odpłatność 

zależy od sytuacji finansowej, więc 
jest to uczestnictwo darmowe lub 
za niewielką odpłatnością. - Działa-
my dość krótko i nadal mamy jesz-
cze miejsca wolne – informuje Justy-
na Kacperska. - Osoby chętne, rów-
nież z głębszym stopniem niepełno-

sprawności, mogą się zgłaszać do 
lokalnych ośrodków pomocy spo-
łecznej, które przekazują dokumen-
tacje dalej. Jeśli potrzebne są dodat-
kowe informacje, można dzwonić 
pod numer 573-954-144. 

Grzegorz Tylec

Ośrodek w Pęcherach dostępny
dla niepełnosprawnych

Błyszczące włosy latem
Dla tych pań, które mają problem z włosami zniszczonymi,  przesuszony-
mi, łamliwymi i zmęczonymi zabiegami chemiczni mamy świetny zabieg, 
który trwale podniesie jakość włosów 
Włosy nawilżone pełne blasku

Dla włosów przesuszonych, które utraciły 

blask, są zmęczone codziennym modelowa-

niem, prostowaniem, utrwalaniem  poleca-

my Magic Efect Botox firmy Tahe. Podsta-

wowym celem zabiegu jest wyrównanie go-

spodarki wodnej wewnątrz włosa. Składnika-

mi aktywnymi są naturalny kolagen, kwas hia-

luronowy, keratyna oraz olej arganowy.

Naturalny kolagen nawilża i odżywia włosy 

oraz przywraca je do stanu dawnej świetności. 

Kwas hialuronowy, który głęboko nawil-

ża, posiada zdolność do utrzymania wody 

w ilości odpowiadającej tysiąc razy większej 

niż jego masa własna. 

Keratyna to składnik budulcowy – napra-

wia strukturę i ochronna warstwę włókien 

uszkodzonych chemicznie oraz przez czyn-

niki fizyczne. 

Olej arganowy walczy z negatywnymi skutka-

mi upływu czasu, wzmacnia i nabłyszcza włosy.

Cudowne nawilżenie

Połączenie tych składników wyrównuje gospodarkę wodną we wnętrzu włosa. Za sprawą 

kolagenu i kwasu hialuronowego włos przez długi czas po zabiegu utrzymuje wilgoć, zupeł-

nie inaczej niż wcześniej. Ma to ogromny wpływ na wszelkie czynności, które wykonujemy na 

włosach. Wszystkie zabiegi takie jak codzienna stylizacja suszarką, domowa pielęgnacja, farbo-

wanie włosów czy zabiegi regeneracyjne będą przynosić dużo lepsze rezultaty niż wcześniej.

Salon BB, 
ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej); Tel. 22 401 1234, bbsalon.pl

P R O M O C J A
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 – Nie było mnie dosłownie kilka 
minut – mówi starsza kobieta. – Za-
trzymałam się, w sklepie nie było ko-
lejki, zapłaciłam 17,98 zł za węgiel i 
wyszłam – mówi pokazując rachu-
nek z godziną 17.23. Tymczasem we-
zwanie do uiszczenia opłaty dodat-
kowej wystawiono o godzinie 17.20.

Za budką z lodami schowany 

był parkomat

 Zanim Pani Maria weszła do 
sklepu powinna pobrać kwitek z par-
komatu i zostawić go w widocznym 
miejscu za szybą. Wówczas miała-
by czas na spokojne zrobienie zaku-
pów bez opłaty parkingowej. Pro-
blem w tym, że emerytka parko-
metru nie zobaczyła, bo od strony 
parkingu zasłania go budka z lo-
dami. – Nie miałam pojęcia o tym, 
że mam pobrać jakiś kwitek – przy-
znaje starsza kobieta.
 Przy miejscach parkingowych 
widnieje tabliczka z napisem „Par-
king dla klientów WROTEX i Sto-
krotka na czas robienia zakupów”. 
Gdyby emerytka zajrzała za budkę 
z lodami zobaczyłaby parkomat i re-
gulamin zobowiązujący do pobrania 
kwitka uprawniającego do bezpłatne-
go parkowania. Niestety po wyjściu z 
auta skierowała się wprost do sklepu.

Prywatny teren, inne zasady

 Pani Maria chciała iść do urzę-
du by wyjaśniać sprawę. Szybko wy-
tłumaczyliśmy, że parkometr przy 
rondzie im. Tadeusza Mazowiec-
kiego nie ma nic wspólnego z miej-
ską strefą parkowania. Parking pod 
Stokrotką znajduje się na terenie 
prywatnym i rządzi się swoimi za-
sadami. Emerytka nie jest pierwszą 
klientką sklepu, która czuje się po-
szkodowana. Pod koniec maja zgło-
sił się do nas pan Piotr i podobnie 
jak pani Maria również nie miał 
możliwości wyjaśnienia sprawy na 
miejscu. Firma obsługująca parko-
mat znajduje się w Bielsku-Białej i 
już na wystawionym wezwaniu in-
formuje, że kontroler nie ma moż-
liwości anulowania opłaty dodatko-
wej. Wzywa do uregulowania należ-
ności w ciągu 7 dni strasząc, że po 
upływie tego terminu będzie trze-
ba zapłacić 150 złotych. Firma za-
pewnia, że po złożeniu reklamacji 
termin płatności zostaje wstrzyma-
ny. Reklamację można złożyć tylko 
drogą e-mailową.

