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Ubrania dla potrzebujących
– Czasem sama chętnie bym coś
wyszukała, kreacji jest do wyboru, do
koloru, ale oczywiście wiem, że to dla
osób biednych i sama, zresztą podobnie
jak i sporo innych osób, staram się im
pomagać. Znakomity pomysł – ocenia
akcję jedna z mieszkanek.

\\\ 25 tysięcy sztuk ubrań

Również Łukasz Kopytowski zwraca uwagę na silne zaangażowanie w
akcję społeczności lokalnej i zauważa,
że tego rodzaju pomoc jest bardzo potrzebna.
– Ostatnio ktoś w Warszawy przysłał kurierem na adres Ośrodka paczkę, w której były ubrania. Społeczność
z Góry Kalwarii przynosi bardzo duże
ilości ubrań, wszystkie rozchodzą się z
zawrotną prędkością. Pokazuje to, jak
duży jest popyt na tego rodzaju pomoc.
Według naszych szacunków udało nam
się rozdać około 25 tysięcy sztuk ubrań
– tłumaczy.
Gorąco zachęcamy do brania udziału w akcji i dzielenia się odzieżą. To, co
dla jednych może wydawać się starym,
niemodnym sweterkiem, dla innych będzie czymś niezwykle potrzebnym. Na
zewnątrz z dnia na dzień robi się coraz
zimniej, więc... wymieńmy się ciepłem!

Wieszaki z odzieżą przy ulicy Księdza Sajny w Górze Kalwarii

\\\ GÓRA KALWARIA
Do tej pory udało się rozdać
około 25 tysięcy sztuk odzieży.

W

Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowych w Górze
Kalwarii wszyscy mieszkańcy mogą liczyć na bezpłatną pomoc w przypadku
ciężkich sytuacji życiowych, takich jak
utrata pracy, problemy z alkoholem,
kryzysy rodzinne, bezdomność oraz
wiele innych. O działalności tej placówki
można się dowiedzieć więcej ze spotu reklamowego, który w sierpniu tego
roku pojawił się w serwisie YouTube.
Instytucja prowadzi różne akcje aktywizujące społeczność do wzajemnej
pomocy. Jedną z nich jest ogólnopolska
akcja pod hasłem „Podziel się ciepłem”.

odezwą na zapotrzebowanie lokalnego
społeczeństwa, często zgłaszali się do
nas mieszkańcy Góry Kalwarii, którym
brakowało odzieży, szczególnie zimowej. Postanowiliśmy, że akcja będzie
mieć charakter stały – zorganizowaliśmy stoisko, które w obecnej chwili cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem
i popularnością – mówi nam Łukasz Kopytowski, p.o. Dyrektora Powiatowego
Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
Mieszkańcy Góry Kalwarii chętnie
angażują się w akcję i przynoszą ubrania, które zalegają w ich szafach, a mogą
się przydać komuś innemu.
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Tekst i zdjęcie Rafał Lipski
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Rower miejski
coraz bliżej
dokończenie
ze str. 1

\\\ PIASECZNO
Podczas ostatniej sesji Rada
Miejska uchwaliła opłaty za
korzystanie z Piaseczyńskiego
Roweru Miejskiego. Ile będą
wynosić i gdzie staną stacje?

N

a brak roweru miejskiego w Piasecznie, oraz jego potrzebę, zwróciliśmy uwagę w marcu br. Wyliczyliśmy, że mieszkaniec Piaseczna powinien móc dojechać do metra czy
„Mordoru” – jak potocznie nazywa się
Służewiec Przemysłowy – za darmo lub
maksymalnie kilka złotych. Miesiąc później radni podjęli decyzję o utworzeniu
Piaseczyńskiego Roweru Miejskiego
(PRM).
Na sesji 20 września radni zadecydowali, że pierwsze 20 minut korzystania z roweru będzie bezpłatne, od
21 do 60 minut będzie kosztowało 1 zł,
druga godzina 3 zł, trzecia 5 zł, czwarta i
każda kolejna – 7 zł. Opłata początkowa

wyniesie 10 zł, opłata za przekroczenie
12-godzinnego najmu – 200 zł.
W tym roku mają zostać wybudowane 3 stacje, przy dworcu PKP, pod
Urzędem Miasta i Gminy oraz w Józefosławiu, przy ul. Cyraneczki. Na jednej
stacji będzie dostępnych 10 rowerów.

