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Gmina zrobi korektę
na Dworcowej

Nieudany szturm na Mazowiankę
GÓRA KALWARIA W środę rano pracownicy i udziałowcy zakładu pracy chronionej Mazowianka w
Tomicach próbowali dostać się na teren fabryki,
zamkniętej dwa dni wcześniej przez wieloletniego prezesa, nie zgadzającego się z odwołaniem
go przez walne zgromadzenie. Na miejscu były
obecne agencje ochrony pozostających w konflikcie stron oraz policja
str. 3
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Z gminnej lokaty
wyparowało 5 mln zł
KONSTANCIN-JEZIORNA Pod koniec marca gmina założyła w jednym z banków lokatę na 5 mln zł. W
czerwcu policjanci z wydziału do walki z cyberprzestępczością komendy wojewódzkiej w Łodzi
poinformowali, że pieniądze zniknęły. Śledztwo
w tej sprawie prowadzą prokuratury rejonowe w
Piasecznie i Sieradzu
str. 2

Piorun spowodował
pożar domu
str. 8
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Niebezpieczne zdarzenia podczas burzy
Podczas rzęsistego deszczu na ulicy Puławskiej w Piasecznie wpadł w
poślizg 41-letni motocyklista. Mężczyzna ze złamaną nogą trafił do szpitala. Więcej szczęścia miała kierująca kią 38-latka, na którą w rejonie Solca (gmina Góra Kalwaria) przewróciło się drzewo. Kobieta nie odniosła obrażeń, ale jej auto zostało uszkodzone. Droga 79 przez długi czas była zamknięta.

PRAŻMÓW

Rozrabiali na stacji kolejowej
Do policjantów dotarła informacja, że na stacji kolejowej w Ustanowie
dwóch mężczyzn spożywa alkohol i zakłóca porządek publiczny. Jak się
okazało, pijani nie tylko zaczepiali pasażerów, ale także uniemożliwili odjazd pociągu (jeden z nich wtargnął na tory). 31-latek i jego o dwa lata
starszy kolega zostali zatrzymani i trafili do aresztu. Badanie wykazało, że
każdy z nich miał w organizmie ponad 3 promile alkoholu. Po wytrzeźwieniu policjanci wręczyli im mandaty karne na łączną kwotę 2400 zł.

PIASECZNO

Uwaga na złodziei
W jednym ze sklepów z odzieżą i akcesoriami sportowymi wpadł
45-letni mieszkaniec Głogowa, który próbował ukraść namiot. Mężczyzna
po przekroczeniu bramki rzucił się do ucieczki, co wzbudziło podejrzenia
będących na miejscu funkcjonariuszy. Ten sam patrol, tego samego dnia
zatrzymał też 40-letniego obywatela Ukrainy, który ukradł rower na terenie Józefosławia. W ręce dzielnicowych wpadli też 35-letnia kobieta i jej
o trzy lata starszy kompan. Odpowiedzą za kradzież portfela z pieniędzmi oraz kilku pokryw od studzienek kanalizacyjnych. Wszystkim zatrzymanym grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

„Skradzione” samochody nieoczekiwanie
znalazły się tego samego dnia
Kilka dni temu na terenie Piaseczna zgłoszono kradzież toyoty i nissana. Samochody szybko udało się jednak odnaleźć. Jak to możliwe?
Jak się okazuje, zgłaszający nie mieli pojęcia, że auta – w związku z nadchodzącą burzą – przeparkowali ich współmałżonkowie. Samochodów
nikt więc nie ukradł, stały po prostu w innym miejscu.

Strażacy pomogli policjantom
otworzyć sejf! Co było w środku?
– Podczas postępowania prowadzonego przez funkcjonariuszy z
wydziału kryminalnego zarekwirowano sejf – poinformował nas nadkom. Jarosław Sawicki z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. –
Jako, że właściciel nie chciał podać szyfru umożliwiającego jego otwarcie, dostaliśmy się do niego korzystając z pomocy strażaków. Zgodnie
z naszymi przewidywaniami okazało się, że w sejfie była znaczna ilość
narkotyków – zdradza policjant.

GÓRA KALWARIA

Złodzieje wtargnęli na teren zamku
Prawdopodobnie z wtorku na środę okradziono lokal gastronomiczny znajdujący się na terenie zamku w Czersku. Po wyłamaniu drewnianej ściany złodzieje połaszczyli się m.in. na 10 kg mrożonego mięsa, 20 kg
kiełbasy oraz 20 butelek piwa. Straty oszacowano wstępnie na około 5000
zł. Policja szuka świadków zdarzenia.

TARCZYN

Ukradli 110 słupków
Dwa dni temu policjanci otrzymali informację, że w Komornikach skradziono 110 otynkowanych słupków ogrodzeniowych z zaczepami, otaczających zbiornik retencyjny przy budowanej trasie S7. Łączna wartość
słupków to ponad 22 tys. zł. Funkcjonariusze proszą o kontakt osoby, które mają wiedzę na temat sprawców przestępstwa.

URSYNÓW

Nie zapłacił grzywny, trafił do więzienia
Policjanci zatrzymali 58-letniego mężczyznę, który w ubiegłym roku
został ukarany 500 zł grzywny za prowadzenie sprzedaży w niedozwolonym miejscu. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa zamienił grzywnę,
która do tej pory nie została wpłacona, na 10 dni aresztu. Mężczyzna trafił
już zakładu karnego.
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Z gminnej lokaty wyparowało 5 mln zł
KONSTANCIN-JEZIORNA Pod koniec marca gmina założyła w jednym z banków lokatę na 5
mln zł. W czerwcu policjanci z wydziału do walki z cyberprzestępczością komendy wojewódzkiej w Łodzi poinformowali, że pieniądze zniknęły. Śledztwo w tej sprawie prowadzą prokuratury rejonowe w Piasecznie i Sieradzu
- Gmina od dawna umieszcza
wolne środki na lokatach w wybranych bankach, nie ma w tym nic niezwykłego. Chodzi o uzyskanie odsetek – podkreśla burmistrz Kazimierz Jańczuk. - Niestety, tym razem, podczas operacji zakładania
lokaty, oszuści wyprowadzili nasze
pieniądze.
Burmistrz zapewnia, że pieniędzy nie skradziono z obsługującego gminę banku spółdzielczego, ani
z gminnej kasy. Dodaje, że w podobny sposób zostały okradzione także
inne gminy, a policyjne śledztwo dotyczy całej Polski. Bank spółdzielczy
z którego wyszedł przelew, już wystąpił do banku, w którym miała zostać założona lokata, o wyjaśnienia.
Ze wstępnych informacji przekazanych przez policję wynika, że gminne środki trafiły na konto założone
przez oszustów, z którego następnie je pobrano. - Nie wiem, czy uda
się odzyskać te pieniądze – przyznaje burmistrz Kazimierz Jańczuk. - Z

Wygląda na to że gminne środki trafiły
na konto założone przez oszustów
całą pewnością za tę sytuację winy
nie ponosi gmina, tylko bank w którym miała zostać założona lokata.
Uważamy, że nie dopełnił on należytej staranności co do zabezpiecze-

nia naszych pieniędzy. Podjęliśmy
już różne działania w celu odzyskania skradzionej kwoty, ale na razie
nie chcę o nich mówić.

TW

Na Świętojańskiej praca wre
PIASECZNO Przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie
im. Józefa Piłsudskiego powstaje kolejne, czwarte już
w gminie bezpieczne miejsce postojowe typu „Kiss&Ride”
W pierwszym etapie inwestycji
poprawiana jest nawierzchnia ulicy Świętojańskiej, w kolejnym będą
prowadzone prace przy budynku
szkoły. Po obu stronach ulicy, tuż
przy szkole, zaprojektowano miejsca, w których będzie można się na
chwilę zatrzymać, a dziecko będzie
mogło bezpiecznie wysiąść z samochodu. Powstanie również miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. Ponadto zostaną wyniesione przejścia dla pieszych.
- Mamy nadzieję, że zmiana przestrzeni przy szkole uporządkuje ruch i poprawi bezpieczeństwo dzieci idących do szkoły
– mówi wiceburmistrz Hanna Kułkowska-Michalak, która odpowiedzialna jest za edukację w gminie
Piaseczno.
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Nieudany szturm na Mazowiankę
GÓRA KALWARIA W środę rano pracownicy i udziałowcy zakładu pracy chronionej Mazowianka w Tomicach próbowali dostać się na teren fabryki, zamkniętej dwa dni wcześniej przez
wieloletniego prezesa, nie zgadzającego się z odwołaniem go przez walne zgromadzenie.
Na miejscu były obecne agencje ochrony pozostających w konflikcie stron oraz policja
1 lipca odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie wspólników
producenta sprężyn Mazowianka
Eksport w Tomicach. Podczas spotkania dziewięciu udziałowców został
odwołany (głosami sześciu z nich)
dotychczasowy prezes Mazowianki.
W jego miejsce na funkcję prezesa powołano Irminę Sochańską.
- Odwołany prezes otrzymał wypowiedzenie kontraktu i przez tydzień nie zjawiał się w pracy – relecjonuje Irmina Sochańska. - Po-

Wszystko wskazuje na to, że
dopiero sąd zdecyduje kto
ma rację w tym sporze
i wskaże prawowitego
prezesa Mazowianki
wrócił w poniedziałek 12 lipca o 5
rano. Wymienił zamki w drzwiach,
a na bramę założył gruby łańcuch.