Żal i poczucie krzywdy

 – Nie umiem tego zrobić – roz-
kłada ręce Pani Maria. Postanowi-
liśmy pomóc i wysłaliśmy reklama-
cję, załączając rachunek, z którego 
wyraźnie wynika, że kobieta była 
klientką sklepu i zatrzymała się tyl-
ko na czas zrobienia zakupów. Mie-
liśmy nadzieję, że firma rozstrzy-
gnie reklamację zgodnie z duchem 
prawa, a nie literą prawa? Niestety 
już następnego dnia otrzymaliśmy 
informację z odmową uwzględnie-
nia reklamacji. 
 W Piasecznie płatne parkingi, 
które mają wymusić ruch samo-

chodów i zapewnić miejsca po-
stojowe klientom powstały tak-
że przed kilkoma sklepami sie-
ci Biedronka oraz przed Lidlem 
przy ulicy Okulickiego. Intencją 
jest wygoda i komfort osób ko-
rzystających ze sklepów, które 
w ten sposób mają zapewnione 
miejsca do parkowania. Nieste-
ty w tym przypadku pozostał żal, 
rozczarowanie i poczucie krzyw-
dy. – Nie mam wyjścia, zapłacę, 
ale już nigdy w życiu nie zrobię 
zakupów w tej Stokrotce – zapo-
wiada pani Maria.

Adam Braciszewski

Do szybkich zakupów ma 
dopłacić 95 zł
PIASECZNO Pani Maria zatrzymała się na parkingu pod Stokrotką po worek z węglem 

drzewnym dla wnuka. – Gdy wróciłam znalazłam za szybą wezwanie do zapłaty 95 

złotych – mówi zrozpaczona emerytka. Zasugerowała się tabliczką informującą o tym, 

że parking przeznaczony jest dla klientów sklepu na czas zakupów

KONSTANCIN-JEZIORNA

Zajęcia jogi
 Konstanciński Dom Kultury oraz Kawiarnia Hugonówka FoodArt-
Cafe zapraszają na bezpłatne zajęcia jogi wszystkich spragnionych 
ruchu i świeżego powietrza. To świetna okazja by w inny sposób sko-
rzystać z letniego weekendu i zrobić coś dla ciała oraz ducha. Se-
sje na polanie przy Hugonówce (obok rzeźby wilków) poprowadzi w 
piątek o 18 i w niedzielę o 12 instruktorka z UDANA yoga.

Tyl.

Kino Plenerowe na leżakach
 Już dziś (10 lipca) na polanie przy Hugonówce przy ulicy Mostowej 
15 obejrzeć będzie można fi lm Woody'ego Allena „W deszczowy dzień 
w Nowym Jorku” z 2019 roku. Początek o godzinie 21.45. Wstęp wolny.

Tyl.
R E K L A M A K O N D O L E N C J E
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 Nowożeńcy są od dawna zwią-
zani z Perłą Złotokłos. W przy-
padku Kamili, która jest kierowni-
kiem pierwszej drużyny seniorów, 
to związek od najmłodszych lat, do 
czego w dużym stopniu przyczyni-
ła się jej rodzina. Paweł (bramkarz 
i kapitan pierwszego zespołu senio-
rów) był z kolei wychowankiem sta-
rej drużyny Tarpana Tarczyn. Po 
rozpadzie rocznika 92 wstąpił w sze-
regi Perły Złotokłos i jest już w klu-
bie od ponad 10 lat. A jak się po-
znali? - Pamiętam, że kiedyś zoba-
czyłam Pawła na jakiejś imprezie 
– wspomina Kamila Reszka. - Bar-
dzo mi się wtedy spodobał, ale na-
wet nie podeszłam zagadać, więc 
niestety nie poznałam jego imienia i 
w tym miejscu wszystko zaczęło się 
komplikować, aż do tego pięknego 
dnia kiedy zobaczyłam go na meczu 
Perły Złotokłos z Tarczynem i pomy-
ślałam sobie: on musi być mój!
 Kierowniczka przyznaje, że wtedy 
było już dużo łatwiej, bo wiedziała jak 
ma na imię i kim jest jej przyszły mąż. 
 - Mimo wszystko twardy był z nie-
go orzech do zgryzienia, ale do „ak-
cji” wkroczył nasz wspólny przyjaciel 
Maciej  Łoszewski (również wycho-
wanek Perły Złotokłos), który posta-
wił go pod ścianą i powiedział ,,albo 
Ona albo żadna” i... tak to leci nam 
już 11 rok razem – śmieje się kierow-
niczka drużyny.
 Klub ze Złotokłosu to nie tylko 
piłka nożna. Ludzie z nim związa-
ni robią na co dzień wiele by stał się 
on dla nich drugim domem. Wspól-
ne relacje między nimi wykraczają 
więc daleko poza sport. - To właśnie 
tu zaczęła się nasza wspólna podróż 
– mówi Paweł Reszka. - Nawet pre-
zes klubu Rafał Tchórzewski jechał 
ze mną kupić pierścionek zaręczy-
nowy. Kamila, odkąd tu gram, jest 
częścią drużyny - najpierw jako ki-

bic, a później jako kierownik.
 Organizacja ślubu w czasach 
pandemii nie była łatwym zadaniem. 
- To był totalny spontan – nie kryje 
małżeństwo. - W niecały miesiąc zor-
ganizowaliśmy sobie ślub i przyjęcie - 
wszystko na własną rękę. Oczywiście 
bardzo dużo pomagała nam przy 
tym rodzina, za co jesteśmy im bar-
dzo wdzięczni. Niestety, z racji tego 
iż było to skromne przyjęcie, nie mo-
gliśmy zaprosić na niego wszystkich 
zawodników, ale jak tylko zdecydu-
jemy się na ślub kościelny, na pewno 
nie zabraknie na nim większości klu-
bu Perła Złotokłos - w końcu to na-
sza rodzina i nasz drugi dom!
 Dzień ślubu miał również swój 
symboliczny akcent, bo nad Złoto-
kłosem przeszła wówczas wichura, w 
wyniku której drzewo zawaliło się na 
budynek klubowy. - Bardzo jest nam 

