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Uczczono pamięć bohaterskich powstańców

Wypadek przy 
przejściu dla pieszych
KONSTANCIN-JEZIORNA/GÓRA KALWARIA Na drodze woje-
wódzkiej 724, doszło w środę do wypadku z udziałem ka-
retki, samochodu dostawczego i osobówki. Dwie osoby zo-
stały ranne

POWIAT 1 sierpnia w ca-

łym kraju odbywały 

się obchody 76. rocz-

nicy wybuchu Powsta-

nia Warszawskiego. Na 

terenie powiatu piase-

czyńskiego miały one 

zarówno ofi cjalny, jak i 

spontaniczny charakter
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Zatrzymano trzech przestępców

Policjanci odkryli „dziuplę”

Dwaj chuligani odpowiedzą za zniszczenie mienia

Poprosiła policjantów o interwencję i... 
trafi ła do aresztu

Poszukiwany 35-latek uprawiał w domu marihuanę

Uwaga na kradzieże i włamania

 W Warszawie na ulicy Wólczańskiej policjanci z wydziału kryminalnego 
komendy powiatowej w Piasecznie zatrzymali 48-latka podejrzanego o przy-
należność do zorganizowanej grupy przestępczej. Mniej więcej w tym samym 
czasie w Ustanowie (gm. Prażmów) zatrzymano 43-latka poszukiwanego od 
3 lat do odbycia kary sześciu miesięcy więzienia za jazdę samochodem pod 
wpływem alkoholu. Ale to nie koniec sukcesów piaseczyńskich kryminalnych, 
którzy na terenie warszawskiego Wawra ujęli także 59-latka poszukiwanego 
do odbycia kary więzienia za przestępstwa związane z handlem narkotykami.

 Kilka dni temu funkcjonariusze weszli na teren posesji w Stefanowie, 
gdzie mieści się warsztat samochodowy. W budynku znaleziono części 
pochodzące z kradzionych na terenie różnych państw pojazdów. - Jak do-
tąd nikogo nie zatrzymano, ale sprawa jest rozwojowa – informuje nad-
kom. Jarosław Sawicki, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. 
Nie wiadomo w jaki sposób policjanci trafi li na ślad „dziupli”, sama akcja 
została jednak dobrze zaplanowana. W warsztacie znaleziono dużo czę-
ści (w tym silniki), pochodzących z samochodów skradzionych w ostatnim 
czasie w Wielkiej Brytanii, Niemczech, ale także w Polsce. Może to świad-
czyć m.in. o tym, że grupa ma międzynarodowe powiązania.  

 Tydzień temu w domu przy ul. Wilanowskiej nieznani sprawcy wy-
bili szybę. Policjanci zabezpieczyli nagrania z monitoringu i przesłucha-
li świadków. Dzięki temu już po kilku dniach udało się ustalić sprawców 
przestępstwa. We wtorek 26- i 28-latek zostali zatrzymani. Odpowiedzą za 
zniszczenia mienia. O ich dalszym losie zdecyduje sąd.

 Po północy w jednym z mieszkań na dużym piaseczyńskim osiedlu do-
szło do awantury. Policjantów wezwali na miejsce 30-letnia kobieta i jej o 
rok starszy partner. Podczas interwencji kobieta zakomunikowała funkcjo-
nariuszom, że powinni rozwiązać problemy przekrzykującej się pary. Po wy-
legitymowaniu uczestników awantury okazało się, że 30-latka jest poszu-
kiwana do odbycia kary więzienia wymierzonej jej przez sąd w Wołominie. 
Została więc zatrzymana i następnego dnia trafi ła do aresztu śledczego.

 W jednym z lokali w Baniosze dzielnicowi zatrzymali poszukiwanego 
35-latka. Mężczyzna miał do odbycia karę roku więzienia za wcześniejsze 
przestępstwa. Podczas przeszukiwania zajmowanego przez niego miesz-
kania, uwagę policjantów zwróciły stojące na parapecie doniczki, w któ-
rych rosły konopie indyjskie. Łącznie było tam 47 roślin. Mężczyzna został 
zatrzymany i trafi ł do aresztu śledczego. Wkrótce potem usłyszał zarzut 
uprawy konopi, za co grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. O dalszym 
losie zatrzymanego zdecyduje sąd.

 W środę nad ranem z zamkniętego osiedla przy ul. Ogrodowej w Jó-
zefosławiu (gm. Piaseczno) skradziono srebrnego lexusa NX 300h z 2018 
roku o wartości 170 tys. zł. Z kolei w Zamieniu (gm. Lesznowola), w dniach 
między 31 lipca a 3 sierpnia nieznani sprawcy włamali się do domu przy ul. 
Błędnej. Ukradli m.in. pieniądze i biżuterię. Straty oszacowano na około 40 
tys. zł. Włamywacze krążą też po Piasecznie. 31 lipca z balkonu mieszkania 
przy ul. Strusiej skradziono dwa rowery o łącznej wartości ponad 2600 zł. 
Policja apeluje, aby w okresie urlopowym zachowywać szczególną ostroż-
ność, zawsze włączać w domu instalację alarmową, dokładnie zamykać 
drzwi oraz okna, a kiedy nas nie ma, prosić o doglądanie naszej nierucho-
mości sąsiadów. 
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Zaproponowano nowe trasy 727 i 709!
PIASECZNO We wtorek w urzędzie gminy odbyła się konferencja z udziałem m.in. burmi-

strza, sołtysów i przedstawicieli Zarządu Transportu Miejskiego. Podczas spotkania za-

proponowano nowe przebiegi tras autobusowych funkcjonujących na terenie gminy

 - Cały czas napływają do nas 
wnioski mieszkańców, którzy życzą 
sobie poprawy istniejącego układu 
komunikacyjnego – wyjaśniał przy-
czyny proponowanych zmian wi-
ceburmistrz Robert Widz. - Dlate-
go postanowiliśmy pochylić się nad 
tym problemem i zaproponować 
nowe rozwiązania. Ta propozycja 
jest owocem naszych analiz. Później 

będziemy chcieli wysłuchać wnio-
sków i uwag mieszkańców. Osta-
teczną koncepcję zarekomendujemy 
na początku września burmistrzowi.
 Robert Widz podkreślił, że ży-
czeniem mieszkańców jest, aby 709 
dojeżdżał do dworca PKP. Inny po-
stulat to większa częstotliwość kur-
sowania autobusów na głównych 
osiach komunikacyjnych. - Zależy 
nam, aby wszystkie linie były dwu-
kierunkowe – dodał wiceburmistrz. 
- Chcemy też poprawiać jakość ta-
boru, co dotyczy zwłaszcza linii „L”. 
Inną naszą propozycją jest system 
informacji pasażerskiej. Chodzi o to, 
aby podróżni wiedzieli za ile minut 
będą mieli następny autobus. 
 Jakie więc zmiany konkretnie za-
proponowano? Zacznijmy od auto-
busu 709. Miałby on jeździć tą trasą 
co obecnie (z częstotliwością co 5-10 

min) z tą jednak różnicą, że co dru-
gi autobus dojeżdżałby do dworca 
PKP. Tym sposobem autobusy spod 
dworca odchodziłyby średnio co 10-
15 minut. W przypadku 727 w grę 
wchodzi kilka wariantów. Pierwszy 
to zostawienie obecnej trasy (Gło-
sków-Warszawa) przy kursowaniu 
autobusu co 30-40 min. Drugi wa-
riant to skrócenie trasy autobusu do 
Piaseczna, gdzie można by przesiąść 
się z niego w 709 lub inny środek 
komunikacji. Wiązałoby się to ze 
zwiększeniem częstotliwości kurso-
wania 727 (co 15 minut). - Przebieg 
trasy również uległby zmianie – wy-
jaśniał Bogdan Krawczyk z gminne-
go wydziału utrzymania infrastruk-

tury i transportu publicznego. - Au-
tobus jechałby ulicą Radnych, a po-
tem skręcał w Millenium i dojeżdżał 
do szkoły w Głoskowie.
Tam następowałoby rozgałęzienie 
linii. Co któryś kurs kierowałby się 
w stronę Antoninowa, do Cmenta-
rza Południowego, a co któryś – do 
Złotokłosu (po śladzie linii L12). 
- Częstotliwość kursowania autobu-
su byłaby wyższa niż w tej chwili. O 
to w tej zmianie chodzi – zapewniał 
Robert Widz. 
 Teraz do pomysłów przedstawio-
nych przez gminę będą mogli od-
nieść się mieszkańcy, na co mają 3 
tygodnie.

Tomasz Wojciuk

Zaproponowane przez gminę zmiany będą teraz konsultowane 
z mieszkańcami

Gmina chce, aby co drugi 709 

dojeżdżał do dworca PKP

Remont dworu Ryxów zbliża się
wielkimi krokami
PRAŻMÓW Gmina rozstrzyga właśnie przetarg na wykonanie projektu modernizacji zabytku, na co zarezer-
wowano w budżecie 200 tys. zł. Projekt ma być gotowy w przyszłym roku. Niedługo potem rozpoczną się 
prace remontowe, które według szacunków wójta Jana Dąbka, mogą pochłonąć nawet 8-10 mln zł
 W lutym gmina Prażmów i po-
wiat zawarły porozumienie w spra-
wie remontu i zagospodarowania  
200-letniego dworu. O fatalnym sta-
nie zabytku jako pierwsi pisaliśmy 
w ubiegłym roku. Dwór nie był za-
bezpieczony i popadał w ruinę. Bu-
dynek stanowił własność powiatu, 
chociaż w ostatnich latach zarzą-

dzała nim gmina. Obydwa samo-
rządy przez długi czas nie potrafiły 
porozumieć się, kto powinien wziąć 
za niego odpowiedzialność. W koń-
cu jednak udało się przełamać im-
pas. Na mocy zawartego porozu-
mienia ustalono, że gmina i powiat 
po połowie sfinansują remont obiek-
tu. Dodatkowo gmina zobowiązała 
się opracować projekt koncepcyjny 
prac remontowych i adaptacyjnych, 
który potem zostanie przedstawio-
ny do akceptacji konserwatorowi za-
bytków. Zobowiązała się również 
zabezpieczyć budynek przed dalszą 
dewastacją i degradacją. 

200 tys. zł na projekt

Wójt Jan Dąbek poinformował nas, 
że gmina rozstrzyga właśnie prze-
targ na firmę, która wykona projekt 
przebudowy zabytku. Będzie on go-
towy prawdopodobnie w przyszłym 
roku (nieco później niż zakładano, 

ale w momencie podpisywania po-
rozumienia nikt nie brał pod uwa-
gę epidemii). - Jak wszystko dobrze 
pójdzie w przyszłym roku ruszą tak-
że prace remontowe – dodaje Jan 
Dąbek. - Rewitalizacja dworu mo-
głaby zakończyć się w roku 2022. 