Następnie na teren zakładu wpuścił
wynajętą przez siebie agencję ochroniarską. Potem czterech udziałowców, głosujących wcześniej za odwołaniem byłego prezesa, otrzymało wypowiedzenia. Na znak protestu
wszyscy pracownicy wyszli z firmy,
a zakład został zamknięty.
W środę rano pracownicy Mazowianki oraz współwłaściciele postanowili, że w asyście swojej agencji
ochroniarskiej i policji wejdą na teren zakładu. - Były prezes nielegalnie
zabarykadował się na tym terenie, to
jest skandal – mówi jeden z nich. - To
miejsce pracy 50 osób. Chcemy tam
wejść i normalnie pracować.
Czekają na wpis do KRS
- Były prezes został odwołany po
25 latach pracy przez udziałowców i
radę nadzorczą, ale się z tym nie pogodził – mówi jeden z naszych rozmówców. - Wiele osób od miesięcy nie

miało wypłacanych pensji. Podejrzewamy, że mogło dojść do defraudacji
znacznych środków. Zawiadomienie w
tej sprawie zostało już złożone w prokuraturze. Poza tym ten pan stosował
mobbing, wyzywał ludzi, ubliżał im.
Traktował ten zakład jak prywatny folwark, nie liczył się z nikim i z niczym.
Pracownicy Mazowianki, uzbrojeni w specjalne nożyce do cięcia
metalu, postanowili sforsować bramę i wejść na teren fabryki. Ich działaniom przyglądali się burmistrz
Góry Kalwarii Arkadiusz Strzyżewski i radny powiatowy Grzegorz
Pruszczyk. Po chwili na miejscu
zjawiła się także policja. - Formalnie mogę niewiele, ale jestem z państwem – zapewniał Arkadiusz Strzyżewski. Z kolei Grzegorz Pruszczyk
zauważył, że choć wybrano nowego prezesa zakładu, kluczowy w tej
sprawie może być wpis do KRS.
Wniosek o zmianę w KRS złożono
2 lipca, jednak sąd do tej pory się do
niego nie ustosunkował.
Po około godzinie pod zakład
podjechał były prezes w asyście
swoich prawników. - Zatrudniliśmy
ochronę, bo na teren firmy próbują
wejść nieupoważnione do tego osoby – wypalił do policjantów jeden z
mecenasów. - Prezes zarządu dysponuje aktem notarialnym. Nie ma
wpisu do KRS, potwierdzającego
zmianę prezesa. Jak państwo się nie
odsuniecie, zgłosimy wtargnięcie.
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Współwłaściciele i pracownicy Mazowianki chcieli siłą
wejść na teren fabryki, ale w efekcie do tego nie doszło
Właściciel figurujący w księdze wieczystej nie widzi możliwości, abyście
weszli państwo na ten teren.
Zapytaliśmy mecenasa, kto jest
właścicielem terenu, na którym
znajduje się Mazowianka, ale nie
udzielił nam odpowiedzi. - Wszystko jest w dokumentach – odparł.
- Nie ma skutecznej uchwały o odwołaniu dotychczasowego prezesa.
Jak sąd zarejestruje zmianę właściciela to będzie inna rozmowa.
Na razie na tym terenie przebywa jednoosobowy zarząd spółki i
ja tego łańcucha nie pozwolę przeciąć. Mecenas (prosił, aby nie podawać jego nazwiska) podkreślił,
że uchwała odwołująca prezesa została podjęta niezgodnie z prawem,
w związku z czym cały czas pełni
on swoją funkcję.
- Pracownicy Mazowianki zrobili zwykły pucz – ocenia odwołany przez współwłaścicieli prezes. Ale mimo przeciwności ten zakład

nadal będzie istniał. Ci pracownicy którzy chcieli, zostali tu i nadal
pracują. Mazowianka wypracowuje zyski i to się nie zmieni.
Policja zadbała o bezpieczeństwo
Szybko okazało się, że każda ze
stron konfliktu dysponuje własnymi dokumentami, mającymi potwierdzać ich rację. Policjanci nie podjęli się jednak ich oceny. - Dokumenty
niech analizuje sąd, my nie jesteśmy od
tego – ocenił jeden z funkcjonariuszy. Mamy pilnować tu porządku. Nie życzymy sobie żadnych przepychanek.
Pracownicy zakładu zgodnie
twierdzą, że najbardziej boją się
utraty pracy. - Mamy podpisane dobre kontrakty ze znanymi producentami bram i stolarki okiennej, a nasza fabryka od trzech dni nie pracuje – mówią. - Jak to dłużej potrwa,
wszyscy pójdziemy z torbami.

Tomasz Wojciuk
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Klasyczne auta ciągle w modzie
LESZNOWOLA Na parkingu przed Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle odbyło się kolejne spotkanie miłośników motoryzacji klasycznej Nowa Iwiczna Classic Car 2021. W imprezie wzięło udział ponad 150 różnego rodzaju pojazdów
Organizatorzy zlotu tradycyjnie
zaprosili na niego zarówno pojazdy zabytkowe, jak i klasyczne, modyfikowane oraz motocykle. W niezobowiązującej, piknikowej atmosferze (niektórzy z uczestników przywieźli ze sobą koce i jedzenie) można było porozmawiać o wspólnej pasji, poznać szczegóły techniczne aut
oraz zajrzeć pod ich maski.
- To był bardzo udany event –
cieszy się Patryk Nachyła, inicjator wydarzenia. - Nie tylko dopisała frekwencja, ale i przyjechało wiele
ciekawych pojazdów. Będziemy też
chyba powoli szukać nowej lokacji w
najbliższej okolicy, bo na parkingu
przy CEiS brakowało już miejsca.
Na miejscu wybrane i nagrodzone zostały również najciekawsze pojazdy. Jednym z nich był
czterodrzwiowy, ważący zaledwie 550 kilogramów Renault 4CV,
zaprojektowany jeszcze w czasie
okupacji, który zaczął być produkowany w roku 1948.
- To jest moje drugie odrestaurowane auto – mówi Rafał Gutowski, pasjonat motoryzacji z war-

szawskiego Ursynowa. - Ten egzemplarz kupiłem w Polsce i go odpicowałem. Zajęło mi to dwa lata,
a robiłem przy nim wszystko, łącznie z lakierowaniem. Na szczęście,
ze względu na lockdown, miałem
dużo czasu. Auto, po zakupie, wydawało się być w dobrym stanie,
ale po piaskowaniu okazało się, że

trzeba było popracować nad podłużnicami czy zewnętrznymi blachami. Trzeba również zdobyć do
niego oryginalny silnik.
Kolejny zlot Nowa Iwiczna
Classic Car 2021 planowany jest w
sierpniu.

Grzegorz Tylec

Wystartowała Muzyka na Skwerach
PIASECZNO W ostatni weekend na Skwerze Kisiela wystąpił zespół Bartosz Smorągiewicz
Ensemble. Koncert zainaugurował wakacyjny cykl „Muzyka na Skwerach”
Występ założonej w 2014
rok u gr upy był przede wszystk im propozycją adresowaną dla
mi łośni ków muzyk i jazzowej
(odmiany g y psy jazz). Cz wórka instr umentalistów: Bar tosz
Smoragiew icz (k lar net, saksofon), Marcin Skaba (sk rzy pce), Sebastian Iwanow icz (gitara) i Piotr Domagalsk i (kontrabas) przyciągnęła jednak do
centr um Piaseczna nie tyl ko
mi łośni ków technicznych popisów i niczym nie sk rępowanych
improw izacji, ale rów nież przypadkow ych przechodniów, którzy chętnie zatrzymy wali się,
żeby posłuchać muzyki.
Na kolejne koncerty w ramach
„Muzyki na Skwerach” trzeba będzie poczekać do sierpnia. We
wtorek 10 sierpnia wystąpią lokalni artyści związani z Centrum
Kultury w Piasecznie z plenerową wersją Świeczowiska – imprezy obecnej w miejscowym kalendarzu wydarzeń kulturalnych od
1994 roku, a w sobotę 14 sierpnia
– Szeptanice, czyli Sylwia Biernat (wokal, fidel płocka, suka bił-

Uciążliwa
wąskotorówka?
PIASECZNO Pani Janina jest mieszkanką Gołkowa, a jej dom znajduje się w
niewielkiej odległości od torów kolejki wąskotorowej. - W ubiegłym roku zaczął się remont torowiska, które nie zostało jednak obsypane ziemią – mówi.
- Podczas przejazdu pociągu powoduje to duże drgania i hałas. Bardzo mi to
przeszkadza i rozstraja mnie nerwowo

Wymienione podkłady nie zostały obsypane ziemią na odcinku
około jednego kilometra
Nasza czytelniczka podkreśla, że mieszka przy torach wąskotorówki od
40 lat. - Do przejazdu pociągów już się przyzwyczaiłam i do ubiegłego roku
wszystko było w porządku – opowiada. Niestety, moje życie zmieniło się w
koszmar wraz z remontem torowiska. Kolejarze najpierw usunęli znajdującą
się między podkładami ziemię, a potem zapomnieli ją uzupełnić. Efekt jest
taki, że przejazd pociągu generuje o wiele większe uciążliwości niż wcześniej.
Michał Duraj, wiceprezes obsługującego turystyczne przejazdy zabytkowego pociągu Piaseczyńsko-Grójeckiego Towarzystwa Kolei Wąskotorowej
przyznaje, że w ubiegłym roku prowadzony był w Gołkowie remont torowiska. - Wymienialiśmy tam stare podkłady – wyjaśnia. - Po ich wymianie trzeba
było trochę poczekać na ustabilizowanie się toru. Część podkładów obsypaliśmy ziemią, ale nie wszystkie. Nie zdążyliśmy tego zrobić, bo skupiliśmy się teraz na wykaszaniu rowów odwadniających, znajdujących się wzdłuż trasy
Pani Janina twierdzi, że przeprzejazdu kolejki. Musimy o nie dbać
w pierwszej kolejności, bo odprowa- jazd pociągu generuje o wiele większy niż kiedyś hałas
dzają wodę także z okolicznych ulic.
Michał Duraj podkreśla, że jest
oraz drgania
mało prawdopodobne, aby pociąg
wąskotorowy na wspomnianym odcinku generował tak duży hałas i drgania,
jak twierdzi nasza czytelniczka. - Jeździmy teraz tylko dwa razy w tygodniu
– dodaje. - Ale oczywiście jak zakończymy wykaszanie rowów, zasypiemy ziemią te podkłady.

Tomasz Wojciuk

O G Ł O S Z E N I E

Tegoroczną „Muzykę na Skwerach”
zainaugurował Bartosz Smorągiewicz Ensemble
gorajska, altówka) i Dorota Filipczak-Brzychcy (wokal, bęben
szamański, przeszkadzajki), które wykonają pieśni ludowe i traR

E

K

L

A

M

A

dycyjne. Początek koncertów o
godzinie 20. Wstęp wolny.