przykro, że akurat w dniu naszego 
ślubu doszło do takiej sytuacji, ale jak 
to powiedział jeden z gości, klub do-
magał się od nas uroczystości zaślu-
bin na boisku – wyznali nowożeńcy.
 Wszystko wskazuje na to, że już 
niedługo poznamy pierwszy owoc 
tego małżeństwa, kiedy to na świat 
przyjdzie córka państwa Reszków – 
zapewne przyszła piłkarka Perły Zło-
tokłos.  - Prezes Rafał Tchórzewski 
zapowiedział już, że zostanie stwo-
rzony nowy rocznik w klubie dla na-
szej pociechy – śmieje się para. - A 
mówiąc poważnie, jeśli córka będzie 
chciała pójść w ślady ojca, nie będzie-
my mieli ku temu żadnych zastrzeżeń, 
gdyż w naszym związku piłka zawsze 
jest na pierwszym miejscu.
 Młodej parze życzymy wszystkie-
go najlepszego na nowej drodze życia.

Grzegorz Tylec

PIŁKA NOŻNA Ludzie łączą się w pary w różnych okolicznościach. W przypadku Kamili i 

Pawła Reszków niewątpliwie przyczynił się do tego klub piłkarski Perła Złotokłos. Pod 

koniec czerwca para wzięła ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego w Prażmowie

Połączyła ich Perła

Chciałbym podziękować 
kibicom

Piątka na wysokim 
poziomie

Turniej w cieniu pandemii

Z Krzysztofem Wasiewiczem, zwycięzcą fi nałowego biegu na 5000 
metrów podczas VIII Piaseczyńskiej Piątki, rozmawia Grzegorz Tylec

PIASECZNO W związku z koronawirusem Stowarzyszenie Kondycja 
zorganizowało nieco inną edycję Piaseczyńskiej Piątki niż zwykle. Ze 
względów bezpieczeństwa nie przewidziano biegów specjalnie dedy-
kowanych dzieciom, a całość odbyła się na stadionie miejskim

TENIS STOŁOWY W trakcie szóstego turniej z cyklu Grand Prix Piaseczna w tenisie stoło-

wym kibice mogli liczyć na duże sportowe emocje i zaciętą rywalizację 

Czy trudno było zmobilizować się do trenin-

gów w czasie pandemii kiedy to wszystkie 

starty zostały zawieszone?

 W moim przypadku było trochę ciężej. Jed-
nak jeśli ma się konkretny cel to motywacja 
jest większa, a tu tak naprawdę odwołane zo-
stały wszystkie starty i wielka niewiadoma, czy 
w tym roku w ogóle jeszcze uda się wystarto-
wać. Dodatkowo wszystkie treningi wykony-
wane samotnie to kolejny minus.

W tym roku na Piaseczyńską Piątkę przyjechało wielu ciekawych zawodni-

ków. Nie byłeś przed startem pewny zwycięstwa jak zwykle?

 Na liście startowej było kilku groźnych zawodników, więc nie byłem pew-
ny zwycięstwa. Do tego 5000 metrów jest bardzo ciężkim dystansem. Dlacze-
go? Po pierwsze to długi dystans – 12 i pół kółka bieżni. Trzeba mieć silną psy-
chikę, do tego trafi ć na dobre warunki, no i kompanów do biegu. Jest bardzo 
ciężko wytrzymać dobre tempo biegnąć w pojedynkę. Ze wszystkich biegów 
na bieżni to właśnie ten dystans zawsze sprawiał mi problemy. Przykładowo 
na dystansie 5 kilometrów na ulicy już kilka lat temu złamałem 15 minut, a na 
bieżni ta sztuka udała mi się dopiero teraz.

Przez większą część biegu trzymałeś się w pierwszej trójce, gdzie co chwi-

la zmieniał się lider. Czy taka była taktyka? Spodziewałeś się, że gdy zaata-

kujesz w końcówce aż tak bardzo  „odjedziesz” rywalom?

 Głównym celem było zwycięstwo, dlatego moja taktyka była prosta - biec 
w czołówce. Co do zmian na prowadzeniu, to jeśli chce się pobiec dobry wy-
nik, trzeba współpracować. Dlatego co jakiś czas się zmienialiśmy.  Na czwar-
tym kilometrze czułem się bardzo dobrze i wiedziałem również, że jeśli chcę 
pokusić się o wynik poniżej 15 minut, to muszę mocno podkręcić tempo. No i 
udało się! Na pewno duży wpływ na to miał doping jaki towarzyszył mi pod-
czas biegu, zwłaszcza na ostatnim okrążeniu, za co chciałbym bardzo podzię-
kować wszystkim kibicom.

Wynik poniżej 15 minut pokazuje, że jesteś w świetnej formie. Jakie są twoje 

kolejne sportowe cele na ten rok?

 Forma faktycznie jest bardzo dobra, tym bardziej, że czuję, że w mocniej-
szym biegu byłbym w stanie jeszcze dużo urwać z tego wyniku. Kolejnym ce-
lem prawdopodobnie będą Mistrzostwa Polski we Włocławku, na które, dzię-
ki wynikowi z Piaseczyńskiej Piątki, wybiegałem minimum. A dalej to zoba-
czymy, bo terminy wielu startów nadal nie są pewne.