Ten teren ma żyć

 W tym roku gmina Prażmów do-
stała z Urzędu Marszałkowskiego 
38 tys. zł na organizację dożynek. 
Już wiadomo, że z powodu pande-
mii koronawirusa impreza się nie od-
będzie. Pieniądze te przesunięto więc 
na prace porządkowe i zabezpiecza-
jące w dworze Ryxów. - Na pewno 
trzeba uszczelnić dach, przykryć go 
plandeką lub folią – mówi wójt Praż-
mowa. - Tam w tej chwili jest eternit, 
którego nie można na razie zdemon-
tować. Jeśli chodzi o prace porządko-

we, to dwór stoi na hektarowej dział-
ce, więc jest tam co robić. Jakiś czas 
temu sołectwo napisało wniosek do 
powiatowego budżetu obywatelskie-
go, starając się pozyskać środki na 
budowę alejki dojazdowej. Cieszę się, 
że sprawy przybrały taki obrót. Od 
początku chcieliśmy uratować ten 
obiekt, ale nie mieliśmy na to środ-
ków. Teraz rozpoczynamy nowy roz-
dział współpracy z powiatem.
 Kilka dni temu na terenie dwo-
ru Ryxów zostało zainaugurowane 
kino plenerowe. Po seansie wójt po-
informował, że miejsce to ma służyć 
mieszkańcom. Mają tam odbywać 
się imprezy gminne, sołeckie, ale 
dwór ma być też udostępniany sto-
warzyszeniom. - Kto będzie chciał, 
będzie mógł z tego terenu korzystać 
– zapewnia wójt Jan Dąbek.

Tomasz Wojciuk

W lutym gmina i powiat zawarły porozumienie, które ma 
doprowadzić do wyremontowania 200-letniego zabytku

Jak wszystko dobrze pójdzie, 

rewitalizacja dworu Ryxów 

zakończy się w 2022 roku
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Uczcili pamięć bohaterów Powstania
KONSTANCIN-JEZIORNA 1 sierpnia w całym kraju odbywały się uroczystości rocznicowe upa-

miętniające wybuch Powstania Warszawskiego. Z tej okazji rada miejska Konstanci-

na-Jeziorny postanowiła uhonorować lokalnych bohaterów - trzech braci poległych na 

terenie miejscowości pierwszego dnia powstania

 Inicjatorką upamiętnienia w ten 
sposób Tadeusza, Kazimierza i Sta-
nisława Komorowskich była radna 
rady miejskiej Konstancina-Jeziorny 
Bożena Wierzbicka. Jakiś czas temu 
rada jednogłośnie przyjęła uchwałę 
o nadaniu krótkiej ulicy (w przyszło-
ści będzie ciągnęła się do torów kole-
jowych) obok ratusza imienia Braci 
Komorowskich. W sobotę przed po-
łudniem odbyło się uroczyste odsło-
nięcie tabliczki z nazwą ulicy, na któ-
re przybyli mieszkańcy, władze sa-
morządowe, a także przedstawiciele 
rodziny Komorowskich, w tym córka 
najstarszego z poległych – Tadeusza.
 Wszystkich gości powitał bur-
mistrz Kazimierz Jańczuk przypo-
minając, że 1 sierpnia 1944 roku to 
tragiczna data nie tylko w historii 
Polski, ale także wielu rodzin, w tym 
z Konstancina-Jeziorny. 
 - Dziś spotykamy się tu, aby 
uczcić pamięć tych, co polegli i zło-
żyć im hołd – dodał burmistrz. Na-
stępnie radna Bożena Wierzbicka 
przybliżyła zebranym tragiczne wy-
darzenia, które rozegrały się pierw-
szego dnia Powstania. To właśnie 
wtedy, na wieść o wybuchu zrywu, 
Tadeusz Komorowski poprowadził 
swój batalion  na zbiórkę plutonu 
do Kierszka. W rejonie torów kolejo-
wych powstańcy natknęli się na zna-
komicie uzbrojony oddział niemiec-
ki. Wywiązała się walka, w wyni-
ku której trzej bracia, w tym 16-let-

ni Stanisław stracili życie. W mar-
cu 1945 roku doszło do ekshumacji 
zwłok, a kilka dni później (28 marca 
1945 roku) odbył się pogrzeb boha-
terów na cmentarzu wojskowym w 
Powsinie. - Takiej manifestacji, jaka 
była podczas pogrzebu, nigdy wcze-
śniej tu nie było i pewnie już nie bę-
dzie – opowiadała Bożena Wierz-
bicka. - Mnóstwo ludzi żegnało na-
szych bohaterów. 
 Następnie przewodnicząca rady 
miejskiej Agata Wilczek odczytała 
uchwałę o nadaniu nazwy ulicy wrę-
czając ją córce Tadeusza Komorow-
skiego. Akt nadania nazwy odczytał 

z kolei wiceburmistrz Dariusz Zie-
liński. Tablicę z nazwą ulicy odsło-
nili przedstawicielka rodziny i bur-
mistrz Kazimierz Jańczuk.
 Niezwykle wzruszającym mo-
mentem uroczystości były wspo-
mnienia córki Tadeusza Komorow-
skiego, która opowiadała m.in. o 
ostatnim pożegnaniu rodziców z sy-
nami, ale także trudnym życiu w po-
wojennej Polsce. - Zawsze jednak, 
pewnie przez wzgląd na ojca, byłam 
życzliwie traktowana przez lokal-
ną społeczność, za co do dziś jestem 
bardzo wdzięczna – podkreśliła.

Tomasz Wojciuk

Prowizja za dotację
dla willi Gryf
KONSTANCIN-JEZIORNA Podczas ostatniej sesji rady miejskiej dochody 
gminy zwiększono o ponad 1,4 mln zł. Jest to dotacja na remont willi 
Gryf, udzielona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. O dota-
cję w imieniu gminy starała się prywatna fi rma, która otrzyma teraz 
6-procentową prowizję, czyli nieco ponad 103 tys. zł

 Chociaż remont willi Gryf już się zakończył, dopiero teraz NFOŚ zdecydo-
wał o przyznaniu na ten cel dotacji. Kwota ponad 1,4 mln zł została wprowa-
dzona do budżetu, jednocześnie zwiększono wydatki gminy na remont i ter-
momodernizację willi o ponad 103 tys. zł. Zmiany te zaniepokoiły radnego 
Bogusława Komosę. - Na każdej sesji dokładamy do tej willi pieniądze. O co 
chodzi tym razem? – dociekał.
 Burmistrz Kazimierz Jańczuk wyjaśnił, że 103 tys. zł to tak naprawdę pro-
wizja dla fi rmy, która pomogła gminie uzyskać dotację. 
 - Gratuluję pozyskania dodatkowych pieniędzy do budżetu – mówił rad-
ny Krzysztof Bajkowski. - Mamy jednak w gminie dwie osoby, które zajmują 
się aplikowaniem o środki zewnętrzne. Jeśli te osoby mają dużo pracy, może 
warto zatrudnić do tego działu kogoś jeszcze. Z tego co tu widzimy, taki ruch 
kadrowy w dłuższej perspektywie się nam opłaci.

TW
R E K L A M A

Tabliczkę z nazwą ulicy odsłonili córka jednego z poległych 
powstańców i burmistrz Kazimierz Jańczuk
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Wysypisko na gminnej
drodze
LESZNOWOLA Od jakiegoś czasu na ulicy Przyleśnej w Wilczej Górze 
ktoś wyrzuca odpady warsztatowe, w tym stare części i elementy 
samochodów

 Kawałki tapicerki, zużyte opony, tylne lampy (w tym od skody fabii), ale 
też sporo innych elementów leży zarówno na nieutwardzonej części drogi, 
jak i w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Niedawno przy Przyleśnej spłonął sa-
mochód osobowy. Ugaszony przez strażaków pojazd został wprawdzie na-
stępnego dnia zabrany, ale kilka strawionych przez ogień części pozostało. 
Leżą obok drogi do dziś. - Mieszkańcy rzeczywiście sygnalizowali mi, że śmie-
ci w rejonie Przyleśnej ostatnio przybywa – mówi Adam Gawrych, sołtys Wil-
czej Góry. - Część odpadów znajduje się także na terenie leśnym. Poinformo-
wałem już o tym fakcie gminny wydział środowiska. Może warto by zainstalo-
wać w tym rejonie kilka kamer. Dzięki nim można by łatwo namierzyć osoby 
podrzucające odpady.

TW

W sobotę rodzinne zawody kajakowe
LESZNOWOLA Do końca lipca na terenie stawu w Nowej Woli odbywały się warsztaty z na-

uki kajakowania, prowadzone przez fi rmę Kajakkajaki. A już 8 sierpnia zaplanowano 

„Dwubój w rodzinnym kajakowaniu” z atrakcyjnymi nagrodami

 Kajakowy projekt, mający wspie-
rać profilaktykę uzależnień, realizo-
wany jest przez stowarzyszenie Gra-
diam i Piaseczyńską Fundację Ekolo-
giczną przy współpracy z firmą Kajak-
kajaki. Dofinansowanie pochodzi ze 
środków Mazowieckiego Centrum Po-
lityki Społecznej. W nauce kajakowania 
brała udział młodzież w wieku 13-15 lat. 
Odbywające się w każdy lipcowy wto-
rek i czwartek zajęcia cieszyły się na-
prawdę dużym zainteresowaniem.
 A już w najbliższą sobotę 8 sierp-
nia w godz. 12-16 na stawie w Nowej 
Woli odbędą się rodzinne zawody ka-
jakowe, podczas których będzie moż-
na sprawdzić nabyte umiejętności. 21 
załóg będzie rywalizowało w kajakach 
turystycznych jedno i dwuosobowych. 
Załoga składa się z dziecka i opieku-
na. Wyścigi mają odbywać się na dy-
stansie 100 m w dwóch konkurencjach 
(potem punkty będą sumowane). Dla 
zwycięzców przewidziano atrakcyjne 
nagrody w postaci bonów podarunko-
wych. Udział w zawodach jest bezpłat-
ny. Emocje gwarantowane. 

TW

KONSTANCIN-JEZIORNA

Kino plenerowe na leżakach
 Już dziś (piątek, 7 sierpnia) o godz. 21.15 przed Hugonówką odbędzie 
się kolejny pokaz kina plenerowego na leżakach. Tym razem zostanie wy-
świetlony fi lm „Powrót Bena” (2018) w reż. P. Hedgesa. Wstęp wolny. 