Grzegorz Tylec
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Już w weekend Jazz Zdrój Festiwal

PIASECZNO Do końca wakacji, w Parku Miejskim (przy rzeźbie Niedźwie- KONSTANCIN-JEZIORNA W sobotę i niedzielę w Parku Zdrojowym odbędzie się VIII Jazz
dzia Józefa Wilkonia) będzie można oglądać spektakle dla najmłodszych Zdrój Festiwal poświęcony pamięci wybitnego amerykańskiego jazzmana Louisa
Armstronga. Koncerty będą zaczynały się o godz. 17

Rodzinne spotkania z Teatrem Baza odbywać się będą w wakacyjne soboty o godzinie 17. Jako pierwszy zaprezentowany został „Krawiec Niteczka”
- bajka na podstawie tekstu Kornela Makuszyńskiego do scenariusza i w reżyserii Tomasza Zadróżnego. Aktorzy (Aleksandra Ziółkowska, Urszula Gołdowska, Piotr Basiel i Tomasz Taranta) zadbali o odpowiednią interakcję z młodą
publicznością, której towarzyszyły oprawa muzyczna i wizualna.
Kolejnymi przedstawieniami Teatru Baza w Piasecznie będą: „Czerwony Kapturek” (17 lipca), „Eko-Kosmologia” (24 lipca), „Baba Dżaga” (31 lipca),
„Prawdziwy Przyjaciel” (wyjątkowo w niedzielę 8 sierpnia!), „Wróżka Matylda” (21 sierpnia) i „Bajka o drzewie” (28 sierpnia). Szczegółowe opisy spektakli
znaleźć można na stronie internetowej www.teatrbaza.pl. Na wszystkie z nich
wstęp jest wolny.
Tyl.

Festiwal to jedna z największych
imprez tego typu na Mazowszu. Jego
największe atuty, oczywiście poza
wysokiej próby jazzem, to niepowtarzalna atmosfera oraz oryginalna sceneria konstancińskiego parku. Jak zwykle parkowymi alejkami
przejdzie jazzowa parada, a koncerty tradycyjnie zaplanowano w altanie przy Hugonówce. Tradycyjnie będzie królował klasyczny jazz, nawiązujący do czasów powstania letniska.
W tym roku festiwal będzie bardziej
kameralny i ograniczy się do czterech
wyjątkowych koncertów. W sobotę o
godz. 17 imprezę zainaugurują muzycy z Old Metropolitan Band. Ten wielokrotnie nagradzany zespół występował na wszystkich liczących się festiwalach, z Jazz Jamboree włącznie.
W jego repertuarze znajdą się standardy jazzu tradycyjnego oraz autorskie kompozycje. Pierwszego dnia
festiwalu zagra też Hot D`Jazz Trio,
który powstał z inicjatywy Jacka Serczyka oraz Tomasza Kobieli w 2009
roku. Na repertuar zespołu składają
się głównie kompozycje Django ReinR

TARCZYN

Wybierz swoje filmy
W ostatnią sobotę zapoczątkowało działalność Tarczyńskie Kino
Plenerowe. Organizatorzy przygotowali propozycję 40 filmów, ale które
z nich zostaną wyświetlone podczas
tegorocznych wakacji, to będzie zależeć od wyników głosowania. Swoje zdanie można wyrazić za pośrednictwem profilu GOK Tarczyn na Facebooku lub przesyłając propozycje
na e-maila gok@tarczyn.pl.

Tyl.

PIASECZNO

(Nie)znajomi w kinie
W piątkowy wieczór na Skwerze
Kisiela będzie można obejrzeć film
„(Nie)znajomi” - polski komediodramat z 2019 roku w reżyserii Tadeusza
Śliwy. To remake włoskiego przeboju
kinowego „Dobrze się kłamie” w miłym towarzystwie Paola Genovese.
Początek seansu o godzinie 21.30.

Tyl.
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hardta i Stephana Grappelliego, ale w
programie nie zabraknie także standardów ze złotej ery swingu.
Niedzielne koncerty otworzy występ grupy RB Dixie Five, która zagra jazz z Nowego Orleanu. Zespół
mający w swoim dorobku prestiżową „Złotą Tarkę” powstał w 2014
roku z inicjatywy Romana BartnicL
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kiego. Tegoroczny Festiwal zwieńczą
doskonale znani konstancińskiej publiczności The Warsaw Dixielanders.
Zagrają znane standardy jazzowe
oraz przeboje muzyki rozrywkowej i
filmowej okresu przed- i powojennego. Wstęp na festiwal jest wolny, ale
obowiązuje reżim sanitarny.

TW
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Większe pieniądze
dla sołtysów

Spór o wycinkę lasu w Głoskowie

PIASECZNO Radni podjęli uchwałę intencyjną, apelując w imieniu mieszkańców do Nadleśnictwa Chojnów i dyrektora Lasów Państwowych o wstrzymanie wycinki starodrzePIASECZNO Podczas ostatniej sesji rady miejskiej radni zde- wu i maksymalnego zachowania charakteru oraz walorów lasu u zbiegu ulic Rybnej i
cydowali o podniesieniu diety dla sołtysów, którzy co Abramowicza w Głoskowie
miesiąc będą otrzymywali 800 zł
O wstrzymanie wycinki starego

Uchwała nie wzbudziła kontrowersji wśród radnych. Tym bardziej, że niektórzy z nich są również sołtysami. Dieta (obecnie obowiązująca, uchwalona
9 lat temu, wynosi 500 zł) ma rekompensować sołtysom czas poświęcony na
udział w sesjach rady miejskiej, zebraniach sołeckich, spotkaniach w urzędzie
gminy, a także pozwalać pokryć koszty służbowych rozmów telefonicznych,
internetu, czy zakupu materiałów biurowych. Do tej pory na diety dla 32 sołtysów gmina przeznaczała 16 tys. zł miesięcznie. Od września będzie to 25
600 zł miesięcznie.

TW
POWIAT

Weź udział w konkursie fotograficznym
„Wakacje z książką” to tytuł konkursu fotograficznego, którego uczestnikiem może być każdy mieszkaniec powiatu piaseczyńskiego, bez ograniczeń wiekowych. Należy wysłać od jednej do trzech fotografii – zdjęcia mogą
przedstawiać książki, osoby, zwierzęta, wnętrza, architekturę, tradycje i zwyczaje. Na każdym z nich powinna być również książka lub coś związanego z
czytelnictwem. Nagroda główna to czytnik o wartości 500 zł, nagrody rzeczowe oraz wydruk zdjęcia na pocztówce promującej powiat! W konkursie
przewidziane są wyróżnienia i nagrody – po jednej dla uczestnika-zwycięzcy z każdej z sześciu gmin powiatu. Wszystkie nagrodzone zdjęcia zostaną
zaprezentowane na wystawie w Bibliotece Publicznej w Piasecznie. Zgłoszenie, wraz ze zdjęciami, należy wysłać w terminie do 1 września na adres: konkurs@biblioteka-piaseczno.pl do Działu Promocji Biblioteki Publicznej w Piasecznie. Więcej informacji oraz regulamin powiatowego konkursu fotograficznego „Wakacje z książką” na stronie internetowej biblioteki.

Tyl.
R

Gmina
Konstancin-Jeziorna
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lasu w Głoskowie od dawna zabiegali zarówno okoliczni mieszkańcy,
jak i ekolodzy z Alarmu dla Klimatu Piaseczno. Ich starania zaowocowały stworzeniem projektu uchwały, która po podjęciu zostanie przekazana do różnych instytucji, w tym
trafi na biurko dyrektora Lasów
Państwowych.
Uchwała jest tak naprawdę apelem, aby zachować funkcje rekreacyjne, przyrodnicze i krajobrazowe starego lasu. W uzasadnieniu
można przeczytać, że na tym terenie
stwierdzono obecność chronionych
gatunków zwierząt i roślin. - Zwracamy coraz większą uwagę na stan

Mimo że uchwała ma
jedynie charakter intencyjny,
pokazuje stanowisko
radnych dotyczące gospodarki leśnej prowadzonej
przez Nadleśnictwo Chojnów
lasów w rejonie naszych miejscowości – mówił podczas sesji burmistrz Daniel Putkiewicz. - Mówiąc wprost, mieszkańcy są zaniepokojeni tym, że wycina się dużo
starych drzew. Ta uchwała dotyczy
konkretnego obszaru, ale ma wyrażać nasze zaniepokojenie sytuacją w lasach na terenie całej gminy. Musimy zacząć dialog z Nadleśnictwem Chojnów i przekonać
je do naszych racji, bo ludzie chcą
korzystać z lasu.
Okazało się, że projekt
uchwały poróżnił radnych, inicjując długą dyskusję dotyczącą
gospodarki leśnej w ogóle. Radni z klubu PiS apelowali o okazanie leśnikom zaufania. - Przedstawiciele gminy już dawno po-

A

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości nr 12/2021
przeznaczonej do do zbycia w drodze zamiany nieruchomości

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, wywieszony został wykaz nr 12/2021 w sprawie zbycia w drodze
zamiany nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 113 z obrębu
01-14 o powierzchni 0.0601 ha, uregulowanej w księdze wieczystej nr WA5M/00258786/8.
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, opublikowano w prasie lokalnej oraz na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Gminy Konstancin-Jeziorna: bip.konstancinjeziorna.pl.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami telefonicznie: (22) 484 23 85.

Gmina
Konstancin-Jeziorna

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości nr 13/2021
przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Na las w Głoskowie składają się głównie
drzewostany olszowe, które mają ponad 100 lat
znali założenia planu zarządzania lasem – argumentowała radna Renata Mirosław. - Odbyła się narada techniczno-gospodarcza, na której została podana powierzchnia wycinki, odbyły się też konsultacje społeczne.
Trzeba prowadzić rozsądną gospodarkę leśną, a nasi leśnicy
mają do tego kompetencje. Radny Wojciech Ołdakowski dodał,
że drzewa, które osiągną określony wiek trzeba wycinać, bo
inaczej zaczną obumierać i staną
się siedliskiem szkodników.
P
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Radna Ewa Urbańska, która kilka
miesięcy temu brała udział w formowaniu grupy roboczej ds. gospodarki leśnej podkreśliła, że las w Głoskowie pełni wiele ważnych funkcji
społecznych. - Tymczasem gospodarka leśna prowadzona przez nadleśnictwo ma podłoże czysto ekonomiczne – dodała. Większość radnych zgodziło się z tymi argumentami i zagłosowało za podjęciem
uchwały. Od głosu wstrzymali się
tylko radni z PiS.