 Tym razem, po biegach na krótszych dystansach, dystans główny (pięć ty-
sięcy metrów) podzielono na kilka mniejszych biegów, do których uczestni-
cy przydzielani byli na podstawie swoich średnich deklarowanych czasów. 
Szczególne wyrazy uznania należały się w ostatnią sobotę amatorom, dla któ-
rych pokonanie dwunastu i pół okrążeń stadionowej bieżni w pełnym słoń-
cu było nie lada wyzwaniem. Trzeba jednak przyznać, że na tegorocznej edy-
cji pojawiło się przede wszystkim wielu świetnie przygotowanych biegaczy, 
którzy uzyskali imponujące czasy, a fi nałowy bieg – ze świetnym (zwycięskim) 
startem zawodnika Kondycji Krzysztofa Wasiewicza (14.56) – był niewątpliwie 
ozdobą tegorocznej edycji. - To była jedna z lepiej przygotowanych imprez 
sportowych w Polsce, a już na pewno w naszej gminie – nie krył swojego za-
dowolenia Wiesław Paradowski, organizator Piaseczyńskiej Piątki ze Stowa-
rzyszenia Kondycja. - Do tego dopisała pogoda, najwyższy poziom sporto-
wy i to w dodatku z akcentem Krzyśka Wasiewicza. Cóż więcej chcieć? Należy 
tylko podziękować moim zawodnikom za przygotowanie imprezy. Kondycja 
Masters spisała się na medal!

Tyl.

 Gościem specjalnym imprezy 
była Klaudia Kusińska – dwukrotna 
medalistka Mistrzostw Polski, córka 
Marcina Kusińskiego, który pod ko-
niec lat 90-tych ubiegłego wieku był 
członkiem drużyny KS Piaseczno, z 
którą zdobył dwa tytuły Drużyno-
wego Mistrza Polski. Organizatorzy 
po raz kolejny trafili w 10-tkę i mo-
gli liczyć na duże zainteresowanie 
turniejem, w którym łącznie zagra-
ło aż 132 zawodników. Klaudia Ku-
sińska wręczyła nagrody zwycięz-
com, a także wylosowała szczęśliw-
ców, którzy weszli w posiadanie jej 
koszulek z autografami. Ponadto je-
den z zawodników miał możliwość 
odbycia indywidualnego treningu z 
zaproszonym gościem.
 Najwięcej osób przyciągnęły za-
wody w kategorii Open, gdzie udział 
mogli wziąć zarówno amatorzy, jak 
i profesjonaliści. Tym razem poje-
dynek o pierwsze miejsce rozegrali 
Maciej Kotarski i Bartłomiej Szoł-
kowski. Ostatecznie wygrał Kotar-
ski, który aktualnie jest... trenerem 
Bartka Szołkowskiego w UKS Re-
turn. Brązowy medal trafił do Ra-
fała Suszyckiego, który zgarnął rów-
nież kolejne złoto wśród amatorów. 

Drugie zwycięstwo z rzędu w kate-
gorii dzieci odniosła natomiast Wik-
toria Wiencek, a srebro zdobył Igor 
Twarowski z GKTS Wiązowna. Jak 
zwykle wysoki poziom mogliśmy 
obserwować w turnieju gry podwój-
nej, w którym po puchar sięgnęła 
para Markowski/Dąbrowski, wystę-
pująca na co dzień w drugiej lidze w 

barwach SKS 40 Warszawa. 
 Kolejny turniej, w związku z 
pandemią koronawirusa, odbędzie 
się we wrześniu. Niewykluczone jed-
nak, że w wakacje zorganizowane 
zostaną jeszcze dodatkowe imprezy 
dla miłośników tenisa stołowego w 
Piasecznie.

Tyl.
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Jak dorobić na emeryturze?
Emerytura powinna być dla większości z nas okresem odpoczynku po wielu latach 

ciężkiej pracy. Okresem życia, w którym można sobie wreszcie pozwolić na więcej – 

zwłaszcza fi nansowo. Niestety, obecna sytuacja w naszym kraju wygląda tak, że wiele 

osób, by myśleć o egzystencji na w miarę przyzwoitym poziomie, wciąż nie pogardzi 

podjęciem zatrudnienia po skończeniu 60 czy 65 roku życia

 Wysokość świadczeń emerytal-
nych w Polsce często nie wystarcza 
na zaspokojenie podstawowych po-
trzeb życiowych, co skutkuje tym, 
że seniorzy coraz częściej decydu-
ją się na podjęcie dodatkowego za-
trudnienia. W ubiegłym roku, we-
dług badań aktywności ekonomicz-
nej ludności, zdecydowało się na to 
ponad 940 tysięcy osób. Rozwiąza-
nie to ma swoje oczywiste plusy. Nie 
dość bowiem, że emeryt powiększa 
w ten sposób swoje dochody, to je-
śli jeszcze spełni przy tym określone 
warunki, może też starać się o prze-
liczenie swojego świadczenia.
 Wysokość pobieranej emerytu-
ry można podwyższyć na kilka spo-
sobów. W przypadku podjęcia do-
datkowego zatrudnienia niezbęd-
nym warunkiem jest jednak odpro-
wadzanie składek na ubezpieczenia 
społeczne. Jeżeli wskaźnik podsta-
wy wymiaru obliczony z uwzględ-
nieniem tych zarobków będzie wyż-
szy od poprzedniego, to wówczas 
podniesiona zostanie podstawa wy-
miaru emerytury. W tym celu nale-
ży złożyć wniosek o doliczenie sta-
żu z tytułu wypracowania nowe-