TW
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Mieszkańcy mają dość ciemności
KONSTANCIN-JEZIORNA Od wiosny, w ramach oszczędności, gmina wyłącza większość latarni przy 

głównych ulicach miasta. Światło nie pali się także m.in. w Parku Zdrojowym. - W uzdrowi-

sku panują egipskie ciemności – oburza się pan Patryk. - Wracając przez park z kina letniego 

łatwo można potknąć się, złamać sobie rękę albo wybić zęby – dodaje nasz czytelnik

 Latem w uzdrowisku przeby-
wa wielu turystów i kuracjuszy, a 
aktywność mieszkańców – korzy-
stających chociażby z organizowa-
nych dla nich atrakcji kulturalnych 
– również się zwiększa. - W piątki 
do Hugonówki przychodzą ludzie 
na kino plenerowe, ciężko im potem 

po ciemku wrócić do domu – wy-
jaśnia nasz czytelnik. - Moim zda-
niem oszczędzanie na oświetleniu to 
tani populizm i pozorowana troska 
o finanse. Gmina mogłaby chociaż 
włączać co trzecią lub co czwartą 
latarnię w parku i na głównych uli-
cach, a nie wyłączać wszystko jak w 
PRL-u. Oszczędności pewnie trzeba 
szukać, ale nie w ten sposób, cofa-
jąc się do średniowiecza. Przez wie-
le lat samorząd chwalił się budową 
eleganckich, drogich latarni, które 
miały tworzyć unikalny klimat cen-
trum miasta i umilać wieczorne spa-
cery, a teraz stoją one bezużytecz-
ne... To może należy je zdemonto-
wać i sprzedać? Zawsze to parę zło-
tych więcej w gminnej kasie na cięż-
kie czasy. A i problem rachunków 
się rozwiąże. Po co komu luksuso-

wy mercedes w garażu, skoro nie ma 
za co go tankować – irytuje się nasz 
czytelnik proponując, że latarnie 
można by włączać chociaż na week-
endy, kiedy do centrum Konstancina 
przyjeżdża wielu gości. 
 Udało nam się porozmawiać na 
temat oświetlenia, a raczej jego bra-
ku, z wiceburmistrzem Dariuszem 
Zielińskim. - Normalny tryb oświe-

tlenia uzdrowiska zostanie przy-
wrócony od 1 września – informu-
je wiceburmistrz. - Latarnie w parku 
będą paliły się na pewno do godz. 
24. Teraz osoby wracające z kina 
letniego, aby nie wracać przez sam 
park mogą iść jego obrzeżem, a więc 
ulicami Kraszewskiego, Skargi czy 
Batorego, gdzie pali się światło. 

TW

Gmina ma wyłączać latarnie 

do końca sierpnia. 

Od września oświetlenie

zostanie przywrócone

Najfajniejszy basen jest w Zalesiu Górnym!
PIASECZNO Nowy kompleks basenowy uruchomiony nie-

dawno na terenie dawnego ośrodka „Wisła” w Zale-

siu Górnym, od kilkunastu dni przyciąga tłumy żądnych 

atrakcji mieszkańców. To bez wątpienia najfajniejszy 

aquapark na południe od Warszawy

 - Byliśmy tu dwa lata temu, aby 
obejrzeć Dzielnicę Filmową – opo-
wiada pan Czarek, mieszkaniec 
Warszawy, który przyjechał do Za-
lesia Górnego z żoną i 4,5-letnią có-
reczką Natalią. - Widzieliśmy wów-
czas basen, który – delikatnie mó-
wiąc – nie zachęcał do kąpieli. To co 
tam teraz zbudowali zapiera dech w 
piersiach.
 Natalia, pod opieką mamy, przez 
kilka godzin bawiła się na wielkim 
wodnym placu zabaw. W tym czasie 
jej tata relaksował się w znajdującym 
się obok lasu basenie. Tego dnia ro-
biło tak wiele osób. Ludzie rozkła-
dali na trawie obok kąpieliska koce, 
rozmawiali i miło spędzali czas.

Aquapark składa się z trzech części

 W skład położonego wśród zie-
leni kompleksu wchodzi wodny plac 

zabaw z fontannami i niskimi zjeż-
dżalniami prowadzącymi do base-
nu o głębokości 45 cm, konstruk-
cja przypominająca statek piratów 
z dużymi zjeżdżalniami i gigantycz-
nym wiadrem, z którego co kilka 
minut wylewa się woda oraz głębo-
ki basen do pływania. Woda w base-
nach nie jest podgrzewana. - Mimo 
to w głębszym basenie jej tempera-
tura jest idealna do pływania – uwa-
ża pan Czarek. - Mimo że kompleks 
odwiedziliśmy pierwszego dnia po 
otwarciu i było sporo ludzi, zabawa 
była naprawdę przednia. Polecam 
Planetę Zalesie zarówno rodzinom 
z dziećmi, jak i dorosłym. 

Jak tam dojechać?

 Na basen w Zalesiu Górnym 
można dojechać pociągiem (należy 
wysiąść na stacji Zalesie Górne), ro-

werem lub samochodem (w upalne 
dni można czekać chwilę na wjazd). 
Parkingi są płatne w weekendy i 

znajdują się przy Dzielnicy Filmo-
wej albo przy rzece, dobrze jest mieć 
ze sobą drobne, bo nie można pła-
cić kartą. Przed wejściem do obiektu 
są dwie kasy biletowe (tu można już 

płacić elektronicznie). Bilet normal-
ny kosztuje 34 zł, a ulgowy – 27 zł. 
Na terenie basenów jest kilka punk-

tów z jedzeniem, w których moż-
na kupić m.in. lody, zapiekanki, hot 
dogi, frytki. Na miejscu są też czyste 
toi-toie z mydłem i papierem, prze-
bieralnie i prysznice."

Wiceburmistrz Dariusz Zieliński proponuje, aby mieszkańcy 
wracali z kina letniego w Hugonówce obrzeżami parku 
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Tragiczna śmierć 
sołtysa
PIASECZNO W niedzielę wieczorem zmarł sołtys Kamionki Zdzisław 
Gierula. W piątek został pogryziony przez osy, niestety nie udało się 
go uratować

 Do zdarzenia doszło w piątek, 31 lipca ok. godz. 15 w rejonie ulicy Redu-
towej. Jak się nieofi cjalnie dowiedzieliśmy, sołtys chciał zdjąć gniazdo os na 
prośbę właściciela prywatnej posesji. O sytuacji pisaliśmy na bieżąco w zeszły 
piątek na portalu PiasecznoNews.pl. Mężczyzna został zaatakowany i dotkli-
wie pogryziony przez owady. Doszło do zatrzymania akcji serca. – Gdy dotar-
liśmy do poszkodowanego, ratownicy medyczni przywrócili mu już funkcje 
życiowe – opowiadał nam jeden ze strażaków.
 Wezwano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, które kilka minut po godz. 16 
wylądowało na płycie stadionu miejskiego. Niestety, gdy poszkodowanego 
zabierano do szpitala, wciąż był nieprzytomny.
W niedzielę wieczorem Zdzisław Gierula zmarł. – Zdziśku, byłeś sołtysem, 
z którym współpracowałem od samego początku. Od 9 lat….Dzięki Tobie 
uczyłem się Kamionki. Za szybko nas opuściłeś. Za szybko! – skomentował 
poruszony śmiercią sołtysa radny Michał Rosa. – Jeszcze w środę rozmawia-
liśmy o odwodnieniu jednej z dróg. Trudno pogodzić mi się z tą nagłą śmier-
cią – dodaje radny.
 Zdzisław Gierula miał 53 lata. Msza pogrzebowa odbędzie się w najbliższą 
sobotę o godz. 10 w Kościele pw. Świętej Rodziny w Kamionce.

AB
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Radny: czas zrobić światła lub rondo
na niebezpiecznym skrzyżowaniu!
PIASECZNO/POWIAT W połowie lipca radny powiatowy Martin Świegodziński zainicjował 

akcję, która ma doprowadzić do poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Rad-

nych i Millenium w Głoskowie. - Było tam sporo groźnych wypadków – argumentuje 

radny. - Jesteśmy w trakcie zbierania podpisów pod petycją dotyczącą wybudowania 

na skrzyżowaniu sygnalizacji świetlnej lub ronda

 - Jako radny i mieszkaniec nie 
mogłem przejść obok tej sprawy 
obojętnie – wyjaśnia Martin Świe-
godziński. - Akcję zbierania podpi-
sów wsparła sołtys Głoskowa Iwona 
Pasieczna, ale sami mieszkańcy też 

je zbierają co mnie bardzo cieszy, bo 
to inicjatywa ponad politycznymi 
podziałami.
 Do tej pory pomysł poparło pra-
wie 200 mieszkańców Głoskowa i 
okolic, jednak radny zastrzega, że 
podpisy będą zbierane do końca 
sierpnia. - W najbliższym czasie na 
temat tego skrzyżowania ma wypo-
wiedzieć się też policja, która zaopi-
niuje optymalne rozwiązanie pod-
noszące tam bezpieczeństwo – do-
daje Martin Świegodziński. - Po wa-
kacjach będziemy chcieli zaintereso-

wać naszą inicjatywą starostę. Nie 
wiem jeszcze czy złożymy w tej spra-
wie interpelację czy po prostu wnio-
sek do przyszłorocznego budżetu. 
 O skomentowanie pomysłu prze-
budowy skrzyżowania w Głoskowie 
poprosiliśmy starostę Ksawerego 

Guta. - Jeśli miałbym wybrać któ-
reś z zaproponowanych rozwiązań, 
to byłaby to sygnalizacja świetlna 
– mówi starosta. - Uwarunkowania 
terenowe uniemożliwiają budowę w 
tym miejscu ronda. 

Tomasz Wojciuk

Na skrzyżowaniu przy kościele w Głoskowie wielokrotnie 
dochodziło do niebezpiecznych wypadków

Zbieranie podpisów pod 

petycją dotyczącą poprawy 

bezpieczeństwa na skrzyżo-

waniu będzie trwało do

końca sierpnia

PIASECZNO

Jak będzie wyglądała ulica Kuropatwy?
 Ulica Kuropatwy przebiega wprawdzie na granicy Lesznowoli i Ursy-
nowa, ale ruch samochodów generują na niej w większości mieszkańcy 
piaseczyńskiego Józefosławia. Dlatego też gmina Piaseczno zdecydowała 
się na własny koszt zlecić przygotowanie wstępnej koncepcji przebudowy 
tej ulicy. Podczas trójstronnego spotkania w czerwcu tego roku gmina po-
kazała sześć wariantów przebudowy drogi. Po wybraniu najbardziej opty-
malnego rozwiązania mają rozpocząć się konsultacje społeczne, a wszyst-
kie uwagi zostaną uwzględnione w projekcie wykonawczym. Ze wszyst-
kimi koncepcjami można zapoznać się na stronie internetowej gminy Pia-
seczno bip.piaseczno.eu

TW
R E K L A M A

Migawki znad Biebrzy

R E K L A M A

PIASECZNO Do 15 sierpnia w Zakąt-
ku Kultury będzie można oglądać 
plenerową wystawę zdjęć Grzego-
rza Emanuela znad Biebrzy i jedno-
cześnie jego bardzo osobistą opo-
wieść z wakacyjnych spacerów po 
Biebrzańskim Parku Narodowym
 Zamówienie na wystawę poświę-
coną latu pojawiło się jeszcze wów-
czas, gdy nikt nie wiedział, że będzie 
pandemia. Ekspozycja zatytułowana 
„Jak Dzika Pszczoła Miód” przesunęła 
się więc nieco w czasie i zbiegła z po-
żarem Biebrzy – miejsca szczególnie 
bliskiego autorowi fotografi i. 
 - To przestrzeń, w którym jest cisza 

i spokój, gdzie przychodzi czas refl ek-
sji – mówi Grzegorz Emanuel. - Po po-
żarze postanowiłem, że cała wystawa 
będzie poświęcona temu rejonowi.
 Autor zdjęć podkreśla w nich szcze-

gólnie duchowy wymiar przyrody. - 
Wybór i obróbka tych fotografi i nie była 
zadaniem łatwym – dodaje. - Chciałem 
dzięki nim snuć pewną opowieść.