Tomasz Wojciuk
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Błyszczące włosy latem
Dla tych pań, które mają problem z włosami zniszczonymi, przesuszonymi, 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 modelowaniem, prostowaniem, utrwalaniem polecamy Magic Efect Botox firmy Tahe. Podstawowym celem zabiegu jest wyrównanie gospodarki wodnej wewnątrz włosa. Składnikami aktywnymi są naturalny kolagen, kwas hialuronowy, keratyna oraz olej arganowy.
Naturalny kolagen nawilża i odżywia włosy
oraz przywraca je do stanu dawnej świetności.
Kwas hialuronowy, który głęboko nawilża, posiada zdolność do utrzymania wody
w ilości odpowiadającej tysiąc razy większej
niż jego masa własna.
Keratyna to składnik budulcowy – naprawia strukturę i ochronna warstwę włókien
uszkodzonych chemicznie oraz przez czynniki fizyczne.
Olej arganowy walczy z negatywnymi skutkami 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, zupełnie inaczej niż wcześniej. Ma to ogromny wpływ na wszelkie czynności, które wykonujemy na
włosach. Wszystkie zabiegi takie jak codzienna stylizacja suszarką, domowa pielęgnacja, farbowanie włosów czy zabiegi regeneracyjne będą przynosić dużo lepsze rezultaty niż wcześniej.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, wywieszony został wykaz nr 13/2021 w sprawie sprzedaży w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 10/61 z obrębu
02-01 o powierzchni 0,2046 ha położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej 51, uregulowanej w księdze
wieczystej nr WA5M/00424919/5.
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, opublikowano w prasie lokalnej oraz na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Gminy Konstancin-Jeziorna: bip.konstancinjeziorna.pl.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami telefonicznie: (22) 484 23 85.

Salon Fryzjersko-kosmetyczny BB,
ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej); Tel. 692 70 90 40, www.bbsalon.pl
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Niełatwa pomoc dla zagubionego psa
LESZNOWOLA/ PIASECZNO W poniedziałek wieczorem, gdy nad naszym powiatem przechodziły gwałtowne burze, w miejscowości Władysławów znaleziono owczarka niemieckiego. Zwierzę w podeszłym wieku było wystraszone i zagubione. Pomocy postanowiła udzielić mu pani Julia, ale jak się okazało napotkała szereg trudności
- Miał na obroży plakietką z
numerem do lecznicy weterynaryjnej, która znajduje się w Bobrowcu – opowiada kobieta. – Niestety nie mieliśmy możliwości podwieźć psa samochodem, więc przemaszerowaliśmy z nim prawie
trzy kilometry, licząc na pomoc.
Niestety okazało się, że weterynarz nie był w stanie ustalić tożsamości właścicieli czworonoga.
– Sam fakt, że pies miał naszą
plakietkę nie oznacza, że jest u nas
leczony – wyjaśnia menadżer lecznicy, zastrzegając swoją anonimowość i strasząc, że w przypadku
podania nazwy kliniki sprawa zostanie skierowana do sądu.
– Ta plakietka to gadżet sprzed
trzech lat, wydawany w ramach
szczepień przeciwko wściekliźnie.
Lekarz stwierdził, że zwierzę
nie posiada czipa z danymi właściciela. W kartotece kliniki również nie można było zidentyfikować czworonoga.
Co zrobić z bezdomnym psem?
- Usłyszeliśmy, że jeśli nie podamy się za właścicieli psa i nie
zapłacimy za jego leczenie, to klinika go nie przyjmie – mówi pani
Julia. – Chcieliśmy zapłacić, aby
udzielono zwierzęciu schronienia, ale to nie wchodziło w grę.
– Państwo przyszli ze znalezionym
psem, który był w dobrym stanie i

nie wymagał pierwszej pomocy –
informuje menadżer kliniki. – Poinformowaliśmy ich, że powinni
zwrócić się do straży miejskiej lub
do Animal Rescue, gdyż są to służby odpowiedzialne za szukanie
właścicieli i zapewnienie bezpiecznego miejsca bezdomnym zwierzętom. Taką placówką nie jest nasza
lecznica.
Pani Julia zadzwoniła więc najpierw na policję, która nie była w
stanie pomóc, a później na straż
miejską.
– To był największy absurd z jakim się spotkałam – ocenia kobieta. – W straży powiedziano mi, że
skoro psa do Bobrowca przyprowadziliśmy z Władysławowa to patrol nie przyjedzie. Władysławów
to gmina Lesznowola, a Bobrowiec
to już Piaseczno, a straż działa tylko na terenie gminy Piaseczno.
Uznano, że to sprawa Lesznowoli, bo tam znaleźliśmy psa. Dzwoniliśmy też na komisariat w gminie
Lesznowola. Powiedziano nam, że
zadzwonią po lekarza weterynarii,
który ma kontrakt z gminą. Niestety, jak się okazało nikt nie odbierał
telefonów. Kazano nam przywiązać psa do ogrodzenia i zostawić!
Liczą się tylko pieniądze?
– Ci ludzie, zamiast ustalić
właściciela z powyższymi służbami, zadzwonili na straż miejską,
P
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twierdząc, że pies uciekł z naszej
lecznicy – twierdzi menadżerka
kliniki. – Nasz lekarz zdementował
te informacje po telefonie ze straży, nadmieniając że wszystkie boksy mamy pełne i nikt nigdy nam nie
uciekł. Ostry ton i groźby padające
ze strony tych państwa, jakie miały
miejsce przy świadkach, były nieprzyjemne zarówno dla naszego
personelu, jak i klientów oczekujących na wizytę – dodaje menadżer.
– Siedzieliśmy przy klinice
czynnej 24 godziny na dobę i nie
mogliśmy liczyć nawet na spodek
wody dla psa – nie kryje irytacji
pani Julia. – Z taką znieczulicą w
życiu się nie spotkałam. O godzinie 2 w nocy przyjechał patrol Animal Rescue i dopiero on był w stanie zapewnić psu opiekę.
– Postawa kliniki weterynaryjnej jest bardzo przykra – ocenia Dawid Fabiański z Animal Rescue. – Pokazuje, że skoncentrowana jest tylko na działalności zarobkowej, a w takich sytuacjach
brakuje dobrej woli i empatii.
– Gdybyśmy mieli warunki sami wzięlibyśmy tego biednego owczarka na noc, ale
mamy już swojego psa i nie byłoby możliwe, żeby zaakceptował obcego – dodaje pani Julia.
– Dlaczego w Lesznowoli mimo
wymogu ustawowego, który przewiduje w takich przypadkach inO
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Znalezionym owczarkiem
zaopiekowała się fundacja „Animal Rescue”
terwencje całodobowe nikt nie odbierał telefonów? Dlaczego straż
miejska z Piaseczna nie chciała pomóc? Dlaczego przez cztery godziny ludzie, którzy znaleźli psa nie mogli uzyskać żadnego
wsparcia w zapewnieniu mu opieki? – denerwuje się Dawid Fabiański. – Lecznica mogła przetrzymać
psa do rana, a później skontaktować się z lekarzem weterynarii ob-

sługującym gminę. Ale oczywiście
pojawiło się pytanie: kto za to zapłaci? Liczą się tylko pieniądze.
Ludzie nie dostali z tej kliniki nawet wody dla czworonoga, ani kawałka smyczy. Zostali zmuszeni by
przywiązać psa do ogrodzenia paskiem - dodaje Fabiański.

Adam Braciszewski

A

GÓRA KALWARIA

Szczepienia od ręki

W sãoľcu, w wodzie i pianie
Sezon w pełni, a Planeta Zalesie w rozkwicie! Czynna codziennie od godziny
10.00 do 18.00 przyciąga mieszkańców z całego powiatu piaseczyńskiego,
stając się ulubionym miejscem rekreacji i wypoczynku
nie o godzinie 15.00 odbywa się „piana party”. Dla tych, którzy mają dużo
energii to doskonała okazja do ruchu
i pląsania w czystej odświeżającej
pianie. Czy może być coś lepszego?
Dla tych, którzy lubią poleniuchować
wygrzewając się w słońcu istnieje
także możliwość wynajęcia leżaka.
Na miejscu można zrealizować również bon turystyczny.
Dla znudzonych kąpielami w
basenie Planeta Zalesie oferuje moc
atrakcji w Dzielnicy Filmowej. Słynne postaci znane z największych

W upalne dni dużym powodzeniem cieszy się odkryty basen ze zjeżdżalniami przystosowany także dla

najmłodszych. To wspaniałe miejsce
do zabawy, dające chłód i wytchnienie od upałów. Dodatkowo codzien-

przebojów kinowych ostatnich dziesięcioleci, niepowtarzalne filmowe
pojazdy, postaci z bajek, zwierzęta,
baśniowe grzyby, wojskowe pojazdy to tylko niewielka część atrakcji,
które na długo pozostają we wspomnieniach. Do tego karuzele, park
trampolin i mnóstwo innych rozrywek dla młodszych i starszych.
Planeta Zalesie przyciąga jak
magnes stając się jednym z najatrakcyjniejszych miejscem do odpoczynku i rekreacji w naszym regionie.

Od poniedziałku 19 lipca w Punkcie Szczepień Powszechnych znajdującym się w hali u zbiegu ulic por.
Białka i Artylerzystów w Górze Kalwarii będzie można zaszczepić się
bez wcześniejszej rejestracji. Będzie
to możliwe pomiędzy godzinami 15 a
16. Dostępne są szczepionki firm Pfizer oraz Johnson&Johnson.

TW

Otwarto Klub
Senior+ „Wisełka”
Kilka dni temu odbyło się uroczyste otwarcie klubu dla seniorów, który mieści się przy ul. Pijarskiej 40 w
Górze Kalwarii, w budynku w którym
była kiedyś biblioteka, a wcześniej
działała restauracja Wisełka. Klub
składa się z dwóch pomieszczeń: kawiarenki z aneksem kuchennym oraz
sali ze sceną, nagłośnieniem i drabinkami do ćwiczeń. Będą odbywały się
w nim różnego rodzaju zajęcia, na
które już teraz można się zapisywać.

TW
LESZNOWOLA

Dofinansowanie na
budowę skateparku
Gmina otrzymała z budżetu Województwa Mazowieckiego dofinansowanie w wysokości 150 tys. zł,
przeznaczone na budowę skateparku w Mrokowie. Będzie on miał powierzchnię 673 m kw. i powstanie
przy ul. Marii Świątkiewicz, naprzeciwko szkoły podstawowej, na terenie przy rzece Utracie. Na skateparku
stanie na razie rampa, poręcz i funbox. W przyszłym roku zostanie on
rozbudowany o kolejne urządzenia.