go okresu albo wniosek o przelicze-
nie podstawy wymiaru emerytury z 
uwzględnieniem zarobków uzyska-
nych po jej przyznaniu.
 Nie wszyscy seniorzy mogą jed-
nak dorabiać bez żadnych ograni-
czeń. Dotyczy to szczególnie osób 
pobierających wcześniejsze emery-
tury w przypadku których obowią-
zuje limit przychodów. Świadczenie 
ulega zmniejszeniu w razie osiągania 
przychodu w kwocie przekraczającej 
70 proc. przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia za kwartał kalenda-
rzowy, ostatnio ogłoszonego przez 
prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego. Jeżeli natomiast osiągnię-
ty przychód będzie w kwocie wyższej 
niż 130 proc. przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia, prawo do eme-
rytury, renty z tytułu niezdolności do 
pracy oraz renty rodzinnej, do której 
uprawniona jest jedna osoba, ule-
gnie zawieszeniu. Na szczęście eme-
ryci, którzy osiągnęli już powszech-
ny wiek emerytalny (60 lat kobieta, 
65 lat mężczyzna) mogą dorabiać 
bez żadnych ograniczeń. 
 Wiele osób, zbliżając się wie-
ku emerytalnego, staje przed dyle-

matem – czy opłaca się jeszcze da-
lej pracować? Im później przejdzie 
się bowiem na emeryturę, tym więk-
szy będzie indywidualny kapitał po-
czątkowy i – co za tym idzie – więk-
sza wysokość świadczenia. W Polsce 
większość emerytów decyduje się na 
przejście na emeryturę kiedy już tyl-
ko może. Część z nich pracuje po-
tem w tzw. szarej strefie, ale warto 
podkreślić, że jest to nie tylko nie-
zgodne z prawem, ale i nie zwięk-
sza otrzymywanej emerytury. Nie-
co mniejszy odsetek emerytów pra-
cuje z kolei dłużej licząc na większe 
świadczenie. A co jest bardziej opła-
calne? Okazuje się, że na to pyta-
nie nie ma jednoznacznej odpowie-
dzi i każdy przypadek powinien być 
rozpatrywany indywidualnie. Liczą 
się w tym przypadku takie cechy jak 
wykształcenie, pozycja zawodowa 
i ogólny stan zdrowia. Ostatecznie 
nikt nie jest jednak w stanie przewi-
dzieć przez ile lat dana osoba będzie 
żyć i pobierać emeryturę.
 A jak najczęściej dorabiają se-
niorzy? Z raportu GUS wynika, że 
do najpopularniejszych wykony-
wanych przez nich zawodów na-
leżą kasjer, stróż nocny, kierowca 
czy sprzedawca. Z kolei na najlep-
sze zarobki wśród emerytów może 
liczyć tzw. „złota rączka”  - od 20 
do nawet 35 złotych netto za go-
dzinę. Seniorzy często opiekują się 
również dziećmi i oferują przejaz-
dy osób, z wykorzystaniem takich 
aplikacji jak Uber czy Bolt.

Tyl.
R E K L A M A

R E K L A M A



DAM PRACĘ

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

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

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

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

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

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

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

Zatrudnię nauczyciela i opiekuna w żłobku, 
tel. 501 423 413

Zatrudnię pielęgniarkę do pracy w żłobku k/ Piaseczna, 
tel. 501 423 413

Kamieniarz, szlifierz obróbka nagrobków. tel. 602 424 326

Panią do prowadzenia domu z zamieszkaniem,
tel. 604 559 182

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Mysia-
dle (ul. Kwiatowa 28) zatrudni nauczyciela edukacji wcze-
snoszkolnej, nauczyciela edukacji przedszkolnej, psycho-
loga szkolnego, nauczyciela j. niemieckiego (pełen etat, 
czas określony). Telefon kontaktowy: 22 462 85 20. CV 
proszę przesyłać na adres e-mail: praca@spwmy.edu.pl

Krawcowej w poprawkach krawieckich w Mysiadle lub 
chałupniczo, tel. 501 201 455

Mężczyznę na pół etatu, wymagane prawo jazdy kat. B, 
Piaseczno, najchętniej emeryt, tel. 502 057 375

Do sprzątania w hotelu pracowniczym w Nowej Woli, na 
stałe, tel. 505 044 521

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

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

Cukiernika i pomoc, tel. 608 079 659

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

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

Firma ogrodnicza zatrudni doświadczonego brukarza, 
tel. 505 075 670

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

Kucharz i pomoc w kuchni poszukiwani do restauracji 
„Gospoda pod Orzechem” w Piasecznie. Zgłoszenia oso-
biste, tel. 730 311 411

Zatrudnię osoby do wykładania towaru, sklep spożywczy 
w Głoskowie, tel. 500 125 790

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie i mycie okien, tel. 733 546 026

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

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

SPRZEDAM

Dywan wełniany, oliwka, we wzory, 3,4 m na 2,4 m, stan 
doskonały, 200 zł, tel. 604 234 138

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

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

Agregat benzynowy  5 kW, tel. 663 545 151

Krajzegę i dwurzędową sadzarkę do kapusty,
tel. 662 869 977

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

Pianino, Czajkowski, tel. 22 756 31 61

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Toyota Aigo, 2007 r., przebieg 236 tys. km, tel. 608 474 876
 