Tyl.

MKS Piaseczno 
na kwarantannie
PIASECZNO Zaplanowany na sobotę mecz z Józefovią Józefów się nie 
odbędzie. Powodem jest wykrycie koronawirusa u dwóch piłkarzy 
pierwszej drużyny MKS-u Piaseczno
 4 sierpnia MKS Piaseczno otrzymał informację o pozytywnym wyniku ba-
dania na COVID-19 u jednego z członków klubu. - Zgodnie z obowiązujący-
mi zasadami postępowania, tego samego dnia klub w formie pisemnej poin-
formował o tym fakcie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Pia-
secznie – informuje zarząd MKS-u Piaseczno. - Do sanepidu zostały przekaza-
ne wszystkie wymagane informacje o zdarzeniu i osobach mających kontakt 
z pozytywnie zdiagnozowanym.
 Następnego dnia, decyzją Sanepidu, osoby mające bezpośredni kontakt 
z osobą zakażoną, a także ich bliscy (domownicy) zostali poddani izolacji do 
czasu przeprowadzenia testów i otrzymania wyników, co ma się odbyć w 
siódmej dobie od ostatniego kontaktu. Po otrzymaniu wyniku negatywnego 
osoby z kontaktu oraz ich bliscy zostaną zwolnieni z izolacji.
 Klub podjął również decyzję o zawieszeniu treningów w drużynach se-
niorskich do odwołania. Poinformował ponadto, że osoba z pozytywnym wy-
nikiem nie jest mieszkańcem gminy Piaseczno i ostatni raz na terenie stadio-
nu przy ulicy 1 Maja 16 w Piasecznie przebywała w czwartek 30 lipca. - Jako 
Zarząd Klubu sytuację traktujemy niezwykle poważnie i staramy się wspierać 
naszych zawodników i członków Klubu w tym trudnym okresie – podkreślają 
działacze. - Życzymy wszystkim dużo zdrowia i spokoju.

Tyl.
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Weterani uczą się pszczelarstwa
PIASECZNO Fundacja Bliżej Pszczół we współpracy z Centrum Weterana realizuje projekt 

„Weterani dla pszczół – pszczoły dla weteranów”. W organizowanych w Złotokłosie 

warsztatach bierze udział około 60 mężczyzn, którzy uczestniczyli w misjach wojsko-

wych poza granicami naszego państwa

 Jest to pierwszy taki projekt w Pol-
sce, a jego pomysłodawcy nie ukry-
wają, że wzorowali się na doświad-
czeniach amerykańskich. Jak się 
okazuje, w Stanach Zjednoczonych 
dla weteranów organizowanych jest 
znacznie więcej podobnych aktywno-
ści, pomagających im odzyskać spo-
kój ducha po traumatycznych prze-
życiach wojennych oraz zaszczepić w 
nich nowe zainteresowania. 
 Projekt na naszym terenie jest 
realizowany przez pasiekę w Złoto-
kłosie. Zajęcia teoretyczne odbywa-
ją się w formie webinaru, zaś prak-
tyczne już na miejscu, na terenie pa-
sieki. Warsztaty prowadzą doświad-
czeni pszczelarze Elwira i Leszek 
Trytkowie. - Zainteresowanie we-
teranów przerosło nasze najśmiel-
sze oczekiwania, spodziewaliśmy się 
30 osób, a tymczasem na zajęcia za-
pisało się ponad 60 – mówi Leszek 
Trytek. - Pierwsze spotkanie odbyło 
pod koniec lipca, kolejne planujemy 
we wrześniu i październiku. 
 Osoby, które biorą udział w 
warsztatach pochodzą z całej Polski. 
Są to w większości byli żołnierze, któ-
rzy uczestniczyli w różnego rodza-
ju misjach wojskowych i mają status 
weterana. - Kilku z nich ma ule, ale 
większość nie miała wcześniej stycz-
ności z pszczelarstwem – dodaje El-
wira Trytek. - Widzimy, że to o czym 
mówimy, naprawdę ich interesuje. 

 Podczas zajęć ich uczestnicy nie 
tylko uczą się pszczelarstwa, ale tak-
że poznają produkty pochodzące od 

pszczół oraz integrują się w otocze-
niu pięknej przyrody. 

TW

Pomysł Fundacji Bliżej Pszczół bardzo zainteresował wetera-
nów. Niewykluczone, że warsztaty doczekają się kontynuacji 
w przyszłym roku

P R O M O C J A

Seria spotkań z burmistrzem 
w sołectwach

Burmistrz Arkadiusz Strzyżewski zaprosił na spotkania w terenie wszystkich sołtysów 
oraz rady sołeckie z gminy Góra Kalwaria. Indywidualnie z gospodarzem gminy będą mo-
gli spotkać się również zainteresowani mieszkańcy.
 Tematem spotkań będzie 
przede wszystkim realizacja fun-
duszu sołeckiego, ale poruszone 
zostaną także sprawy bieżące po-
szczególnych wsi. Spotkania odbę-
dą się od 18 sierpnia do 2 września. 
Poniżej harmonogram.
• 18 sierpnia (wtorek), wiata 
na placu sołeckim w Podgórze: 
Brzumin (godz. 15.00), Coniew 
(godz. 15.30), Czersk (godz. 16.00), 
Królewski Las (godz. 16.30), Pod-
góra (godz. 17.00), indywidualnie 
mieszkańcy wymienionych so-
łectw: godz. 17.30–18.30.
• 19 sierpnia (środa), siedzi-
ba OSP Pęcław: Linin (godz. 
15.00), Pęcław (godz. 15.30), Podo-
sowa (godz. 16.00), Potycz (godz. 
16.30), indywidualnie mieszkań-
cy wymienionych sołectw: godz. 
17.00–18.00.
• 20 sierpnia (czwartek), wiata 
przy Dąbrówce w Baniosze: Ba-
niocha-Osiedle (godz. 16.00), Ba-
niocha-Wieś (godz. 16.30), indywi-
dualnie mieszkańcy wymienio-
nych sołectw: godz. 17.00–18.00.
• 21 sierpnia (piątek), wia-
ta w Szymanowie: Łubna (godz. 
16.00), Solec (godz. 16.30), Szyma-
nów (godz. 17.00), indywidualnie 
mieszkańcy wymienionych so-
łectw: godz. 17.30–18.30.
• 24 sierpnia (poniedziałek), 
wiata na placu zabaw w Cendro-
wicach: Cendrowice (godz. 15.00), 
Czarny Las (godz. 15.30), Krzaki 
Czaplinkowskie (godz. 16.00), So-
bików (godz. 16.30), indywidual-

nie mieszkańcy wymienionych 
sołectw: godz. 17.00–18.00.
• 25 sierpnia (wtorek), siedzi-
ba OSP Wojciechowice: Dobiesz 
(godz. 16.00), Sierzchów (godz. 
16.30), Wojciechowice (godz. 
17.00), indywidualnie mieszkań-
cy wymienionych sołectw: godz. 
17.30–18.30.
• 27 sierpnia (czwartek), sie-
dziba OSP Czaplin: Buczy-
nów (godz. 15.00), Czaplin (godz. 
15.30), Dębówka (godz. 16.00), Ka-
rolina (godz. 16.30), indywidual-
nie mieszkańcy wymienionych 
sołectw: godz. 17.00–18.00.
• 28 sierpnia (piątek), siedzi-
ba OSP Czaplinek: Czachówek 
(godz. 15.00), Czaplinek (godz. 

15.30), Obręb (godz. 16.00), Win-
centów (godz. 16.30), indywidu-
alnie mieszkańcy wymienionych 
sołectw: godz. 17.00–18.00.
• 31 sierpnia (poniedziałek), 
plac zabaw w Kątach: Kąty (godz. 
16.00), Mikówiec (godz. 16.30), To-
mice (godz. 17.00), indywidualnie 
mieszkańcy wymienionych so-
łectw: godz. 17.30–18.30.
• 2 września (środa), Dom Rol-
nika w Brześcach: Brześce (godz. 
15.00), Moczydłów (godz. 15.30), 
Podłęcze (godz. 16.00), Wólka 
Dworska (godz. 16.30), Wólka Za-
łęska (godz. 17.00), indywidualnie 
mieszkańcy wymienionych so-
łectw: godz. 17.30–18.30.

Serdecznie zapraszamy.

Nasze miasto Miejscem
Pamięci Bitwy Warszawskiej

Uczcijmy bohaterów sprzed 
100 lat

 30 lipca w Belwederze 
wiceburmistrz Góry Kal-
warii Mateusz Baj odebrał 
z rąk Prezydenta RP An-
drzeja Dudy pamiątkową 
tablicę z okazji tegorocz-
nych obchodów 100. rocz-
nicy Bitwy Warszawskiej.
 Góra Kalwaria jest jed-
ną z kilkudziesięciu miej-
scowości w Polsce wyróż-
nionych w ten sposób. 
Okolicznościowe tablice 
przekazano przedstawicie-
lom gmin, w których znajdują się miejsca związane ze zwycięską bitwą z bolsze-
wikami. Jak uzasadniła uhonorowanie Góry Kalwarii Kancelaria Prezydenta RP, 13 i 
14 sierpnia 1920 r. na wysokości naszego miasta Armia Czerwona próbująca prze-
kroczyć Wisłę została powstrzymana przez polskie samoloty z eskadry toruńskiej.
 Pamiątkę otrzymaną od Prezydenta umieścimy w godnym, ogólnodostęp-
nym miejscu.

Fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP

 Zapraszamy Państwa na gminne obchody Święta Wojska Polskiego i 100-le-
cia Bitwy Warszawskiej. 15 sierpnia (sobota) w Górze Kalwarii najpierw odpra-
wiona zostanie Msza św. w intencji Ojczyzny w kościele przy ul. ks. Sajny (godz. 
10.00). Tuż po jej zakończeniu, ok. godz. 11.00, odbędzie się natomiast uroczy-
stość na pobliskim placu Piłsudskiego z przemówieniem burmistrza i złożeniem 
kwiatów pod pomnikiem Marszałka.
 Ponadto urząd gminy przygotuje – kolejną już – wystawę historyczną. Od 14 
sierpnia na nowych słupach ogłoszeniowych w centrum miasta pojawi się ekspo-
zycja o zapomnianym epizodzie Bitwy Warszawskiej. Właśnie 14 sierpnia 1920 r. 
na Wiśle pod Górą Kalwarią polski okręt wojskowy „Sobieski” udaremnił przepra-
wienie się przez rzekę Armii Czerwonej.

Tańcz u stóp wieży!
 Lokalny zespół Air Band serdecznie zaprasza wszystkich na pierwszą potań-
cówkę z cyklu niedzielnych zabaw tanecznych w Górze Kalwarii. Odbędzie się 
ona 16 sierpnia o godz. 17.00. Wszystkie potańcówki będą mieć miejsce na od-
nowionej scenie u podnóża wieży strażackiej za kinem przy ul. ks. Sajny.  Wstęp: 
10 zł (ale osoby do 16. roku życia nie płacą). Nie zabraknie cateringu.