\\\ Kto zostanie operatorem?

Gmina musi wyłonić operatora w
przetargu. Logika nakazuje, aby system
PRM był kompatybilny z warszawskim
Veturilo, jak ma to miejsce w przypadku
Konstancińskiego Roweru Miejskiego.
Czy kompatybilność z tymi dwoma, jakże istotnymi dla Piaseczna systemami,
będzie wpisana do przetargu?
Takie rozwiązanie zdecydowanie
miałoby sens, choć, jak się okazuje, nie
jest to oczywiste. Jak poinformował nas
przedstawiciel Pruszkowskiego Roweru
Miejskiego, nie jest on kompatybilny z
Veturilo. Mimo że operatorem obydwu
jest ta sama firma, Nextbike.
Joanna Grela
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\\\ Zaangażowani mieszkańcy

Przy siedzibie Ośrodka od pewnego
czasu znajdują się wieszaki z odzieżą.
Każda potrzebująca osoba może bez
skrępowania sięgnąć np. po T-shirt czy
ciepłą kurtkę.
– Akcja zaczęła się pod koniec stycznia tego roku, kiedy rozstawiliśmy wieszaki przy siedzibie Powiatowego
Ośrodka Interwencji Kryzysowej (POIK)
przy ulicy ks. Zygmunta Sajny 2a w Górze
Kalwarii, na okres 2 tygodni. Akcja była

\\\ Policjanci z Piaseczna zatrzymali 38-latka
podejrzewanego o dokonanie licznych kradzieży
w marketach budowlanych. Mężczyzna, zajmujący się remontami
domów, został zatrzymany tuż po tym, jak odjeżdżał ze składu budowlanego, wywożąc dodatkową
szlifierkę. Ukrył ją w skrytce po kole
zapasowym. Policjantom udało się
odzyskać również inne narzędzia – w tym
pilarki i wiertarki. Mężczyzna
przechowywał je we własnym domu.

Sprzęt znaleziony w jego mieszkaniu
wart jest kilka tysięcy złotych.

\\\Policjanci z Piaseczna ustalili, że w jednym z centrów handlowych w sklepie
z biżuterią mogą znajdować się podrobione wyroby. Na miejscu funkcjonariusze przeprowadzili kontrolę i odkryli ponad 6 tysięcy zegarków, które
mimo posiadania logo znanej marki
były podróbkami. Wyprodukowano je
w Chinach, nie w fabryce oryginalnego
producenta.
\\\ Dzielnicowy z Góry Kalwarii zatrzy-

mał mężczyznę podejrzewanego o posiadanie środków odurzających. 25-latka

zatrzymano, gdy przebywał w aucie zaparkowanym na jednym z osiedli. Podczas kontroli okazało się, że mężczyzna
miał przy sobie 22 porcje haszyszu.
25-latek trafił do celi.

\\\ W ubiegłym tygodniu policjanci zatrzymali 39-letniego kierowcę, który
doprowadził do kolizji, zmuszając innego kierującego do niebezpiecznego
manewru, którego efektem było zderzenie z drzewem. 39-latek nie zatrzymał
się, policja podjęła więc natychmiastowy pościg, który po kilku minutach zakończył się zatrzymaniem. Okazało się,
że kierowca i pasażer ściganego auta
mieli ponad 2 promile alkoholu.
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\\\ P0wiat na sygnale

\\\ PIASECZNO
Staraniem Społecznego Komitetu Renowacji Cmentarza
Parafialnego w Piasecznie została odnowiona mogiła 14-letniego
żołnierza Kazia Abelec. Szukamy osób znających historię tego
żołnierza. Zastrzelony 9 października 1944 r.
reklama:
Monika Komisarczyk – Dyrektor ds. Marketingu i Reklamy, tel. 501 091 480,
reklama@przegladpiaseczynski.pl, m.komisarczyk@przegladpiaseczynski.pl
Agnieszka Małaczek – Kierownik Działu Reklam tel.: 786 202 606,
a.malaczek@przegladpiaseczynski.pl
Monika Gwara, tel. 786 202 066, m.gwara@przegladpiaseczynski.pl
Ogłoszenia drobne:
drobne@przegladpiaseczynski.pl, tel. 786 202 066
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