TW
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Gmina zrobi korektę
na Dworcowej

Piorun spowodował pożar domu

POWIAT W niedzielę około godz. 22 zapaliło się poddasze domu jednorodzinnego w Kotorydzu w gminie Tarczyn. Ogień gasiło sześć zastępów straży pożarnej
PIASECZNO W ostatnich tygodniach obfite opady deszczu w całym kra- w sile 26 ratowników. Nieprzyjemnych zdarzeń wywołanych przez burze było na
ju spowodowały liczne podtopienia. Nie inaczej było w przypadku uli- terenie powiatu więcej
cy Dworcowej, przy której woda zalała nie tylko drogę, ale i wdarła się
Z ustaleń strażaków wynika, że pożar z dużym prawdopodo jednego z garaży pobliskiej Wspólnoty Mieszkaniowej Arkadia
dobieństwem spowodował piorun. Wszystko wskazuje na to, że
jego uderzenie w bliskiej odległości doprowadziło do przepięcia
instalacji elektrycznej. Gdy strażacy dojechali na miejsce, paliła się jedna z krokwi na nieużyt-

Ogień wybuchł na szczęście
na nieużytkowym poddaszu
i został w porę zauważony
Na początku lipca kilkunastominutowe opady dwukrotnie zamieniły odcinek Dworcowej przy moście nad „Perełką” niemalże w rwącą rzekę. Nie mająca gdzie spłynąć woda wdarła się na pobliskie osiedle i zalała najniżej położony garaż. Mieszkańcy w popłochu rzucili się do - jak najszybszego – wyprowadzania swoich aut. Po chwili na miejscu zjawiła się wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak i strażacy z OSP Piaseczno, którzy wypompowali deszczówkę z garażu prosto do „Perełki“.
I choć sytuacja wydawała się opanowana, to już następnego dnia mieszkańców osiedla czekała przykra „powtórka z rozrywki”. W Piasecznie znów
spadł deszcz i po raz kolejny woda wdarła się do garażu. Tym razem podtopienie było już jednak znacznie łagodniejsze niż wcześniej. Strażacy zostawili bowiem na miejscu worki z piaskiem, które mieszkańcy ułożyli wzdłuż bramy wjazdowej do Arkadii. Władze gminy obiecały jednak bliżej przyjrzeć się
sytuacji – tym bardziej, że stosunkowo niedawno zakończyła się, trwająca ponad rok, przebudowa ulicy Dworcowej.
W poniedziałek newralgiczny obszar wizytował wiceburmistrz Robert Widz.
- Planujemy wykonać korektę rzędnej wjazdu na teren Wspólnoty Arkadia
– mówi wiceburmistrz. - Czekamy na wyceny firmy, która sprawuje gwarancję na tym odcinku drogi. Nie traktujemy tego jako błąd w realizacji inwestycji.
Prace zostaną wykonane przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Grzegorz Tylec
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Ujędrnione, odmłodzone
ciało w zasięgu ręki
Z utratą jędrności ramion, brzucha czy pośladków boryka się wiele kobiet. Dobre wyniki w walce o jędrne ciało
daje zabieg z wykorzystaniem RF (fal radiowych).

Problem z utratą jędrności skóry
może pojawić się po spadku wagi, z
powodu braku ruchu, czy po ciąży. Powody mogą być różne. Ważne, aby nie
załamywać się i wziąć sprawy w swoje
ręce. W walce o jędrne ciało sprawdzają się zabiegi z wykorzystaniem RF (fal
radiowych).
Fale radiowe w skuteczny sposób
pomogą zagęścić pozbawioną jędrności skórę ramion, brzucha, bioder,
ud czy pośladków, wspomogą niwelację tkanki tłuszczowej i cellulitu. Po
zabiegu zaobserwujesz wyraźną poprawę jakości skóry.
Urządzenie emituje fale radiowe
które przekazują energię cieplną do skóry właściwej i tkanki podskórnej. W wyniku tego na poziomie komórkowym zo-

stają pobudzone do pracy komórki włókien kolagenowych. Intensywny miejscowy wzrost temperatury (45-60 stopni
C) sprawia, że włókna kolagenowe ulegają obkurczeniu dzięki czemu ich sprężystość diametralnie się podnosi.
RF poprawia krążenie krwi i limfy,
co ma pozytywny wpływ na wszystkie pobliskie tkanki ciała. Efektywność
działania fal radiowych można obserwować już po kilkunastu dniach od zabiegu, jednak pobudzenie fibroblastów do produkcji kolagenu będzie
się odbywać przez następne 6 miesięcy. Ostatecznie nastąpi gruntowna
przebudowa struktury skóry i jej silne
ujędrnienie. Najlepsze efekty uzyskuje się po wykonaniu serii ok. 6-8 zabiegów w odstępach 2-3 tygodni.

Salon Fryzjersko-Kosmetyczny BB,
Piaseczno, ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej);
Tel. 692 70 90 40, www.bbsalon.pl

kowym poddaszu oraz deskowanie. - Musieliśmy rozebrać część
podbitki i ocieplenia – wyjaśnia
mł. bryg. Łukasz Darmofalski,
rzecznik Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Piasecznie. Sprawdziliśmy kamerą termowizyjną czy ogień nie rozprzestrzenia się do innych pomieszczeń,
ale nie było takiego zagrożenia.
Nie stwierdziliśmy też w budynku obecności szkodliwych substancji, będących efektem spalania. Nasze działania zakończyły
się po godz. 1 w nocy.
W pożarze na szczęście nikt
nie ucierpiał, a domownicy opuścili budynek jeszcze przed przyjazdem strażaków. Jednak nie było
to jedyne zdarzenie spowodowane przez burzę. W nocy z niedzieli na poniedziałek porywisty wiatr

Gwałtowne burze często są przyczyną pożarów i podtopień.
Z kolei porywisty wiatr skutkuje łamaniem się drzew
doprowadził do przewrócenia się
kilku drzew. Dwie topole runęły na ulicę Towarową, nieopodal dworca PK P w Piasecznie.
- Drzewa te, podobnie jak kilka
innych, od dawna stoją w gigantycznej kałuży przez co mogą
mieć osłabiony system korzeniow y – mówi pan Sebastian, nasz
czytelnik. - Dobrze, że w pobliżu nie parkowały samochody
i akurat nikt tamtędy nie przechodził, bo mogło dojść do traO
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gedii. Gmina nie usunęła tych
drzew, bo rosną na terenie PK P.
Ciekawe kto będzie odpowiadał,
jak następnym razem sucha topola runie komuś na głowę?
Strażacy informują, że w wyniku burz i porywistego wiatru
od 1 lipca usunęli już 61 połamanych drzew (dane z poniedziałku). - W tym miesiącu mieliśmy
też 43 podtopienia – dodaje Łukasz Darmofalski.
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Coraz mocniejsze Gosirki

Piłkarski piknik
w Głoskowie

PIŁKA NOŻNA, IV LIGA Podsumowanie sezonu 2020/2021 rozgrywek mazowieckiej czwartej ligi kobiet
KS GOSIRKI PIASECZNO (6.
miejsce, 25 punktów) – Miniony sezon był z pewnością najtrudniejszym
w dotychczasowej historii klubu. Niestety, zdecydowała o tym sytuacja
pozaboiskowa – grudniowa śmierć
trenera Tomasza Dudka, który z Gosirkami związany był od samego początku. Od tego momentu zespół objęły Magda Dudek i Kaja Ożgo, które
zmieniły nieco sposób prowadzenia
zespołu. Analizując zdobycze punktowe Gosirek jesienią (12 punktów) i
wiosną (13 punktów), ich porównanie wypada minimalnie na korzyść
rundy rewanżowej. Wiosną Gosirki
wyglądały jednak piłkarsko wyraźnie lepiej niż wcześniej. Do większego doświadczenia młodych zawodniczek doszły bowiem również lepsze
przygotowanie motoryczne (za sprawą dodatkowych zajęć z trenerem
Bartoszem Gromkiem) i inny sposób rozgrywania piłki. Gosirki zaczęły grać bardziej kombinacyjnie, a zamiast (wcześniejszej) długiej piłki na
walkę do napastniczek, znacznie więcej akcji rozgrywanych jest obecnie
skrzydłami. I choć widać było jeszcze różnice w konfrontacji z najlepszymi zespołami tej ligi (Jantarem i

PIŁKA NOŻNA Na stadionie Victorii Głosków odbył się sportowy piknik zorganizowany wspólnie przez prezesa Victorii Arkadiusza Żołnierskiego i wspierającego klub
mieszkańca Gołkowa Adama Rosę

Legią), to z każdą pozostałą drużyną piasecznianki potrafiły nawiązać
przynajmniej równorzędną walkę.
Cieszą przede wszystkim dość pewne
zdobycze punktowe z zespołami potencjalnie słabszymi. Wiele wskazu-

je więc na to, że kolejny sezon powinien być dla Gosirek bardziej udany
niż ten obecny. Z pewnością stać będzie nasze zawodniczki na miejsce w
górnej połówce tabeli.

Tyl.

Końcowa tabela sezonu 2020/2021 czwartej ligi kobiet
1.
Jantar Ostrołęka
18
2. Legia Soccer Schools Warszawa
18
3. Ostrovia Ostrów Mazowiecka
18
4. Fuks Pułtusk
18
5. KS II Raszyn
18
6. GOSiR Piaseczno
18
7.
Żbik Nasielsk
18
8. Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock)
18
9.
KS Wilanów (Warszawa)
18
10. Pogoń Siedlce
18

48
39
38
32
28
25
22
16
12
0

15
12
12
9
9
8
6
5
4
0

3
3
2
5
1
1
4
1
0
0

0
3
4
4
8
9
8
12
14
18

99-10
75-21
89-39
65-16
49-54
68-44
56-41
56-53
31-52
4-262

Zależy nam na dobrej grze
Z Patrycją Rurką, kapitanem KS Gosirki Piaseczno, rozmawia Grzegorz Tylec
Skąd wzięła się u ciebie pasja do
gry w piłkę nożną?
Myślę, że pasję do piłki zapoczątkował u mnie mój tata. To właśnie z nim
oglądałam pierwsze mecze w telewizji
czy podejmowałam pierwsze próby gry.
Dodatkowo początkowo miałam urodzić się chłopcem i może właśnie w taki
sposób „wynagrodziłam” mu tą niespodziankę. W szkole podstawowej, jak i
w gimnazjum, reprezentowałam szkołę w różnych dyscyplinach, ale najwięcej
przyjemności sprawiała mi piłka nożna,
dlatego też na nią postawiłam i... zdecydowałam się dołączyć do Gosirek.