Opel corsa 1,4 , 2010 r. Niemcy, drugi właściciel, tel. 663 545 151

AUTO - MOTO  KUPIĘ

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

Kupię każde auto, tel. 603 903 405

Kasacja aut, tel. 508 206 738

Każdy, uszkodzony, cały, tel. 789 432 021

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

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

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

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

Działki budowlane Prażmów, tel.791 394 791

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

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

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

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

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

Do wynajęcia 3 pokoje, tel. 503 141 987

Mieszkanie w Czersku, tel. 22 727 41 53, 780 060 388

Kwatery, tel. 728 899 673

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

Lokal biurowy w Centrum Piaseczna 30m. kw. i 20m kw. 
tel.601 213 634

USŁUGI

CYKLINOWANIE, PARKIETY, RENOWACJE 
SCHODÓW, TEL. 502 514 388

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

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

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

Złota rączka + ogrodnik, tel. 669 686 350

Złom. Porządkujesz? Remontujesz? Uprzątniemy 
i wywieziemy złom, tel. 502 898 418
Tynki gipsowe, elewacje, wylewki Tel.502 788 561

Tynki maszynowe gipsowe , cementowo-wapienne,
 tel. kontaktowy: 722 139 868

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

Dachy, remonty, tel. 601 310 413,

Dachy, rynny, tel. 798 836 860

Nadzory budowlane tel. 608 659 464

Posadzki epoksydowe (żywiczne), tel. 504 241 950

Elektryk, tel. 666 890 886

Przeprowadzki,  tel. 505 591 721

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

USUWANIE OWADÓW LATAJĄCYCH, Tel. 503 471 422

GLAZURA, TERAKOTA, TEL. 728 890 101

REMONTY KOMPLEKSOWO, TEL. 539 653 047

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

ROZBIÓRKI WIAT i DOMÓW, TEL. 539 653 047

Projektowanie ogrodów, zakładanie i pielęgnacja. 
Konstrukcje drewniane. Tel. 506 026 051

Złota rączka tel.735 616 596

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

Tynki gipsowe i tradycyjne kont, tel. 604 415 352

Tynki maszynowe tel. 533 125 444

Żaluzje, rolety, moskitiery,  tel. 601 054 547

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Glazura, terakota, samodzielnie, tel. 694 126 583

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

Dachy, podbitki, naprawy, tel. 798 836 860

Kominy, rynny, naprawy, tel. 798 836 860

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439

Mycie i malowanie elewacji, dachów i kostki brukowej, 
tel. 609 828 998

Ocieplanie budynków, tel. 609 828 998

Malarskie, tel. 696 120 208

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Układanie kostki brukowej,  tel. 604 174 152

Docieplanie Budynków, tel. 795 96 96 96

Mycie i malowanie elewacji,  tel. 505 591 721

Koszenie, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

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

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

Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Dachy papą termozgrzewalną, obróbki, tel. 502 473 605

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

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

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

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

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

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

Hydraulik, tel. 535 872 455

Koszenie tel. 735 616 596

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

Ogrodnictwo tel. 536 043 434

Masz zarośniętą działkę jak 150? Wejść się nie da? P
rzyjedziemy, skosimy zarośla i wytniemy samosieje, 
tel. 500 51 66 77

 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

NAUKA 

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

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

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

MATRYMONIALNE

Pani pozna Pana, odpowiedzialnego w. 45-55 l. 
Tel. 517 031 285 ( po godz.17)

poszukuje
KOLPORTERA

z własnym samochodem 
ze znajomością powiatu 

piaseczyńskiego
Praca w każdy piątek

 tel. 692 488 278

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

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

Sprzedam żyto 1,5 tony, tel 694 726 680

Firma z siedzibą w Raszynie zatrudni montera
/serwisanta  urządzeń klimatyzacyjnych, went. 
elzbieta@rir.com.pl   tel. 501 262 361

Praca w ochronie w Górze Kalwarii, system 24/48h, 
wiek do 60 lat, podstawowa znajomość komputera i 
kasy fiskalnej.  Tel. 603 454 131, 607 212 383

Gastronomia w Górze Kalwarii zatrudni pracowni-
ków, dobre warunki, tel. 501 100 805

Przyjmę Panią do sprzątania samochodów 
ciężarowych, Łazy k. Magdalenki, tel. 604 626 444

Zatrudnię Panią z doświadczeniem do pracy w skle-
pie w Cendrowicach. Pełny etat lub dodatkowo, 
tel. 885 577 877 

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

Fryzjerkę do salonu w  Piaseczno, tel. 692 488 278

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

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

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

Kolportera do rozdawania gazet na skrzyżowaniu, 
Tel. 22 756 79 39

Kupię magnetofon lub całą wieżę (szerokość 43cm), 
Technics, Radmor, kolumny Altus z lat 90-tych, oraz 
kasety TDK, SONY, MAXWELL, tel. 698 698 839
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DACHY, PAPA TERMOZGRZEWALNA, IZOLACJE, 
OBSŁUGA SPÓŁDZIELNI, TEL. 535 490 417

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

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

Naprawy, krycie dachów, tel. 511 928 895

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Pomoc dla seniorów: zakupy, drobne sprawunki, do-
trzymywanie towarzystwa, Piaseczno, tel. 571 373 118