Wypadek przy 
przejściu dla pieszych
KONSTANCIN-JEZIORNA/GÓRA KALWARIA Na drodze wojewódzkiej 724 
pod Słomczynem, doszło w środę do wypadku z udziałem karetki, sa-
mochodu dostawczego i osobówki. Dwie osoby zostały ranne

 – Zsiadłam z roweru przed przejściem dla pieszych i czekałam aż przesta-
ną jechać samochody – opowiada kobieta, która była świadkiem zdarzenia. – 
Skoda jadąca w stronę Konstancina-Jeziorny zatrzymała się chcąc mnie prze-
puścić, ale nie przeszłam bo auta w stronę Góry Kalwarii wciąż jechały. Wów-
czas usłyszałam odgłos uderzenia, a stojące przed pasami auto przesunęło 
się do przodu. Prawdopodobnie uderzył w jego tył samochód dostawczy. 
Albo to on się zatrzymał, ale został przepchnięty przez samochód transportu 
medycznego, który w porę nie zdążył wyhamować i uderzył w tył dostawcza-
ka. – Karetką przewozową jechały dwie osoby, kierowca i sanitariusz – poin-
formował nas mł. bryg. Łukasz Darmofalski z Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Piasecznie.
 Gdy strażacy dojechali na miejsce zdarzenia, przy użyciu sprzętu hydrau-
licznego uwolnili osoby zakleszczone w ambulansie. Na miejscu było łącznie 
5 zastępów straży pożarnej, 3 karetki pogotowia i policja. Droga 724 została 
całkowicie zablokowana. - Jedna osoba z urazem kręgów szyjnych trafi ła do 
szpitala, druga doznała złamania nogi – informuje nadkom. Jarosław Sawicki 
z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. 

AB

KONSTANCIN-JEZIORNA

Jazz na ludowo
 W najbliższą niedzielę o godz. 17 w altanie przed Hugonówką odbę-
dzie się koncert etno-jazzowego tria TOiHOLA. Zespół czerpie z rodzimej 
tradycji najlepszych zespołów jazzowych i ma w swoim repertuarze pol-
skie melodie ludowe. Materia w jakiej się poruszają, przywodzi na myśl 
dokonania klasycznych składów jazzowych, ale inspiracją dla nich stała 
się przede wszystkim melodyka i rytmika charakterystyczna dla polskiej 
muzyki ludowej. Wystąpią: Marcin Świderski (saksofonista, kompozytor, 
aranżer, multiinstrumentalista), Karol Domański (perkusista) i Michał Jaros 
(kontrabasista). Wstęp wolny.

TW
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AKTUALNOŚCI

Zagrali pieśni 
o dawnej Warszawie
PIASECZNO W ostatnią sobotę odbył się drugi z wakacyjnych koncer-
tów z cyklu Muzyka na Skwerach. Tym razem był on ściśle związany z 
obchodami kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

 Na Skwerze Kisiela wystąpiła tego wieczoru Kapela Warszawska – zespół 
założony przez Staśka Wielanka w 1985 roku. Kilka lat temu muzycy grali i 
śpiewali na pobliskim Placu Piłsudskiego – niestety, tym razem przyjechali 
już bez swojego słynnego założyciela, który zmarł w 2016 roku. Zespół cały 
czas z powodzeniem kontynuuje jednak tradycje dawnych orkiestr ulicznych. 
Podstawą repertuaru grupy są utwory z okresu zaborów, I i II wojny świato-
wej, okresu międzywojennego oraz powojenne w klimatach warszawskich. 
Jak się okazało, zaproszenie Kapeli Warszawskiej okazało się strzałem w dzie-
siątkę. Mieszkańcy tłumnie przybyli na koncert i razem z artystami nucili słyn-
ne pieśni z okresu powstania i opiewające życie w dawnej stolicy. I choć im-
preza odbyła się w reżimie sanitarnym, to także poza wydzielonym na skwe-
rze terenem ludzie chętnie zatrzymywali się by posłuchać muzyki.
 Ostatnim z cyklu piaseczyńskich koncertów ma Skwerze Kisiela będzie 
występ zespołu Łysa Góra, który odbędzie się 15 sierpnia o godzinie 19.30.

Tyl.

K O N D O L E N C J E R E K L A M A

P R O M O C J A

Choćbyś miał oczy z tyłu głowy
Czasem tragedia może nas spotkać nawet na prostej drodze…

 Pan Mariusz był mężczyzną w 
średnim wieku. W 2008 r. pracował 
w swoim warsztacie samochodo-
wym. Miał dwoje dzieci, ale z żoną 
się rozwiódł. Pewnego sobotniego 
dnia poszedł na miasto na zakupy 
przygotować się na wieczór piłkar-
ski. Nagle, gdy przechodził na przej-
ściu dla pieszych poczuł potężne 
uderzenie. Został potrącony przez 
nadjeżdżający samochód tak moc-
no, że rozbił głową przednią szybę. 
Na szczęście świadkowie wezwa-
li natychmiast policję i pogotowie, 
które odwiozło go do szpitala.

 Pan Mariusz trafił najpierw na 
SOR, a potem pod opiekę chirurgów. 
Choć jego życiu nie groziło niebez-
pieczeństwo i niedługo potem od-
zyskał przytomność, to odniósł po-
ważne obrażenia. Przede wszystkim 
doznał złamania barku, obojczyka, 
kości piszczelowej, pęknięcia łopat-
ki i urazu kolana. Trzeba było też 
zaszyć rany na głowie. Pan Mariusz 
przez trzy tygodnie musiał przeby-
wać w szpitalu, gdzie przeszedł kil-
ka zabiegów operacyjnych. Potem 
przez kilka miesięcy nosił gips aż 
po pachwinę, a także na całą gór-
ną prawą część tułowia, przez co na 
kontrolę do szpitala musiał wzywać 
transport medyczny.

 W czasie, gdy Pan Mariusz po-
woli wracał do zdrowia. Musiał 

utrzymywać się z oszczędności, lecz 
te nie starczały na długo. Zamiesz-
kał ze swoim synem, ale został na 
wiele miesięcy pozbawiony źródeł 
utrzymania i musiał utrzymywać się 
ze wsparcia swoich bliskich. Niemal 
natychmiast zaczął się starać o od-
szkodowanie i w 2009 r. otrzymał od 
ubezpieczyciela kierowcy ponad 30 ponad 30 
tys. zł.tys. zł. Nie była to kwota na jaką li-
czył ani jakiej potrzebował, zważyw-
szy na to, że musiał opłacać rehabili-
tację z własnej kieszeni. Próbował się 
odwoływać, lecz nic to nie dało.

 Mijały lata. W 2017 r. Pan Ma-
riusz zbliżał się już powoli do wie-
ku emerytalnego. Pełni zdrowia nie 
odzyskał nigdy. Pewnego razu syn 
Pana Mariusza, na majowym gril-
lu, opowiedział swemu przyjacie-
lowi historię ojca. Ten namyślił się 
i wspomniał o tym, że kiedyś także 
miał wpadek. Otrzymał wprawdzie 
odszkodowanie, lecz było ono bar-
dzo niewielkie. Kilka lat później jed-
nak skontaktował się z kancelarią 
odszkodowawczą - Powszechnym 
Zakładem Odszkodowań. Prawnicy 
tej kancelarii wywalczyli odszkodo-
wanie kilkukrotnie wyższe niż pier-
wotnie zasądzone. Zrobili to nie 
pobierając opłat.

 Syn Pana Mariusza, zaciekawio-
ny tym, co usłyszał ,opowiedział o 
owej kancelarii ojcu. Ten był po-

czątkowo sceptyczny. Minęło prze-
cież niemal dziesięć lat od tamte-
go strasznego wypadku. Poza tym 
sądził, że otrzymał przecież całe 
odszkodowanie. Jednak gdy w ten 
sam weekend poczuł silny ból, po-
stanowił skontaktować z warszaw-
ską kancelarią.

 Po zapoznaniu się z historią Pana 
Mariusza pracownicy firmy umówi-
li się z nim na spotkanie w domu. 
Tam przekonali go, że jak najbardziej 
ma prawo starać się o odszkodowa-
nie. Nie poniesie żadnych kosztów, a 
prawnicy postarają się ograniczyć do 
minimum jego obecność w sądzie. 
Najpierw skontaktowano się z ubez-
pieczycielem kierowcy, który potrą-
cił ich klienta, jednak ten nie zgodził 
się na wypłatę odszkodowania. Spra-
wa więc musiała trafić do sądu. Tam 
starano się udowodnić, że wcześniej-
sza wypłata była niewystarczająca, i 
nie zaspokajała potrzeb Pana Mariu-
sza. Ponowna wypłata odszkodowa-
nia budziła oburzenie ubezpieczycie-
la, ale prawnicy z warszawskiej kan-
celarii wykazali, że odszkodowanie 
od początku było nieadekwatne do 
strat jakie poniósł ich klient. 

 Po 1.5 roku sąd przychylił się do 
wniesionego pozwu  i przyznał od-
szkodowanie w wysokości ponad 92 ponad 92 
tys. zł.tys. zł.

Powszechny Zakład Odszkodowań, 

ul. Energetyczna 11 lok. 505-500 Piaseczno

ul. Okopowa 47 lok. 57 01-059 Warszawa

tel. 22 308-65-00

Koncert Kapeli Warszawskiej zgromadził najwięcej słuchaczy ze 
wszystkich dotychczasowych koncertów na Skwerze Kisiela
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IV liga

AP Marcovia Marki 0-3 MKS Piaseczno  
Okęcie Warszawa 1-0 Znicz II Pruszków  
Escola Varsovia Warszawa 2-1 Drukarz Warszawa  
Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 0-2 KS Raszyn  
Mazur Karczew 0-0 Victoria Sulejówek  
Unia Warszawa 1-3 Ząbkovia Ząbki  
Sparta Jazgarzew 0-1 Józefovia Józefów 

Tabela grupy południowej IV ligi

1.  MKS Piaseczno 1 3 1 0 0 3-0
2.  Ząbkovia Ząbki 1 3 1 0 0 3-1
3.  KS Raszyn 1 3 1 0 0 2-0
4.  Escola Varsovia Warszawa
  1 3 1 0 0 2-1
5.  Okęcie Warszawa 1 3 1 0 0 1-0
  Józefovia Józefów 1 3 1 0 0 1-0
7.  Mazur Karczew 1 1 0 1 0 0-0
  Victoria Sulejówek 1 1 0 1 0 0-0
9.  Drukarz Warszawa 1 0 0 0 1 1-2
10.  Sparta Jazgarzew 1 0 0 0 1 0-1
  Znicz II Pruszków 1 0 0 0 1 0-1
12.  Unia Warszawa 1 0 0 0 1 1-3
13.  Ożarowianka Ożarów Mazowiecki
  1 0 0 0 1 0-2
14.  AP Marcovia Marki 1 0 0 0 1 0-3

