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Drodzy Czytelnicy,
W związku z rosnącym zagrożeniem koronawirusem informujemy, 

że nasza redakcja pracuje wewnętrznie.  Jesteśmy do Waszej dyspozycji pod te-
lefonem lub mailowo.

Dział reklamy i ogłoszeń: 

Tel. 22 756 79 39, 692 488 278, reklama@kurierpoludniowy.pl

Dział redakcyjny:

  Tel. 22 737 23 48, 692 488 258, redakcja@kurierpoludniowy.pl 

Ogłoszenia drobne przyjmujemy telefonicznie, mailowo 
lub przez stronę internetową 

www.kurierpoludniowy.pl

klikasz i  wiesz
W MARCU PONAD 

3 MILIONY ODSŁON!

#Zostańwdomu 

Gminy rozdają mieszkańcom maseczki
POWIAT Samorzą-

dy kupują 

maseczki 

ochronne i 

wręczają je 

mieszkańcom. 

W sumie roz-

dano już kilka-

dziesiąt tysięcy 

sztuk

POWIAT Według wczorajszych danych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pia-

secznie w powiecie piaseczyńskim doszło dotąd do 3 zgonów powiązanych z COVID-19. Aktualnie 

mamy 4 ozdrowieńców

Trzy ofiary, czterech ozdrowieńców

str. 4

str. 12



KRONIKA POLICYJNA
PIASECZNO

Odpowie za handel narkotykami
 Podczas patrolu policjanci zatrzymali 46-latka, który niejedno-
krotnie wchodził w konfl ikt z prawem. Znaleziono przy nim 48 gra-
mów amfetaminy. Mężczyzna trafi ł do celi, a funkcjonariusze zaczę-
li analizować materiał dowodowy. Wynikało z niego, że zatrzymany 
mógł zajmować się dealerką. 46-latek został tymczasowo aresztowa-
ny. Może grozić mu nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

KONSTANCIN-JEZIORNA

Zatrzymano podejrzanych o kradzież i włamanie
 Tylko jednego dnia policjanci zatrzymali cztery osoby, które pró-
bowały przywłaszczyć sobie cudzą własność. Najpierw w rejonie okra-
dzionego sklepu wracający ze służby policjant namierzył dwóch po-
dejrzanych osobników, którzy... schowali się na cmentarzu. 38-latko-
wie zostali zatrzymani, a alkohol i wyroby tytoniowe o wartości nie-
mal 1900 zł wróciły do właściciela. Mniej więcej w tym samym czasie 
w Konstancinie-Jeziornie funkcjonariusze zatrzymali 40-letnią kobietę 
i jej 33-letniego partnera, którzy ze sklepowych półek ukradli kosmety-
ki o wartości około 700 zł. O losie wszystkich zatrzymanych zdecyduje 
sąd. Za kradzież grozi do 5 lat więzienia, a za włamanie nawet do 10 lat.

Chcieli sobie pograć. Grozi im deportacja

Skradziono butle z gazem

Miał przy sobie kradziony autoradar

Nie chciał czekać w kolejce więc... wybił szybę

 Kilka dni temu ofi cer dyżurny otrzymał informację, że grupa osób 
wchodzi do salonu gier. Na miejsce natychmiast udał się policyjny 
patrol. W salonie funkcjonariusze zastali pięciu mężczyzn i kobietę. 
Za naruszenie zakazu gromadzenia się mężczyźni otrzymali manda-
ty w wysokości 500 zł. Jako że trzech z nich przebywało w Polsce nie-
legalnie, zostali zatrzymani. Wobec 28-, 34- i 41-latka rozpoczęła się 
już procedura deportacji. Ponadto okazało się, że cztery automaty do 
gier nie są zalegalizowane. Urządzenia zostały zabezpieczone, a spra-
wa przekazana urzędowi celno-skarbowemu.

 Do nietypowego zdarzenia doszło kilka dni temu w Głoskowie, 
skąd skradziono 13 butli z gazem propan-butan o łącznej wartości 
około 3 tys. zł. Policja szuka świadków kradzieży.

 Podczas kontroli drogowej w samochodzie prowadzonym przez 
41-latka funkcjonariusze znaleźli autoradar skradziony z auta marki 
Maserati na terytorium Niemiec. Sprawa jest rozwojowa.

 W ubiegły piątek po południu 36-letni mężczyzna wybił szybę w 
drzwiach wejściowych sklepu przy ulicy Bielawskiej. Straty oszacowano na 
około 900 zł. Mężczyzna został zatrzymany i odpowie za zniszczenie mienia. 
Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.
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Jak płacić podatek gruntowy w czasach zarazy?
PIASECZNO – Mimo że większość ludzi siedzi w domu, listonosze wciąż wrzucają do skrzynek awizo – złości 

się pan Marek, mieszkaniec Bobrowca. - A gmina właśnie rozesłała polecone z wyliczeniem podatku grun-

towego na ten rok... Na pewno nie będą odbierał tego na poczcie, bo się po prostu boję