Jak trafiłaś do klubu z Piaseczna?
Na dobre dołączyłam w sierpniu 2017
roku. Wcześniej byłam przez miesiąc w
Gosirkach jeszcze w szkole podstawowej.
Zagrałam nawet w jednym meczu, ale
niestety wtedy nie udało mi się pogodzić
tego ze szkołą i zajęciami dodatkowymi.
Na szczęście po trzech latach wróciłam i
absolutnie nie żałuję tej decyzji.

Jak porównałabyś Gosirki, do których przychodziłaś do zespołu jaki
mamy obecnie?
Ciężko jest je porównać ponieważ
zmieniło się bardzo dużo, a mogę powiedzieć, że nawet wszystko. Ze składu, do którego wtedy trafiłam, zostały tylko dwie zawodniczki: Kaja Ożgo
i Magda Dudek, które od tragicznej
grudniowej sytuacji również pełnią
rolę trenerek. Zmieniła się też liga w
której gramy, ale przede wszystkim nie
ma już z nami Trenera Tomka, który
od początku mojej przygody w Gosirkach pełnił rolę szkoleniowca.

Jak wspominasz, zmarłego pod koniec zeszłego roku, Tomasza Dudka? Czego nauczył cię jako szkoleniowiec i jako człowiek?
„Trener Tomek”- słysząc te słowa
widzę uśmiechniętego, pełnego energii
i siły człowieka. Mówiąc o wspomnieniach, mam ich mnóstwo i tylko pozytywne - zarówno z obozów, meczów,
turniejów czy „zwykłych” treningów.
Nawet po przegranych meczach potrafił podnieść nas na duchu, wesprzeć i
powiedzieć coś co na daną chwilę było
nam po prostu potrzebne. Trener Tomek, jako szkoleniowiec, nauczył mnie,
najogólniej mówiąc, funkcjonowania w
drużynie. Granie po 11-ście jest to zu-
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pełnie co innego niż szkolne zawody, z
którymi dotychczas miałam styczność.
Jako człowiek, przyjaciel nauczył mnie
cierpliwości i spokoju w trudnych sytuacjach boiskowych, a później przełożyło się to też na moje życie. Po dołączeniu do drużyny jeszcze bardziej zrozumiałam co to znaczy odpowiedzialność zbiorowa, ale też z jak ogromnym
wsparciem wiąże się to hasło. Myślę, że
wszyscy w klubie nauczyliśmy się fajnie ze sobą współpracować i funkcjonować - nawet poza treningami i meczami. Ważnym dla mnie elementem w naszej przygodzie był moment, w którym
dostałam od Trenera opaskę kapitana.
Wszystkie zawodniczki pełnią tak samo
ważną rolę w drużynie, ale jednak pełnienie funkcji kapitana to ogromne wyróżnienie, ale też i odpowiedzialność.

Jak drużyna zareagowała na śmierć
Tomasza Dudka? Czy to was, w
dłuższej perspektywie bardziej
scementowało jako zespół?
Cała drużyna nie potrafiła się pogodzić z tym, co się stało. Napisałyśmy
przemówienie, które podczas mszy
pogrzebowej z dużym trudem udało mi się przeczytać. Mamy nadzieję,
że usłyszał nasze słowa i cały czas nas
wspiera i kibicuje z góry. Myślę, że ta
cała sytuacja utwierdziła nas w tym,
że Gosirki to nie jest tylko drużyna,
a mała gosirkowa rodzinka, w której
wszyscy jesteśmy razem i się wspieramy. Pierwsze miesiące po śmieci Trenera Tomka były bardzo ciężkie, każdy trening czy chociażby widok naszego boiska, na którym zawsze byłyśmy
razem z nim, rozklejał nas wszystkie.
Wiedziałam, że bardzo ciężkim momentem będzie dla nas pierwszy mecz,
pierwszy bez Trenera Tomka przy linii. Nie myliłam się, brakowało Go i
brakuje cały czas. Dużym krokiem w
przód było spotkanie z panią psycholog, które zorganizowały nam trenerki.
Pozwoliło nam to uwolnić emocje.

A jak oceniasz miniony sezon – zarówno własną postawę, jak i całego
zespołu?
Myślę, że był to najcięższy sezon
w jakim przyszło mi zagrać. Dla niektórych zawodniczek był to pierwszy
sezon w lidze seniorskiej i na pewno
wiązało się to ze zmianami. Rozgrywki zakończyłyśmy na szóstym miejscu,

Główną częścią imprezy były turnieje piłki nożnej, w których rywalizowali młodzi adepci futbolu. W zawodach rocznika 2012 najlepsze były (w kolejności zajmowanych miejsc): Sparta Jazgarzew, Perła Złotokłos, Jeziorka Prażmów, Orlęta Mroków i Victoria Głosków. Najlepszym bramkarzem został Krystian Pietrak (Jeziorka Prażmów), królem strzelców - Marcin Wrotek (Sparta
Jazgarzew), a najlepszym zawodnikiem - Gabriel Ciesielski (Perła Złotokłos).
W zmaganiach rocznika 2014 najlepiej spisała się z kolei Jeziorka Prażmów,
a tuż za nią uplasowały się Perła Złotokłos, Victoria Głosków i Perła II Złotokłos. Najlepszym bramkarzem wybrano Piotra Jasińskiego (Perła Złotokłos),
najlepszym zawodnikiem - Stanisława Mazurka (Victoria Głosków), a królem
strzelców został Adam Majchrzycki (Jeziorka Prażmów). Nagrody wręczyli piłkarzom burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz oraz miejscy radni Michał Rosa
i Dorota Kłos.
Na imprezie, która została sfinansowana z prywatnych środków, nie zabrakło również typowo piknikowych atrakcji. Oprócz dmuchanych zamków i grilla dużym wzięciem cieszyła się zabawa w pianie, którą puścili strażacy z OSP
Chojnów.

Tyl./fot. Adam Rosa

Tosia piąta w Chorwacji
a biorąc pod uwagę wszystkie przeciwności możemy być zadowolone z
rezultatu. Oczywiście, pozostaje niedosyt patrząc nawet na naszą końcówkę sezonu - cztery ostatnie mecze bez
porażki to powód do radości i nadzieja na przyszłość. Pod koniec byłyśmy
bardzo zmotywowane i nawet teoretycznie mocniejszy przeciwnik nie
przeszkodził nam w zdobyciu kompletu punktów. Jeśli chodzi o moją postawę podczas tego sezonu, ciężko jest
mi ocenić samą siebie. Mam tylko nadzieję, że w ciężkich chwilach byłam
wsparciem dla zespołu i chcę żeby zarówno zawodniczki jak i trenerki wiedziały, że mogą liczyć na moją pomoc.

KARATE 15-letnia mieszkanka Piaseczna Antonina Żurawska wywalczyła bardzo dobre, piąte miejsce na lipcowych zawodach WKF Youth League, które odbyły się w
Porec w Chorwacji

Co zmieniło się w grze zespołu na
wiosnę? Czy nowe trenerki zaproponowały nowe rozwiązania treningowe i taktyczne?
Każdy trener ma swoją wizję i inny
pomysł na drużynę. Nowością w przygotowaniach, jak i całej rundzie wiosennej,
były treningi motoryczne, których efekty mogłyśmy zaobserwować podczas gry
na boisku. Na frekwencję podczas treningów w tym sezonie nie mogłyśmy narzekać, a jak wszyscy wiemy regularność
w treningach to klucz do sukcesu.

Na co stać będzie Gosirki w przyszłym sezonie?
Uważam, że stać nas na bardzo
wiele, mamy chęci i ambicje na lepszy dorobek punktowy. Na początku
sierpnia odbędzie się obóz dochodzeniowy, podczas którego rozpoczniemy
przygotowania do nadchodzącego sezonu. Zależy nam na dobrej grze oraz
satysfakcjonującym dla nas miejscu w
tabeli. Chciałabym abyśmy się rozwijały i z sezonu na sezon osiągały coraz
lepsze wyniki.

Antonina Żurawska w konfrontacji z reprezentantką Chorwacji

Nasza reprezentantka rywalizowała w kumite kadetek do 54 kilogramów.
W turnieju pokonała zawodniczki z Włoch, Chorwacji, Bułgarii i Ukrainy, ulegając niestety Hiszpance i wicemistrzyni Europy ze Słowacji.
- Jestem bardzo zadowolona, ponieważ była to impreza bardzo wysokiej rangi i po drodze do piątego miejsca udało mi się pokonać zawodniczki z
topu światowego – mówi Antonina Żurawska. - Jednak zawsze jest niedosyt,
gdy nie udaje się zdobyć medalu.
A czego zabrakło, żeby w Chorwacji stanąć na podium?
- Wydaję mi się, że trochę kondycji, ponieważ musiałam stoczyć kilka walk
pod rząd – wyjaśnia piasecznianka. - Szkoda, bo wszystkie pojedynki były zacięte i wyrównane.
Obecnie Antonina przebywa na zgrupowaniu kadry Polski, na którym
otrzymała powołanie na Mistrzostwa Europy, które odbędą się w sierpniu.