Liga okręgowa

Kolejka 1 - 1-2 sierpnia

Orzeł Baniocha 2-1 Ursus II Warszawa 
SEMP Ursynów 0-2 Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
Sarmata Warszawa 3-3 GLKS Nadarzyn  

Piast Piastów 0-6 Grom Warszawa  
Korona Góra Kalwaria 1-4 Laura Chylice  
Przyszłość Włochy (Warszawa) 0-5 Milan Milanówek  
Passovia Pass 0-6 Perła Złotokłos  
LKS Chlebnia 6-0 Ryś Laski  
Naprzód Brwinów 5-3 KS Teresin 

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  LKS Chlebnia 1 3 1 0 0 6-0
  Perła Złotokłos 1 3 1 0 0 6-0
  Grom Warszawa 1 3 1 0 0 6-0
4.  Milan Milanówek 1 3 1 0 0 5-0
5.  Laura Chylice 1 3 1 0 0 4-1
6.  Naprzód Brwinów 1 3 1 0 0 5-3
7.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
  1 3 1 0 0 2-0
8.  Orzeł Baniocha 1 3 1 0 0 2-1
9.  GLKS Nadarzyn 1 1 0 1 0 3-3
10.  Sarmata Warszawa 1 1 0 1 0 3-3
11.  Ursus II Warszawa 1 0 0 0 1 1-2
12.  KS Teresin 1 0 0 0 1 3-5
13.  SEMP Ursynów 1 0 0 0 1 0-2
14.  Korona Góra Kalwaria 1 0 0 0 1 1-4
15.  Przyszłość Włochy 1 0 0 0 1 0-5
16.  Piast Piastów 1 0 0 0 1 0-6
  Passovia Pass 1 0 0 0 1 0-6
  Ryś Laski 1 0 0 0 1 0-6

Ligowe zapowiedzi
IV liga

Kolejka 2 - 8-9 sierpnia

Ząbkovia Ząbki - Sparta Jazgarzew  8 sierpnia, g.20

Victoria Sulejówek - Unia Warszawa  
KS Raszyn - Mazur Karczew  
Drukarz Warszawa - Ożarowianka Ożarów Mazowiecki  
Znicz II Pruszków - Escola Varsovia Warszawa  
AP Marcovia Marki - Okęcie Warszawa 

LIga okręgowa

Kolejka 2 - 8-9 sierpnia

Ursus II Warszawa - KS Teresin  
Ryś Laski - Naprzód Brwinów  
Perła Złotokłos - LKS Chlebnia 8 sierpnia, g.11
(mecz w Chlebni)
Milan Milanówek - Passovia Pass  
Laura Chylice - Przyszłość Włochy 8 sierpnia, g.11
Grom Warszawa - Korona Góra Kalwaria 9 sierpnia, g.17
GLKS Nadarzyn - Piast Piastów  
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki - Sarmata Warszawa  
Orzeł Baniocha - SEMP Ursynów 9 sierpnia, g.17

Kolejka 3 - 12 sierpnia

SEMP Ursynów (Warszawa) - Ursus II Warszawa  
Sarmata Warszawa - Orzeł Baniocha 12 sierpnia, g.20 
Piast Piastów - Pogoń II Grodzisk Mazowiecki  
Korona Góra Kalwaria - GLKS Nadarzyn 
12 sierpnia, g.18 
Przyszłość Włochy (Warszawa) - Grom Warszawa  
Passovia Pass - Laura Chylice 12 sierpnia, g.18  
LKS Chlebnia- Milan Milanówek  
Naprzód Brwinów - Perła Złotokłos 12 sierpnia, g.17.30 
KS Teresin - Ryś Laski

Nie bierzemy odpowiedzialności za terminy błędnie podane nam 
przez kluby, zmienione lub odwołane.

Wyniki naszych zespołów ligowych

Na otwarcie sezonu Laura 
pokonała Koronę
PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA, KORONA GÓRA KALWARIA – LAURA CHYLICE 1:4 Nowy sezon w lidze 

okręgowej rozpoczął się od ciekawego, toczonego w szybkim tempie meczu, w któ-

rym obie strony zagrały otwarty, atrakcyjny dla kibiców futbol. Ostatecznie wygrała 

drużyna, która ma na tą chwilę więcej piłkarskiej jakości

 Mecz rozpoczął się wręcz ideal-
nie dla gości. Już w 4. minucie gry 
Jakub Olesiński wykorzystał do-
brze rozegrany rzut rożny i wypro-
wadził Laurę na prowadzenie. Ko-
rona miała szansę na wyrównanie, 
ale strzał Adriana Antosza Max Lit-
ka zdołał odbić na słupek. W 38. mi-
nucie było już 0:2. Mająca sporo ja-
kości z przodu drużyna z Chylic po-
pisała się ładną akcją. Długie poda-
nie za obrońców posłał Artur Szle-
żanowski, które strzałem z pierwszej 
piłki wykończył Daniel Michalski.
 Po przerwie szanse miała znów 
Korona, ale gola zdobyli po raz ko-
lejny przyjezdni. W 68. minucie do 
siatki trafił Jarosław Jamrozik i było 
już w zasadzie po meczu. Ambitnie 
grająca Korona jednak do końca nie 

rezygnowała i w 88. minucie Antosz 
strzelił w końcu honorowego gola z 
rzutu karnego. Niestety dla gospo-
darzy, tuż po wznowieniu gry bły-

snął Jacek Wąsik, który spokojnie 
przełożył piłkę i pewnym strzałem 
ustalił wynik meczu.

Tyl.

Mariusz Szewczyk, 
trener Korony Góra Kalwaria
 Na wynik meczu miała wpływ bardzo słaba 
pierwsza połowa i brak koncentracji w obronie. 
Szybko straciliśmy gola z rożnego - niestety mamy z 
w tym problemy i straciliśmy w ten sposób bramkę 
również w drugiej połowie. Pierwsze 45 minut za-

graliśmy za bardzo spięci, mieliśmy problemy w rozegraniu akcji, było 
bardzo dużo niewymuszonych strat piłki i niecelnych podań, przez co 
nasza gra nie była taka jakiej oczekiwaliśmy. W drugiej połowie ta gra 
wyglądała już zdecydowanie lepiej. Graliśmy szybciej i wykorzystywali-
śmy przede wszystkim naszych skrzydłowych, którzy robili sporą prze-
wagę w bocznych sektorach boiska. Goniliśmy wynik, ale niestety nie 

udało nam się zdobyć szybko gola. Szkoda niewykorzystanych sytuacji 
z naszej strony. Laura to bardzo dobry zespół i wypunktował nas bez li-
tości. My natomiast, mimo złego wyniku, graliśmy do końca i staraliśmy 
się odrobić straty, za co chciałbym podziękować swoim zawodnikom. 
Mamy młody, ambitny zespół, który jeszcze pokaże na co go stać.

Maciej Tataj, 
trener Laury Chylice

 Cieszy zwycięstwo w pierwszym meczu ligowym i 
sporo sytuacji bramkowych. Bardzo dobrze zaczę-
liśmy to spotkanie, tylko jakieś 10-15 minut przed 
strzeleniem trzeciej bramki oddaliśmy inicjatywę. 
To był dobry początek rundy. Oby tak dalej.

Chcemy grać skutecznie i atrakcyjnie
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA Z Michałem Tarasem, nowym trenerem Sparty Jazgarzew, rozmawia Grzegorz Tylec
Dlaczego zdecydował się pan objąć 

zespół Sparty Jazgarzew?

 Ponieważ to dla mnie awans 
sportowy i możliwość osobistego 
rozwoju w pracy trenerskiej.

Jak ocenia pan obecny potencjał 

zespołu? Na co stać tą drużynę w 

czwartej lidze?

 To mieszanka doświadczenia i 
młodości. Wszyscy są zaangażowani 
i pracowici. Jesteśmy świadomi pew-
nych braków i głównym celem w tym 
sezonie będzie utrzymanie miejsca 
po powrocie do czwartej ligi.

Jak chciałby pan żeby teraz grała 

Sparta? Czy preferuje pan konkretny 

styl gry czy będzie on ściśle dopaso-

wany do tego składu personalnego?

 Przede wszystkim skutecznie i 
atrakcyjnie. Chciałbym aby Spar-
ta była trudnym przeciwnikiem 
- twardym, zdecydowanym i gra-
jącym w piłkę. O stylu gry chyba 
trochę za wcześnie mówić. Nie od 
razu da się wprowadzić wszystkie 
założenia i pomysły. Zarówna ja, 
jak i drużyna, potrzebujemy czasu 
żeby się poznać.

Nie byli gorsi, 
ale przegrali
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, SPARTA JAZGARZEW – JÓZEFOVIA JÓZEFÓW 0:1
Na inaugurację czwartej ligi Sparta Jazgarzew z pewnością liczyła na 
zdobycie trzech punktów w meczu u siebie. I choć szans na strzelenie 
przynajmniej jednego gola nie brakowało, to jednak ostatecznie to 
goście byli tego dnia skuteczniejsi

 W sobotni mecz lepiej weszli gospodarze. Po kilku minutach szansę na 
zdobycie gola mieli kolejno Mateusz Wysocki (uderzył w boczną siatkę) i Ma-
teusz Keller (strzelił niecelnie głową). W 34. minucie powinno być 1:0, ale groź-
ny strzał Olafa Kubata zatrzymał bramkarz przyjezdnych Patryk Przybysz. 
Druga połowa przyniosła już nieco bardziej odważną grą Józefovii, która po-
skutkowała zdobyciem gola. W 53. minucie dużym sprytem i precyzją wyka-
zał się Mariusz Boniec, który dostrzegł wysuniętego Almira Erdena i ładnym 
lobem umieścił piłkę w bramce Sparty. 
 Zdobyty gol wyraźnie dodał animuszu gościom, ale końcówka znów na-
leżała do jazgarzewian, którzy mogli, a nawet powinni byli przynajmniej wy-
równać. W 80. minucie – po zamieszaniu podbramkowym – piłka odbiła się 
od słupka bramki Józefovii, a dobitka Patryka Mastalerza była niecelna. Szan-
sę na uratowanie remisu miał jeszcze Jan Krawczyk, ale przegrał pojedynek z 
Przybyszem. Sparta wprawdzie przegrała, ale gdyby piłkarze Michała Tarasa 
byli tego dnia skuteczniejsi, to wynik mógł być, równie dobrze, odwrotny.

Tyl.