Koszenie tel. 735 616 596

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

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

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

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

STUDIO ROZWOJU TWÓRCZEGO I OSOBOWOŚCI 
dla dzieci i dorosłych. Spotkania twórcze. Spotkania z 
rozwoju osobowości. Grupa wsparcia. Pomoc w lek-
cjach. Opieka nad dziećmi. Zadania kreatywne. Okula-
ry VR. Piaseczno, z dojazdem, tel. 571 373 118

największy nakład 
największa skuteczność 

w każdy piątek

cena od 3 zł za słowo

Zamów 
ogłoszenie 

drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2

tel. 22 756 79 39 pon-pt 8:30-18
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AKTUALNOŚCI

Pójdź do lasu i zrób 
porządek

Anioły Floriana ćwiczyły
na szczytny cel

PIASECZNO Lasy Państwowe ogłosiły ogólnopolską akcję #Zabierz-
5ZLasu. Skierowana jest ona do wszystkich osób, które kochają lasy i 
denerwują je pozostawione w nich śmieci. W inicjatywę włączyli się 
również piaseczyńscy działacze proekologiczni

PIASECZNO Przed urzędem gminy doszło do niecodziennego wydarze-
nia. Drużyna Pożarnicza Anioły Floriana, która skupia w swoich szere-
gach osoby niepełnosprawne, przystąpiła do #GaszynChallenge – ini-
cjatywy, w której zbierane są pieniądze dla dzieci chorych na SMA 
(rdzeniowy zanik mięśni)

 Akcja polega na tym by będąc 
w lesie zebrać minimum pięć sztuk 
śmieci i wyrzucić je do odpadów do-
mowych, pamiętając jednocześnie 
o sortowaniu. Następnie należy po-
chwalić się tym w mediach społecz-
nościowych i... zachęcić znajomych 
do podjęcia podobnego wyzwania.  
- Choć Alarm dla Klimatu Piaseczno 
włączył się w akcję Lasów Państwo-
wych, to jest to sprzątanie indywidu-
alne (dobre na czasy Covid) – mówi 
Anna Kolińska z Alarmu dla Klimatu 
Piaseczno. - Zachęcam do wybrania 
się w wolnej chwili na spacer do swo-
jego pobliskiego lasu. Ja z córkami 
poszłam akurat w okolicę Górek Szy-
mona. Na co się tam natknęłam? Naj-
więcej było szkła (rozbitych i całych 
piersiówek), mnóstwo kapsli od bu-
telek i petów, aluminiowe puszki, in-
cydentalnie plastikowe butelki, frag-
menty ubrań, kawałki  styropianu, 
plastikowe korki, wieczka czy gazety.
 Akcja trwa przez cały rok, ale 
szczególnie warto wziąć w niej udział 
w okresie wakacyjnym.

Tyl.

 W ramach akcji nominowane osoby lub instytucje muszą wykonać 10 
pompek i wpłacić pieniądze na dzieci chore na SMA, na co mają 48 godzin. Ci, 
którym uda się ukończyć wyzwanie, nominują następne co najmniej trzy oso-
by lub instytucje.
 Niepełnosprawne Anioły Floriana pokazały, że nie jest im straszna aktyw-
ność fi zyczna. Każdy z obecnych uczestników dał z siebie wszystko – na mia-
rę swoich indywidualnych możliwości, a w wykonaniu zadania pomogli czyn-
nie burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz, radny sejmiku województwa ma-
zowieckiego Piotr Kandyba i przewodniczący rady sportu Szymon Kowalew-
ski. - Wyzwanie, które otrzymaliśmy, rodzice wraz druhami podjęli bez dysku-
sji – mówi Tomasz Staniszewski ze Strażackiej Drużyny Pożarniczej Anioły Flo-
riana. - Mimo niepełnosprawności możemy od chłopców  brać przykład jeżeli 
chodzi o podejmowanie wyzwań. Nawet jeżeli nie są w stanie wykonać pew-
nych działań, są pełni energii i mobilizacji. Po prostu nie odpuszczają. Zawsze 
możemy też liczyć na wsparcie od naszych burmistrzów, ale także radnych. 
To był właśnie dobry przykład.  Chciałbym także podziękować naszym przyja-
ciołom z OSP Dawidy, którzy pomogli nam zrealizować zadanie. Czas wakacji 
jest tradycyjnie czasem odpoczynku. Chłopcy czekają do września na nowe 
zbiórki i wrażenia.

Tyl.

Mapa Pamięci Aleksandra Ryszki
KONSTANCIN-JEZIORNA Do 16 sierpnia w Hugonówce oglądać będzie można wystawę ma-

larstwa Aleksandra Ryszki. Ekspozycję można zwiedzać od wtorku do niedzieli w go-

dzinach od 11 do 17

 Mapa Pamięci to przekrój ma-
larstwa Aleksandra Ryszki z lat 
2010-2019. - Razem z kuratorką wy-
stawy Olą Buczkowską-Przeździk 
przyjrzeliśmy się motywom rodzin-
nym, które od lat przewijają się w 
mojej twórczości oraz zmianom for-
malnym, jakie zaszły w moim ma-
larstwie na przestrzeni lat – mówi 
Aleksander Ryszka.
 Zdaniem artysty każdy ma swoją 
,,mapę pamięci'' - zbiór wspomnień, 
wydarzeń, osób, które przewijają się 
przez nasze życie.  - Moje obrazy to 
próba wizualizacji tych doświad-
czeń – zaznacza malarz. - Jest to też 
artystyczny powrót do rodzinnego 
Konstancina, w którym swoją ostat-
nią indywidualną wystawę miałem 
jako młody student malarstwa w 
2003 roku. Teraz, po latach, poka-
zuję wybór prac w przestrzeni Hu-
gonówki - miejsca  dla mnie szcze-
gólnego, gdyż w latach 2004-2006 
miałem tu swoją pracownię. Poja-
wia się również jedna praca z tamte-
go okresu.
 Aleksander Ryszka urodził się 
w 1983 roku w Warszawie. Miesz-
ka i tworzy w Konstancinie-Jezior-
nie. Ukończył Wydział Malarstwa 