Tyl./fot. Mariusz Pełka
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Niektórzy zapłacą
mniej za śmieci
LESZNOWOLA W ubiegłym tygodniu sejm znowelizował ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wprowadzono w niej dwie
ważne zmiany. Jedna z nich dotyczy ustalenia maksymalnej stawki dla
osób, rozliczających się za śmieci od ilości zużytej wody
Pierwsza istotna zmiana daje możliwość fakultatywnego dopłacania do
systemu z gminnej kasy. W teorii system śmieciowy powinien się samofinansować, jednak w praktyce bywa z tym różnie. Często samorządy, aby odciążyć mieszkańców, już teraz pokrywają część kosztów gospodarki śmieciowej
z dochodów własnych. Druga zmiana dotyczy gospodarstw domowych, rozliczających się za śmieci od ilości zużytej wody. Posłowie zdecydowali, że maksymalna miesięczna opłata od osoby nie może przekraczać 150 zł (resort klimatu i środowiska wyjaśnia, że chodzi przede wszystkim o ochronę rodzin
wielodzietnych), czyli 7,8 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę (w 2020 roku było to 1919 zł).
W powiecie piaseczyńskim stawka „od wody” obowiązuje w gminie Lesznowola. Okazuje się, że wielu mieszkańców płaci za odpady powyżej 150 zł
miesięcznie. Wygląda na to, że wkrótce spotka ich miła niespodzianka związana z ustawowym obniżeniem stawki. Ale każdy kij ma dwa końce. Z naszych
informacji wynika, że gmina przeprowadziła już wstępne wyliczenia związane z planowaną zmianą przepisów (nowela ustawy musi zostać zatwierdzona
jeszcze przez senat). Okazuje się, że gdy nowelizacja wejdzie w życie, a tak się
najprawdopodobniej staniem, do gminnej kasy będzie wpływało mnie pieniędzy niż dotychczas. W skali roku może to być całkiem pokaźna kwota. Czy
oznacza to, że system śmieciowy przestanie się bilansować i trzeba będzie do
niego dopłacać? A jeśli tak, to skąd wziąć na to pieniądze? Cały czas trwają
analizy, które mają dać odpowiedź na te pytania.
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Salon zatrudni

kosmetyczkę
z doświadczeniem

tel. 692488278

Salon zatrudni

fryzjerkę
z doświadczeniem

tel. 692488278
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DAM PRACĘ
Salon w Piasecznie zatrudni
manicurzystkę/kosmetyczkę, tel. 692 488 278

Zatrudnię pomoc kuchenną, osoby na zmywak i osoby do
sprzątania (Konstacin) tel. 503 071 527

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

Fryzjerkę do salonu fryzjerskiego w Mysiadle.Praca stała ,
dobre warunki , miła atmosfera Tel 501 781 930

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37
Docieplanie i malowanie budynków, tel. 604 938 861

Telepizza w Piasecznie zatrudni dostawców z
własnym samochodem lub na samochód firmowy.
Praca stała lub dodatkowa, tel. 500 219 754

Agentów ochrony do 55 lat. Konstancin, Piaseczno.
Tel. 506158658

Elektryk, tel. 666 890 886

Praca na myjni ręcznej w Konstancinie. Osoby z
doświadczeniem tel. 798 66 77 88

Zatrudnimy w Konstancinie-Jeziornej opiekunki osób
starszych, salowe. Tel.506 815 779

Wycinka drzew, usługi podnośnikiem koszowym, usługi minikoparką, tel: 537 537 450, 537 537 650

Zatrudnię pomocnika elektromontera lub elektromontera. Informacje pod 664-474-900

SZUKAM PRACY

Stolarza, Gabyelin, tel. 694 949 949

Sprzątanie, tel. 733 546 026

Pracownika magazynowo-biurowego
Cendrowice k/Góry Kalwarii, Zomar, tel. 669 226 700

Koszenie trawy, wyrywanie chwastów, tel. 733 546 026

Zatrudnię pomocnika elektromontera lub elektromontera. Informacje pod 664-474-900
Firma drogowa Mabau z siedzibą w Szymanowie
gmina Góra Kalwaria zatrudni brukarzy (brygadę
brukarską). Tel. 784 391 903 ,tel. 22 3801857
Osoby do pracy przy różnie z kurczakami w firmie rodzinnej o ponad 20 letniej tradycji ;)
Obowiązki: odbieranie dostaw, przygotowania fast-foodu, kurczaków z rożna, obsługa klienta. Zapewnienia: możliwość bonusów w zależności od wyników
sprzedażowych,pewna i regularna wypłata, nigdy nie
zdarzyło nam się nie zapłacić za pracę, wyrozumiałość w sprawach zw. z chorobami, sytuacjami wyjątkowymi szacunek za wykonaną pracę, możliwość
podwyżki po odpowiednim czasie,miejsce na wiele lat
u nas, gdyż mamy Panią Hanie, która pracuje u nas
już 20 lat tel. 694 124 812
SALON FRYZJERSKI POSZUKUJE FRYZJERKI
DAMSKO-MĘSKIEJ, tel. 692 488 278
Pilarz, meblarz, do cięcia płyt meblowych, Piaseczno,
tel. 604 152 591
Sprzedawców do delikatesów Pod Dębem w Piasecznie, Zalesiu Górnym i Złotokłosie, Tel. 797 188 368 lub
694 451 568

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

Poszukujemy mężczyzny do pracy na maszynach termoformujących - bez nałogów, miejsce pracy Piaseczno, jedna zmiana, tel. 602 692 964, 607 230 418
Kucharkę i pomoc do kuchni, dobre warunki finansowe, Piaseczno, tel. 516 041 002
Zatrudnię opiekuna medycznego do Dziennego Domu
Opieki Medycznej w Piasecznie,
CV na: j.zych@centrumzdrowia.com
Zatrudnię magistra fizjoterapii do Dziennego Domu
Opieki Medycznej w Piasecznie,
CV na: j.zych@centrumzdrowia.com
Zatrudnię, sprzątanie, tel. 504 937 766
Firma Plastikan w Baniosze zatrudni osobę bez doświadczenia do pakowania wyrobów. Praca na trzy
zmiany. Tel. 605 555 853
Zatrudnię pracowników do produkcji kebabów (składacz, streczowacz), tel. 606 259 458
Zatrudnię pracowników do rozbioru drobiu,
tel. 606 259 458, 604 735 489
Elektryka bez doświadczenia, praca w Piasecznie - pełny etat. tel. 606 964 169
Zatrudnię do pracy przy pielęgnacji i wycince drzew z
podnośnika koszowego. Prawo jazdy kat B. Umowa o
pracę. Kontakt 660 559 404
Zatrudnię kierowcę – operatora, wymagane prawo jazdy kategorii C. Kontakt 664-474-900
Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego w Piasecznie tel 600 803 611, 602 743 436
Mechanika samochodowego zatrudni warsztat samochodów osobowych. Oferujemy bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Wszystkie weekendy wolne. Bardzo dobrą atmosferę w małym zespole. Warsztat znajduje się w Piasecznie. Tel 501 712 163 warsztatpiaseczno@gmail.com

POSZUKUJEMY PRACOWNIKA NA STANOWISKO MAGAZYNIER-KIEROWCA, KONTAKT: 795 750 450 LUB EMAIL: KAMEX@KAMEX.ORG.PL, KAMEX, SIEDLISKA,
UL.. SIELSKA 29, 05-500 PIASECZNO
KOSIMY DZIAŁKI ZAROŚNIĘTE WYSOKĄ TRAWĄ,
CHWASTAMI, ZAROŚLA, SAMOSIEJE, tel. 500 51 66 77
TYNKI 20 LAT DOŚWIADCZENIA -TRADYCYJNE GIPSOWE TEL. 604 415 352

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

Hydraulik tel. 886 576 148

SPRZEDAM
Obrazy współczesnej malarki, około 30 sztuk,
tel. 571 373 118
Piec + palnik na pelet, 7000 zł, tel. 604 935 871

AUTO - MOTO SPRZEDAM
Toyota Yaris, 2005 r, 205000 km, poj.: 1000 cm3,
niebieska, tel. 695 829 683
2 BDFy na jabłka lub inne, tel. 662 245 679

Firma brukarska Bruk – Brat zatrudni brukarzy z doświadczeniem, tel. 510 867 386

PRACOWNIKÓW OCHRONY NA OBIEKTY HANDLOWE.
SYSTEM PRACY 12 GODZINNY, STAWKA 16 ZŁ NETTO
ZA GODZ. 785 562 150

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

Zatrudnię w sklepie spożywczym, Baniocha
lub Łoś tel. 505 760 600
Przedszkole w Zalesiu Dolnym zatrudni nauczycielkę
z właściwym wykształceniem oraz pomoc nauczyciela, tel. 501 059 813

PODDASZA, MALOWANIE, GIPSY, REMONTY,
TEL. 728 890 101

Złom. Porządkujesz? Remontujesz? Uprzątniemy i wywieziemy złom, tel. 502 898 418
Dachy, remonty, tel. 601 310 413
Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895
Wycinka drzew, usługi podnośnikiem koszowym, usługi
minikoparką, tel: 537 537 450, 537 537 650
ROZBIÓRKI, KOMPLEKSOWO , TEL. 728 890 101
Pranie-czyszczenie dywanów, tapicerki meblowej i samochodowej,tel. 508 65 20 30
Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616
Kominiarz, tel. 781 495 997

AUTO - MOTO KUPIĘ
Kupię każde auto, gotówka, od ręki, tel. 510 210 692
Skup aut, tel. 792 118 666

Malarskie tanio, tel. 501 97 65 33, 22 727 77 47
Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01
Malarskie, tel. 696 120 208

Skup aut, tel. 515 018 430

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

Skup aut, wszystkie marki, tel. 512 391 270

Dachy, podbitki, rynny, kominy, tel. 798 836 860

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
Zamienię mieszkanie 53 m kw., w Piasecznie
na większe, tel. 604 499 822
4-pokojowe, Ursynów, 73,7 m kw., Metro Imielin,
770 tys. zł, tel. 885 757 663

Ogrodzenia, remonty, ocieplenia, pełen zakres, tel. 601
304 250
Dach – papa termozgrzewalna, tel. 881 487 063
Hydraulik, tel. 535 872 455
Malowanie, gładź, remonty, tel. 513 986 439
Ogrodzenia, tel. 504 008 309

Piękne działki budowlane ok. Tarczyna blisko Puławskiej
-Bis, 140 zł/ m kw. Tel. 512 115 897

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

Sprzedam tanio działkę rekreacyjną w Czarnym Lesie k./
Góry Kalwarii, tel. 602 340 549

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

Sprzedam działkę w Prażmowie, tel. 602 340 549

Ocieplanie budynków, tel. 507 768 230

Sprzedam mieszkanie w centrum Piaseczna 140 m kw., z
możliwością podziału na dwa mieszkania,
tel. 602 340 549

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Działki rekreacyjno-budowlane leśne, Prażmów,
tel. 602 770 361

Budowa domów, tel. 730 358 998

Dachy papą termozgrzewalną, obróbki, tel. 502 473 605

Dachy, pokrycia, tel. 730 358 998

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA
Wynajmę pokój, Konstancin, tel. 503 690 260
Kwatery, 300 zł, Dąbrówka, tel. 667 797 094
Centrum stomatologiczne Anadent w Piasecznie zatrudni
asystenkę stomatologiczną, tel. 501 521 190, 22 737 18 00
Pawilon nr 5, „Pod Kopułą”, Piaseczno, ul. Szkolna 13c,
25 m kw., najchętniej na zakład fryzjerski, tel. 604 55 15 01

Naprawa pralek, tel. 602 322 951
Usługi dekarskie, naprawa dachów, rynny, obróbki blacharskie, tel. 739 681 358
Glazura, terakota, remonty. Tel.694 126 583
Ogrodnicze, wywóz gałęzi, oczyszczanie działek
tel. 519 874 891
Koszenie Trawników Zarośli tel. 603 315 531
Dachy, remonty, tel. 601 310 413