Wracają seniorzy 
Victorii!
PIŁKA NOŻNA, B KLASA Już w najbliższy 
weekend startują rozgrywki warszaw-
skiej B klasy. W grupie czwartej do ry-
walizacji przystąpią, między innymi, se-
niorzy Victorii Głosków. Drużyna została 
reaktywowana po dziesięciu latach nie-
obecności na piłkarskich boiskach 

 - O reaktywacji Ludowego Klubu Sportowego Victoria Głosków (istniejące-
go od roku 1984) jako seniorów myśleliśmy już jakieś dwa lata temu, ale wtedy 
jakoś nie wyszło – mówi Piotr Krawczyk, kapitan drużyny. - Któregoś dnia spo-
tkałem się z Arkiem Żołnierskim i Sebastianem Adamczykiem i tak zdecydowa-
liśmy, że fajnie by było odtworzyć drużynę seniorską po dziesięciu latach.
 Ofi cjalnie trenerami drużyny są właśnie Arkadiusz Żołnierski i Sebastian 
Adamczyk, a popularny „Krawiec” pomaga im jako doświadczony zawodnik. 
W klubie jest obecnie 28 zawodników - zarówno wychowanków klubu, jak i 
zawodników z okolic (Piaseczna, Jazgarzewa czy Prażmowa). - Celem druży-
ny jest oczywiście awans do wyższej ligi – nie kryje Piotr Krawczyk. - Zawsze 
mam takie ambicje, dlatego będziemy się starać awansować. Chciałbym rów-
nież zakończyć swoją przygodę z piłką w klubie, w którym zaczynałem. Było 
to moje ciche marzenie, które może się spełnić dzięki Arkowi i Sebastianowi.

Tyl.

Almir Erden, 
bramkarz Sparty Jazgarzew

 Z naszej strony mecz wyglądał bardzo dobrze, szczególnie w defensywie. 
Dowodem na to jest fakt, że goście nie stworzyli sobie zbyt wielu sytu-
acji w pierwszej połowie meczu. O wyniku meczu zadecydował jego ury-
wek, w którym goście trochę szczęśliwie zdobyli bramkę. Zabrakło nam 
skuteczności, mimo kilku naprawdę dobrych sytuacji do zdobycia bram-

ki. To my przez większość meczu prowadziliśmy grę i byliśmy stroną dominująca. W zespo-
le jest wiele nowych twarzy, z czasem odpowiednio się dotrzemy i stworzymy silny zespół, 
a wtedy o wywiezienie punktów z Jazgarzewa będzie już bardzo trudno.



Powiatowy Urząd Pracy już 
w nowej siedzibie
POWIAT/PIASECZNO W poniedziełek 
Powiatowy Urząd Pracy przeniósł 
się do nowej siedziby przy ul. Cza-
jewicza 2/4, zbudowanej za ponad 
14 mln zł

 Piaseczyński PUP ma wiele za-
dań. Podczas pandemii z jego usług 
korzystało wielu przedsiębiorców, 
ponieważ to właśnie tam rozdziela-
no znaczną część środków przyzna-
nych w ramach tarczy antykryzyso-
wej. Oprócz tego urząd pracy stara 
się łączyć pracodawców z osobami 
szukającymi zatrudnienia, aktywi-
zuje długotrwale bezrobotnych, zaj-
mując się też doradztwem zawodo-
wym. Do tej pory główna siedziba 
urzędu mieściła się w pomieszcze-
niach przy ul. Szkolnej w Piasecz-
nie, ale część wydziałów było także 
w dwóch innych lokalizacjach. Te-
raz wszystkie sprawy będzie moż-
na załatwić w jednym miejscu – w 
nowym gmachu wybudowanym 
przy ul. Czajewicza 2/4 w Piasecz-
nie. Starosta Ksawery Gut podkre-
śla, że budynek przy ulicy Czajewi-
cza jest nie tylko nowoczesny, ale i 
przyjazny. - Ponadto spełnia wszyst-
kie standardy dostępności dla osób 
starszych i niepełnosprawnych – do-

daje starosta. Przed urzędem po-
sadzono drzewa i ustawiono ław-
ki. Obok znajduje się duży parking 
na kilkadziesiąt samochodów. Teren 
celowo nie został ogrodzony, ponie-
waż w zamyśle ma stanowić część 
przestrzeni publicznej. Bardzo prze-
stronnie i przyjemnie jest w środ-
ku. Dla klientów PUP-u ustawiono 
poidełko, co przyda się zwłaszcza 
w gorące dni. - Przeniesienie urzę-
du pracy, z trzech lokalizacji, jakie 

wcześniej zajmowaliśmy, jest waż-
nym wydarzeniem nie tylko dla pra-
cowników, ale przede wszystkim dla 
naszych klientów – podkreśla Danu-
ta Świetlik, dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Piasecznie. - Moż-
liwość załatwienia wszystkich spraw 
w jednym miejscu usprawni obsłu-
gę i skróci czas oczekiwania na de-
cyzje. Będzie można tu też efektyw-
niej zorganizować pracę.

TW
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DAM PRACĘ

Zatrudnię pracowników ogólnobudowlanych, 
elewacje, deska tarasowa, tel. 504 100 418

Firma sprzątająca zatrudni mężczyzn do pracy 
w Wólce Kosowskiej k. Mrokowa , tel. 504 246 180

Krawcowe zatrudnię - proste szycie, dobre warunki, 
tel. 504 551 330

Zatrudnię ślusarza, mechanika Prażmów, tel. 693 653 165

Pracownice do szycia i pakowania, tel. 502 380 307

Zatrudnię krawcową oraz Panią do pakowania 
i prac pomocniczych,  tel. 502 380 307

Firma z Piaseczna produkująca dania gotowe poszukuje 
pracownika na stanowisko - Kucharz/catering dietetycz-
ny. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na 
adres marta.galas@eatme.pl lub kontakt tel. 533-618-333

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

Zatrudnimy: brukarzy, pomocników, ekipę brukarzy 
tel. 602 114 307

PILNIE ZATRUDNIMY SPRZEDAWCĘ DO DELIKATESÓW 
KAMIONKA TEL.503 016 789

Kierowcę do rozwożenia pieczywa, tel. 663 044 036

Piekarnia zatrudni piekarza, cukiernika, osoby do krojenia 
i pakowania pieczywa, tel. 663 044 036

Osobę do opieki nad starszą panią z zamieszkaniem, 
tel. tel. 511 503 264

Dozorcy, w Piasecznie lub Konstancinie, praca zmianowa, 
dni wolne i święta, tel. 22 754 02 49

Zatrudnię kierowcę kat. C+E, Skandynawia, tel. 501 019 422

Mechanik samochodowy, wulkanizator, Konstancin, 
tel. 607 493 327

Potrzebny korepetytor obsługi komputera: Windows 7 i 10, 
Word, Outlook, wyszukiwarki/przeglądarki, tel. 603 635 260

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

Pracownik ochrony, obiekt handlowy,  Konstancin, Wilanów. 
Stawka od 14,50 zł netto. Umowa o pracę, tel. 660 720 764

Do sprzątania klatek schodowych w Piasecznie 
i okolicach, tel. 509 855 978

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

Zatrudnimy do nowej siedziby w Łubnej: lakiernika prosz-
kowego, pomocnika lakiernika, ślusarza i spawacza, 
tel. 602 253 180, casmet-system@wp.pl

Zatrudnię elektryka/mechanika na konserwację w zakła-
dzie w Piasecznie - pełny etat. tel. 609 077 030

Kasjer-Sprzedawca do Obsługi Klienta na Stacji Paliw PKN 
ORLEN w Tarczynie Al. Krakowska 25 Tel.536 193 442

Do wykończeń cotygodniowe rozliczenie tel. 507 191 295

Do ociepleń na domki co tygodniowe rozliczenie tel. 507 191 295

Zatrudnię kierowcę kat. C+E. Jazda po kraju. 603 911 683

Zatrudnię nauczyciela i opiekuna w żłobku tel. 501 423 413

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

Zatrudnię fryzjerkę, maniukiurzystce podnajmę gabinet w 
Konstancinie, od zaraz tel. 606 817 356

Firma poszukuje osoby do sprzątania hali produkcyjnej i 
magazynowej. Praca w systemie zmianowym: 2 dni 6-18, 2 
dni wolne, 2 dni 18-6, 2 dni wolne itd. Wynagrodzenie 14,00 
zł na rękę za godz. plus premia, pełny etat, umowa o pracę. 
Praca w Solcu k. Szymanowa, dojazd z Warki, Góry Kal-
warii i Wilanowa zapewniony. Zadzwoń na nr 501 631 374

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie i mycie okien, 25 zł/h,  tel. 733 546 026

Opieka i prace domowe, tel. 731 129 311

KUPIĘ

Kupię kasety i czarne płyty muzyczne, tel. 501 781 933

Kupię Quada 110/250 cm, „chińskiego” - uszkodzone-
go, 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

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

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

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Dwupokojowe 37 m kw. Góra Kalwaria ul. Wyszyńskie-
go 3, tel. 506 391 034

Mieszkanie 43 m kw, Piaseczno, ul. Strusia, tel. 606 45 62 96

10-letni kanadyjczyk (hipoteka)  dla pięciu osób, 
piękna lokalizacja,   zamienię na małe blisko komunikacji,
tel. 535 836 390 

Działki budowlane Prażmów, tel.791 394 791
Rolno-budowlaną 4700 m kw . (2000 m kw. Budowlana), 
Ostrówik k/Czerska, tel. 502 313 776

Działkę budowlaną 6000 m kw, Dąbrówka, 650 zł/mkw.,
w całości, podzielę lub wydzierżawię, tel. 667 797 094

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

Działkę 9500 m kw na Suwalszczyźnie, rolno – budowla-
ną, przy lesie, 4 jeziora w promieniu 4 km, tel. 605 312 104 

Sprzedam nieruchomość Góra Kalwaria ul.Kościuszki 7A 
dom z budynkiem warsztatowym. Łącznie z umeblowa-
niem mieszkania i sprzętem do pielęgnacji ogrodu 1630 
m placu.tel. 601 213 756

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

Piaseczno, na parterze, 73 m. kw., 3 pokoje + garaż, 
tel. 505 82 82 14

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

Samodzielny, umeblowany pokój w Gołkowie
tel. 530 095 682

Kawalerkę w Piasecznie, tel. 662 377 618

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

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

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

Samodzielny, umeblowany pokój w Gołkowie,
tel. 530 095 682

Piaseczno, mieszkanie 45 m kw., 2 pokoje, strzeżone 
osiedle, dobra lokalizacja, tel. 722 111 438

Wynajmę pokój, Konstancin, tel. 503 690 260

Pokój z kuchnią i łazienką najchętniej parze, Nowa 
Iwiczna, tel. 601 093 642

Pawilon 28 m. kw., Piaseczno,ul. Szkolna 13c „Pod Kopu-
łą”, tel. 509 86 72 38

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

Pokój, Chylice, tel. 516 228 558

Kwatery pracownicze okolice Piaseczna, tel. 698 139 895

Kwatery, tel. 728 899 673

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

Pokój dla pana, 700 zł, Chylice, tel. 513 626 068

Kwatery, tel. 698 896 421

Do wynajęcia pod rożnego rodzaju działalność gospodar-
czą nieruchomość w centrum Piaseczna. Dwa budynki:1. 
ok 420 m kw. ok. 606 m kw. , garaże podziemne, winda, 
parkingi. tel. kontaktowy 509 703 083