ASP w Warszawie w pracowni prof. 
Jarosława Modzelewskiego (dyplom 
2007), w latach 2012-2019 założył i 
był kuratorem Galerii Przystanek w 
piaseczyńskim Przystanku Kultura. 
Jest przy tym pomysłodawcą i ko-
ordynatorem Festiwalu Przystanek 
Komiks, a od 2017 roku pracuje jako 
asystent w pracowni prof. Stanisła-
wa Baja na macierzystym wydzia-

le. Uczy również malarstwa i rysun-
ku w Domach Kultury w Piasecznie i 
Konstancinie.
 Artysta będzie również osobiście 
oprowadzać po wystawie – w sobo-
tę 25 lipca o godzinie 17. Grupy będą 
maksymalnie 10-osobowe, zapisy: 
biuro@konstancinskidomkultury.pl.

Grzegorz Tylec

W oczekiwaniu na lepsze miejsce 
do ćwiczeń
PIASECZNO W Parku Miejskim odbyły się konsultacje społeczne w sprawie reorganizacji 

i rozbudowy Street Workout Park Piaseczno. Na miejscu przedstawiono i omówiono 

projekt modernizacji, a także dyskutowano na temat obecnych urządzeń oraz nowych, 

znanych z biegów z przeszkodami

 Tego dnia w parku, oprócz ama-
torów ćwiczeń na świeżym powie-
trzu, nie zabrakło burmistrza Pia-
seczna Daniela Putkiewicza, gmin-
nych radnych – członków komisji 
sportu, Młodzieżowej Rady Gmi-
ny Piaseczno oraz przedstawicie-
li wspierających inicjatywę. W te-
mat modernizacji obiektu wprowa-
dzili wszystkich obecnych inicjato-
rzy projektu - Michał Iwan i Paweł 
Płoski. - W 2014 roku, w momen-
cie kiedy powstał, nasz Street Wor-
kout Park wyróżniał się na tle in-
nych parków. Najwyższa pora by 
zrobić kolejny krok i zmodernizo-
wać to miejsce – powiedział Mi-
chał Iwan. - Chcemy je rozbudo-
wać o tor przeszkód znany z ame-
rykańskiego Ninja Warrior, które 
zadomowiło się w Polsce.
 Paweł Płoski przypomniał z kolei 
krótko historię powstania obiektu. 
- Powstał on wówczas, jako inicjaty-
wa oddolna osób ćwiczących, na fali 
wybudowania Skateparku – podkre-
ślił jeden z inicjatorów, który w tym 
okresie był radnym powiatowym. 
- Popularność tego rodzaju aktyw-
ności rośnie. Zależy nam żeby głos 
w tej sprawie zabrały również oso-
by faktycznie tu trenujące. Chcemy 
znów zrobić coś co będzie unikato-
we na skalę Mazowsze, a może i ca-
łego kraju.
 Głos zabrała również przedsta-
wicielka zespołu projektowego mgr 
inż. arch. kraj. Joanna Bihałowicz. 
- Obecne strefy bezpieczeństwa, 
które muszą być zachowane, nacho-
dzą na siebie i należy je poprawić 
- oznajmiła Joanna Bihałowicz.
 Następnie uczestnicy konsulta-

cji udali się na... spacer po obiek-
cie, gdzie mogli szczegółowo przyj-
rzeć się i dotknąć każdego z urzą-
dzeń wchodzącego obecnie w skład 
Street Workout Parku. Ćwiczący w 
tym miejscu zasygnalizowali kilka 
problemów. Ustalono, między inny-
mi, że część urządzeń (jak np. trój-
kąt, który aktualnie cały się chwie-
je) powinna być usunięta lub prze-
sunięta, bo nie spełnia swoich funk-
cji lub stwarza zagrożenie.
 - Chcemy żeby każda z tych czę-
ści była dostosowana pod konkret-
ny typ treningu i ludzie ćwiczący nie 
nachodzili na siebie– wyjaśnił Mi-
chał Iwan. 
 Obecny projekt Street Worko-
ut Park Piaseczno zakłada rozbu-
dowę o nowe urządzenia do treno-
wania biegów z przeszkodami. W 
tym celu ma być wykonana inwen-

taryzacja istniejących urządzeń oraz 
ich nowe rozmieszczenie. Teren ma 
być podzielony na trzy tory. Pierw-
szy (od strony trybun) to tor prze-
szkodowy, drugi (środkowy) – do 
street work'outu i parkour'u, zaś 
trzeci – crossfitowo-funkcjonal-
ny. W odpowiedzi na prośby użyt-
kowników zaproponowano rów-
nież przebieralnię z zamykanymi 
szafkami o drewnianej konstruk-
cji oświetlonej lampami zasilanymi 
przez baterie słoneczne. - Frekwen-
cje w takich biegach z przeszkoda-
mi jak Runmageddon oraz zainte-
resowanie sportami przeszkodowy-
mi dają jasną informację, potrzeb-
ne są miejsca do treningów nie tyl-
ko w zamkniętych parkach, ale rów-
nież darmowe, dostępne publicznie 
- podsumował Michał Iwan.

Grzegorz Tylec

 Uczestnicy konsultacji demonstrowali jak należy korzystać
z urządzeń na Street Workout Park
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