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

Zatrudnię pracownika do sklepu spożywczego. Jeziórko,
przy stacji „PKP Ustanówek”, tel. 602 512 677, 787 866 910

Domek na wsi (Julianów k. Czachówka), okolice leśne,
cisza, spokój, tel. 501 921 568

Do produkcji i montażu okien, tel. 600 446 225

Domek 42 m kw., w Sierzchowie, tel. 502 578 090

Pożyczki, tel. 513 654 277

Do prac remontowych, tel. 667 797 094

Kawalerka w Piasecznie, tel. 530 507 571

Zatrudnię do sklepu spożywczego w Złotokłosie,
tel. 662 032 032

Gabinet w salonie fryzjersko-kosmetycznym, Piaseczno
ul. Rubinowa, nad Pocztą tel. 601 231 501, 602 747 333

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

Murarza, tel. 601 847 143

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ

Zatrudnię krawcową, poprawki krawieckie, Mysiadło, tel.
501 201 455

Działkę 1000mkw +/- 15km od Pna tel. 881261784

Zatrudnię kierowcę na plany filmowe, kat. B, B+E lub C,
C+E, mile widziany rencista lub emeryt, tel. 796 870 711

Przyjmę do sprzedaży domy, działki i grunty inne (mogą
mieć nieuregulowany stan prawny), tel. 602 340 549

Do ochrony, obiekty handlowe, 12h, stawka od 16,50 zł,
tel. 660 720 764

Kupię las, okolice Prażmowa, tel. 602 770 361

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Górze Kalwarii zatrudni osobę z uprawnieniami hydraulika. Kontakt pon-pt. do godz
14.00 tel. 509 692 851
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Górze Kalwarii zatrudni od
zaraz osobę do prac remontowo-wykończeniowych. Kontakt pon-pt. do godz 14.00, tel. 509 692 851
Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle (ul. Kwiatowa 28) zatrudni sekretarza szkoły do spraw
kadr, nauczyciela religii oraz nauczyciela fizyki. Telefon
kontaktowy - (22) 462-85-20. CV proszę przesyłać na adres e-mail: sekretariat@spwmy.edu.pl
Zatrudnię konserwatora budynku, pomoc kuchenną, osoby na zmywak, osoby do sprzątania (Konstacin)
tel. 503 071 527

USŁUGI
ELEWACJE, TEL. 792 456 182

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ,
GLAZURA, TERAKOTA TEL. 792 456 182
BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182
Malowanie, remonty mieszkań, tel. 669 945 460
Anteny, wideo – domofony, montaż, naprawa,
tel. 603 375 875

Producent obuwia zdrowotnego zatrudni osobę z umiejętnością prostego szycia i do prac przygotowawczych. Praca 7-15, Złotokłos 602 601 859 , 602 746 655

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. tel. 504 008 309

Pomocnika lakiernika tel.607 348 271

ANGIELSKI – KOREPETYCJE, LEKCJE PRYWATNE –
NAUCZYCIEL Z DOŚWIADCZENIEM, REKOMENDACJE
UCZNIÓW, 35 ZŁ/GODZ., TEL. 571 373 118
Pomoc w lekcjach dla klas 1-6, (matematyka, przyroda,
biologia i angielski), od 20 zł za godzinę,na miejscu, z dojazdem lub online, referencje tel. 571 373 118
Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

ZDROWIE I URODA
SEZAM, sklep zielarsko medyczny i zdrowa żywność,
ul. Czajewicza 1, róg Nadarzyńskiej, Piaseczno,
tel. 506 76 74 74
Rydz sklep zielarsko-medyczny, zdrowa żywność,
ul. Puławska 16 obok PZU, Piaseczno, tel. 22 756 77 91,
www.sklepzielarski-piaseczno.pl

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581
AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIAJĄCE,
ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW, www.ogrodybrukarstwo.pl,
tel. 698 698 839

Zatrudnimy opiekunów osób niesamodzielnych, fizjoterapeutów (również do przyuczenia) Nowy Dom opieki ANTONINA w Piasecznie tel. 22 888 59 20

NAUKA

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

Firma poszukuje osoby do sprzątania hali produkcyjnej i
magazynowej. Praca w systemie zmianowym po 12 godz.,
pełny etat, umowa o pracę. Praca w Solcu k. Szymanowa,
dojazd z Warki, Góry Kalwarii i Wilanowa zapewniony. Zadzwoń na nr 501 631 374

Dom pogrzebowy \"Credo\" zatrudni pracownika na umowę o pracę lub na zlecenie (możliwa praca dorywcza) do
obsługi ceremonii pogrzebowych. Wymagane prawo jazdy kat. B Więcej informacji pod tel. 510 066 240 Piaseczno
ul. Techniczna 1 e-mail biuro@credo.waw.pl

RÓŻNE

GLAZURA, REMONTY, tel. 601 219 482

KUCHNIE,SZAFY,GARDEROBY,PANELE,MEBLE
NA WYMIAR,TEL. 723 533 233
POMOC DLA SENIORA: zakupy, pomoc w domu, dotrzymywanie towarzystwa, Piaseczno, tel. 571 373 118
Wymieniłeś piec CO i nie wiesz co zrobić ze starym.
Zadzwoń, przyjedziemy, zabierzemy, rury też,
tel. 502 898 418
Układanie kostki brukowej, profesjonalnie
i terminowo, gwarancja, www.dobrybrukarz.pl
tel. 698 698 839

ZWIERZĘTA
Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czekają 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
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WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

12 AKTUALNOŚCI

nr 25 (863)/2021

Sukces weteranów tenisa

Znamy wyniki
egzaminów 8-klasistów

PIASECZNO Na przełomie czerwca i lipca w Sopocie odbyły się 60-te Międzynarodowe MiPOWIAT Na terenie powiatu piaseczyńskiego do egzaminu 8-klasisty strzostwa Polski Seniorów w tenisie. Mieszkaniec Józefosławia Andrzej Hubl grający w
przystąpiło łącznie 2168 uczniów z 50 szkół podstawowych, zarówno grze podwójnej, zajął w nich pierwsze miejsce w kategorii powyżej 70 lat
tych publicznych jak i niepublicznych. Egzaminy generalnie poszły doAndrzej Hubl (73 l.) grał w parze z Andrzejem Głuszukiem z Biabrze, a dzieci osiągnęły wyniki lepsze niż średnia krajowa
Niemal wszyscy 8-klasiści zgodnie twierdzą, że najtrudniejszy był
egzamin z matematyki. W skali kraju uczniowie otrzymywali z niego
średnio 47%. Średnia z języka polskiego wyniosła 60%, zaś z angielskiego 66%. W województwie mazowieckim te wartości były nieco wyższe i wyniosły odpowiednio 64, 52 i 71%, zaś w powiecie piaseczyńskim – 65, 58 i 79%. Przyjrzeliśmy się, jakie wyniki z egzaminów osiągnęli uczniowie szkół publicznych na naszym terenie.
- Na tle średnich wyników dla wsi i małych miast nasze szkoły zaprezentowały się dobrze – uważa Robert Radoński z Centrum Usług Wspólnych w Prażmowie. W Prażmowie średnia z języka polskiego wyniosła
61%, z matematyki 48%, zaś z angielskiego 68%. Podobnie było w Tarczynie. W podstawówce imienia Juliana Stępkowskiego powyżej średniej krajowej uczniowie zdali egzamin z języka angielskiego (70%). Ale i tak najlepiej wypadła szkoła im. Wojciecha Górskiego w Pamiątce, gdzie średnia z
polskiego wyniosła 65%, matematyki – 57%, a angielskiego – 74%.
W Konstancinie-Jeziornie spośród sześciu publicznych szkół podstawowych najlepsze wyniki, tradycyjnie już osiągnęli uczniowie ze SP
nr 1 przy ul. Wojewódzkiej, SP nr 2 przy ul. Żeromskiego oraz SP nr 6 w
Opaczy. Średnie wyniki w gminie wyniosły z polskiego 64%, matematyki 50% i angielskiego – 78%. Najlepiej z językiem polskim poradziła
sobie SP nr 6 (średnia z egzaminu wyniosła ponad 70%), z matematyką - SP nr 2 (63%), zaś z angielskim – SP nr 1 (81%).
W Piasecznie, wśród szkół publicznych, najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie ze szkoły podstawowej w Zalesiu Górnym. Średnia z polskiego wyniosła tam 71%, z matematyki 66%, zaś z angielskiego – aż
85%. W Górze Kalwarii z egzaminami 8-klasisty najlepiej poradzili sobie
uczniowie szkoły podstawowej w Czersku. Średnia z polskiego wyniosła tam 73%, z matematyki – 67%, zaś z angielskiego – aż 88%. W gminie Lesznowola polski najlepiej napisali uczniowie SP w Nowej Iwicznej
(średnia wyniosła tam 70%). Także w tej szkole najlepiej wypadła matematyka (66%). Z kolei angielski (średnia 88%) najlepiej napisali uczniowie ze szkoły podstawowej w Mysiadle.
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Motocyklista potrącił rowerzystów
Do wypadku doszło w Żabieńcu w rejonie przejazdu kolejowego.
Motocyklista potrącił małżeństwo z
dzieckiem. Rodzina jechała rowerami.
W efekcie trzy osoby zostały zabrane
do szpitali – do Konstancina-Jeziorny,
do Piaseczna, oraz do Warszawy.
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łegostoku (74 l.). Obydwaj tenisiści
awansowali odpowiednio na 36. i
33. miejsce na świecie w swojej kategorii wiekowej. W finale ich rywalami byli Maciej Wicher i Jacek Piętka,
którzy grali ze sobą w finale singla.
- Na szczęście ich sukcesy w grze pojedynczej nie przełożyły się na debla
– mówi Andrzej Hubl. - Sam mecz
o złoto był niezwykle zacięty i obfitował w wiele pięknych, technicznych
zagrań. W niemiłosiernym upale walczyliśmy ze sobą przez 2,5 godziny.
W Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Seniorów wzięło udział ponad 250 zawodników z
różnych krajów. Najmłodsi tenisiści
musieli mieć skończone 35 lat, najstarsi dobiegali 90-tki. - Było sporo
świetnej zabawy i dobrego tenisa –
podsumowuje Andrzej Hubl. - Miło
było spotkać się po trzeciej fali pandemii, która wielu z nas mocno dała
się we znaki.

Andrzej Hubl (z prawej) i Andrzej Głuszuk
po zwycięskim finale debla
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