Mieszkanie 3-pokoje Piaseczno tel. 607 894 242

Kawalerkę w Piasecznie, tel. 662 377 618

USŁUGI

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

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. tel. 504 008 309

NIEZALEŻNY DORADCA POKRYĆ DACHOWYCH 
LOKALNY CZŁONEK POLSKIEGO STOWARZYSZENIA 
DEKARZY, TEL. 507 595 394

KUCHNIE ,SZAFY, GARDEROBY, PANELE, MEBLE NA 
WYMIAR Tel. 723 533 233

Remonty, wykończenia, pełny zakres, elewacje, 
ogrodzenia,tel. 601 304 250

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

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

Hydraulik tel. 886 576 148

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

Posadzki epoksydowe (żywiczne), tel. 504 241 950

Przeprowadzki,  tel. 505 591 721

Remonty, kompleksowe wykończenia wnętrz, 
profesjonalne, tel. 537 767 691

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

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

Dachy, rynny, tel. 798 836 860

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

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37
Tynki tradycyjne i gipsowe, tel 604 415 352

Koszenie tel. 735 616 596

Usługi minikoparką tel.  781 694 389

Elektryk, tel.790 786 097

Usługi Glazurnicze tel. 664 136 268

Tynki gipsowe, elewacje, wylewki Tel.502 788 561

Elektryk, tel. 666 890 886

Złota rączka + ogrodnik, tel. 669 686 350

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

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

USUWANIE OWADÓW LATAJĄCYCH, Tel. 503 471 422

NAPRAWY AGD PRALKI LODÓWKI ZMYWARKI 
PIEKARNIKI PŁYTY TEL.511 204 952

Dach, papatermo, obróbki, tel. 881 487 063

Instalacje elektryczne,   tel.  601 41 88 01

Szamba, transport, montaż, tel. 605 916 307

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

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

Ogrodnictwo tel. 536 043 434

Żaluzje, rolety, moskitiery,  tel. 601 054 547

Glazura, terakota, samodzielnie, tel. 694 126 583

Ocieplanie budynków, tel. 609 828 998

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

Malarskie, tel. 696 120 208

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Koszenie, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

Mycie i malowanie elewacji,  tel. 505 591 721

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

Remonty, wykończenia, pełny zakres, tel. 601 304 250

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Dachy, podbitki, naprawy, tel. 798 836 860

Kominy, rynny, naprawy, tel. 798 836 860

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

Malowanie, tel. 505 586 728

Dekarskie, naprawa dachów, rynny, rury, obróbki, malowa-
nie dachów, papa, ocieplenia styropianem, tel. 732 813 841

Cyklinowanie, tel. 510 128 912

Szpachlowanie, malowanie, tel. 510 128 912

Schody, tel. 510 128 912

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Złota rączka, tel. 735 616 596

Gazowanie trucie kretów tel.501 436 331

Ogrody Koszenie Traw Zarośli, tel. 603 315 531

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

Tynki maszynowe tel. 533 125 444

Złota Rączka, tarasy ogrodzenia,malowanie ogrod,
tel. 505 265 005

Docieplanie Budynków, tel. 795 96 96 96

Przycinanie żywopłotów, tel. 500 51 66 77

 RÓŻNE 

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 

STUDIO ROZWOJU TWÓRCZEGO I OSOBOWOŚCI dla 
dzieci i dorosłych. Spotkania twórcze. Spotkania z rozwo-
ju osobowości. Grupa wsparcia. Pomoc w lekcjach. Opie-
ka nad dziećmi. Zadania kreatywne. Okulary VR. Piasecz-
no, z dojazdem, tel. 571 373 118

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

ZDROWIE I URODA 

Terapia bólu 5 dniowe zabiegi w Piasecznie bez skierowa-
nia bez opłat bez kolejki. Jeśli dokucza ci jakiś ból zadzwoń i 
dowiedz się czy możemy ci pomóc tel. 665 442 303

ZWIERZĘTA

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

MATRYMONIALNE

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

62 lata, wysoki, praca, auto. Poznam samotnie 
mieszkającą Panią, tel. 889 875 330

Starsza Pani czeka na Przyjaciela, tel. 512 632 149

TURYSTYKA

NADAJ NADAJ 
OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE 

DROBNE DROBNE 
PRZEZ PRZEZ 

INTERNET!!!INTERNET!!!
Na naszej stronie 

internetowej w prawym 
górnym 

rogu kliknij ikonkę 
„Ogłoszenia”

Wpisz treść, wybierz 
rubrykę i rodzaj czcionki

To bardzo proste!

www.kurierpoludniowy.plwww.kurierpoludniowy.pl
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Do zakładu kamieniarskiego polerowników, pilarzy, 
do montażu nagrobków i montażystów galanterii bu-
dowlanej oraz do przyuczenia, Warszawa – Ursynów, 
tel. 601 95 40 67, 607 149 243

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

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

Bar rowerowy Przystanek SIODEŁKO zaprasza na 
przekąski i napoje.  www.siodelko-parcela.pl

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Naprawy, krycie dachów, tel. 511 928 895

Złom. Porządkujesz? Remontujesz? Uprzątniemy i wy-
wieziemy złom, tel. 502 898 418

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

Malowanie, panele, remonty, tel. 664 632 405

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

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

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

Angielski indywidualnie, Piaseczno i okolice, od 30 zł/h, 
też zdalnie, online, tel. 571 373 118

SEZAM, sklep zielarsko medyczny i zdrowa żywność, 
ul. Czajewicza 1, róg Nadarzyńskiej, Piaseczno, 
tel. 506 76 74 74

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

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

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

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, GLAZU-
RA, TERAKOTA TEL. 792 456 182  

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Emerytów, rencistów do robót porządkowych, Kąty, 
tel. 607 149 243

Doświadczoną pomoc na kuchnię, przedszkole 
Piaseczno, tel. 602 68 69 51

Zatrudnię kierowcę do firmy cateringowej w Piasecznie, 
praca pon – piątek, godz 6 – 14, tel. 600 471 834

Hurtownia piwa Bajka w Gołkowie, Aleja Lipowa 65, zatrud-
ni kierowców z kat. B, dorota@bajwid.pl, tel. 603 807 472

Pomoc do przedszkola, tel. 664 703 944 

Firma handlowa Unipack Maciejko Sp.j.z siedzibą w 
Piasecznie poszukuje pracowników magazynowych. 
Umowa o pracę. Prosimy o przesyłanie CV na adres 
rekrutacja@unipack.com.pl

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

Astra 1,6  2005 r.,165 tys. przebieg, cena 8 800 zł, 
do uzgodnienia tel. 535 796 247

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

Wspominali bohaterskich
obrońców stolicy
PIASECZNO Jak co roku, na cmentarzu parafi alnym w Piasecznie odbyły się ofi cjalne ob-

chody wybuchu Powstania Warszawskiego

 Po przemarszu i ustawieniu się 
pocztów sztandarowych przy Kwa-
terze wojennej 1939-1945 punktual-
nie o godzinie 17 zawyły symbolicz-
ne syreny, po których Piaseczyńska 
Orkiestra Dęta odegrała hymn na-
rodowy. Następnie mszę świętą po-
lową w intencji ojczyzny i ofiar po-
wstania odprawił ksiądz proboszcz 
Parafii św. Anny w Piasecznie An-
drzej Krynicki.
- Dzisiejszy dzień to szczególny 
czas, w którym wspominamy ludzi, 
którzy nie myśleli o sobie i napraw-

dę kochali ojczyznę, oddając swoje 
życie dla jej dobra i wolności – po-
wiedział proboszcz. - To jest wielka 
szkoła i wielka sprawa, dlatego też 
pamiętajmy o tych, którzy są dla nas 
wzorem i przykładem.
 Następnie prowadzący obchody 
z ramienia Centrum Kultury w Pia-
secznie Paweł Górski odczytał apel 
pamięci, przypominając nazwiska 
tych, którzy oddali życie „w imie-
niu tej, która nie zginęła”, po którym 
miała miejsce minuta ciszy. Głos, w 
imieniu mieszkańców gminy, zabrał 

również burmistrz Piaseczna Daniel 
Putkiewicz. - Dzisiejsza uroczystość 
różni się od tych, które pamiętamy z 
lat ubiegłych – podkreślił w swoim 
wystąpieniu burmistrz. - Dziś, jako 
społeczeństwo, toczymy zupełnie 
innego rodzaju walkę z niewidocz-
nym wrogiem jakim jest epidemia 
koronawirusa. Jednak te szczególne 
okoliczności nie wpływają na naszą 
pamięć i szacunek do historii. Ni-
gdy nie zapominamy o bohaterach i 
ofiarach Powstania Warszawskiego. 
To oni pokazali nam czym są odwa-
ga, wola walki oraz poświęcenie dla 
wspólnego dobra.
 Na zakończenie delegacje lokal-
nych władz i organizacji złożyły kwia-
ty na Kwaterze wojennej 1939-1945.
 Daniel Putkiewicz złożył rów-
nież kwiaty przy mogile Powstań-
ców w Pęcicach, gdzie 2 sierpnia 
1944 roku rozegrała się tragicz-
na walka wycofującego się z Ocho-
ty oddziału powstańców. Zginęło 
wówczas 91 osób, a wśród nich 11 
mieszkańców Piaseczna. Większość 
poległych to byli bardzo młodzi lu-
dzie, niektórzy w wieku 14-16 lat.
 A już w najbliższą sobotę 8 sierp-
nia Akcja Katolicka przy Koście-
le Św. Anny w Piasecznie zaprasza 
na rajd rowerowy Wdzięczni Oj-
com. Uczestnicy odwiedzą Miej-

sca Pamięci w okolicach Piaseczna 
związane z Powstaniem Warszaw-
skim. Zbiórka o godzinie 10 na Pla-
cu Piłsudskiego w Piasecznie. Bi-
blioteka Publiczna zaprasza z kolei 
do zapoznania się z wystawą: „Po-
wstanie Warszawskie 1944. Bitwa o 
Polskę”, która znajduje się obecnie 
na terenie Biblioteki Głównej przy 
ul. Jana Pawła II w Piasecznie (bu-
dynek CEM). Wystawa elementar-
na została przygotowana przez Biu-
ro Edukacji Narodowej IPN Centra-
la w Warszawie i przedstawia pod-

stawowe informacje o powstańczym 
zrywie w naszej stolicy w sierpniu i 
we wrześniu 1944 roku. Jest pierw-
szą – w całości kolorową – wysta-
wą o Powstaniu Warszawskim, dzię-
ki kunsztownemu procesowi kolory-
zacji zdjęć czarno-białych dokona-
nemu przez Mikołaja Kaczmarka. 
Zaprezentowane fotografie pocho-
dzą ze zbiorów, między innymi, Mu-
zeum Powstania Warszawskiego, 
Polskiej Agencji Prasowej, Ośrodka 
KARTA i kolekcji prywatnych.

Grzegorz Tylec

Mieszkańcy Piaseczna oddali hołd poległym bohaterom

R E K L A M A

R E K L A M A

KONSTANCIN-JEZIORNA

Magiczny show z udziałem zabawnego iluzjonisty
 W sobotę 8 sierpnia o godz. 16 na deskach sceny plenerowej przed Hu-
gonówką w Parku Zdrojowym wystąpi iluzjonista i komik Konrad Modzelew-
ski. Show będzie mocno interaktywny i niezwykle zabawny. Wstęp wolny. 

TW
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