 Nasz czytelnik zastanawia się, jak 
w takiej sytuacji zapłacić należny gmi-
nie podatek. Tym bardziej, że nie zna 
jego wysokości. - Podobną sytuację 
miała sąsiadka – relacjonuje. - Ona 

także została „poczęstowana” awi-
zo, mimo że widziała listonosza. Wy-
gląda to tak, jakby gmina zaprasza-
ła swoich mieszkańców do urzędów 
pocztowych na wymianę zarazków... 
 - Rzeczywiście, otrzymujemy od 
mieszkańców sygnały, że mają pro-
blem z uiszczeniem podatku od nie-
ruchomości. Dotyczy to zwłaszcza 
osób, które płaciły dotychczas w ka-
sie urzędu lub na poczcie – mówi 
Krzysztof Bernat, naczelnik gminne-
go wydziału finansowego.
 Gmina zachęca więc osoby, któ-
re mają taką możliwość, do wyko-
nywania płatności przez internet. 
Informacji dotyczących wysokości 
podatku oraz terminów płatności 
można zasięgać drogą telefoniczną 
lub mailową w urzędzie. Potem wy-
starczy tylko zrobić przelew. - Każ-
da nieruchomość ma indywidual-

ny numer rachun-
ku bankowego 
– dodaje Krzysztof 
Bernat. 
 A co jeśli ktoś 
nie ma w domu 
internetu lub nie 
potrafi zrobić 
przelewu online? 
Burmistrz Daniel 
Putkiewicz pod-
kreśla, że w tej 
chwili terminowe 
uiszczanie podat-
ków przez miesz-
kańców nie jest 
n a j w a ż n i e j s z e . 
- Jeśli ktoś ma 
problem z płat-
nością, zawsze 
można zrobić to 
później – zaznacza burmistrz. 
Gmina będzie prawdopodobnie 
umarzać takim osobom odset-
ki, tym bardziej że ma taką moż-

liwość (pozwala na to ordynacja 
podatkowa).

Tomasz Wojciuk

Aby zapłacić podatek gruntowy nie trzeba wca-

le wychodzić z domu. Przelew można wykonać 

także za pośrednictwem internetu

Gmina nie będzie na razie 

egzekwować należności 

podatkowych od osób, 

które nie mają możliwości 

ich uiszczenia

Kwarantanna tylko w teorii
POWIAT Od 14 marca osoby powracające z zagranicy zobowiązane są do 14-dniowej 

kwarantanny. Niektórzy sumiennie się z niej wywiązują, inni podchodzą do tego obo-

wiązku bardzo luźno, a jeszcze inni zupełnie go ignorują

 Jedna z mieszkanek gminy Góra 
Kalwaria przyjechała z zagranicy i 
została objęta przymusową kwaran-
tanną. Przekraczając granicę zade-
klarowała, że będzie ją odbywała w 
domu, co oznaczało, że nie będzie 
go mogła opuścić przez dwa tygo-
dnie. Problem w tym, że mieszka z 
rodzicami, którzy nie są objęci kwa-
rantanną – wychodzą więc kiedy 
chcą i bezpośrednio kontaktują się z 
innymi ludźmi.

Dziurawa kwarantanna

 – Jaki sens ma taka kwarantan-
na? – pytają oburzeni sąsiedzi. – Je-
śli nie daj boże kobieta przebywają-
ca na kwarantannie jest chora i za-
raziła swoich rodziców, to oni zdą-
żyli już przekazać wirusa setkom in-
nych osób.
 Jedna z sąsiadek postanowiła w 
tej sprawie interweniować.
 – Zadzwoniłam do Wojewódzkie-
go Inspektoratu Sanitarnego i otrzy-
małam odpowiedź, że wszystko jest 
w porządku, i że rodzice tej dziewczy-
ny nie muszą być objęci kwarantan-
ną – opowiada nasza Czytelniczka. – 
Gdzie zasady, o których trąbi się wszę-
dzie? – pyta retorycznie. Jak opowia-
da, na niczym spełzły próby zaintere-
sowania sprawą policji. - Od nich rów-
nież dowiedziałam się, że… współlo-
katorów kwarantanna nie obejmu-
je – dodaje kobieta.
 Jak udało nam się ustalić – 
to rodzice kobiety, która z nimi 
mieszka, powinni skontaktować 
się z Sanepidem w celu uzyska-
nia wytycznych dotyczących dal-
szego postępowania. Czy tak było 
w tej sprawie? To mało prawdopo-
dobne. Chcieliśmy dowiedzieć się 
czegoś w piaseczyńskim Sanepi-

dzie, ale bez powodzenia. Pracy 
jest zbyt wiele, aby urzędnicy wy-
gospodarowali czas na rozmowę z 
dziennikarzami. W obecnych cza-
sach trudno mieć o to pretensje. 
Automatyczna sekretarka rzecz-
nika prasowego odtwarza jedynie 
nagraną wcześniej informację mó-
wiącą o tym, by „nie pozostawiać 
wiadomości”.

Lekkomyślność pokonuje system

 Ustaliliśmy, że przypadków po-
dobnych do tego, który opisuje na-
sza Czytelniczka, jest więcej.
 – Nie każdy ma warunki lokalo-
we, by samemu odbywać kwaran-
tannę – mówi nam jeden z policjan-
tów, prosząc o anonimowość. – Lu-
dzie różnie do tego podchodzą. Jed-
ni są ostrożni i poważnie traktują 
zagrożenie, inni je bagatelizują.
 Zdarza się, że funkcjonariusze 
sprawdzający czy dana osoba prze-
bywa na kwarantannie nikogo nie 
zastają.
 – Sporządzamy notatkę i to 
wszystko, co możemy zrobić – mówi 
nasz rozmówca. – Nie chcę mó-

wić, że system kwarantanny to fik-
cja, ale jeśli ludzie sami dobrowol-
nie się temu nie podporządkują to 
nie mamy możliwości, aby ich do 
tego zmusić.
 Wczoraj w Komendzie Powia-
towej Policji w Piasecznie po-
twierdziliśmy, że w naszym powie-
cie do tej pory nie nałożono żadnej 
kary za nieprzestrzeganie kwaran-
tanny. Wiemy, że przynajmniej jeden 
wniosek w tego rodzaju sprawie zo-
stał skierowany do sądu. Służby wy-
dają się być bezradne, a system nie-
wydolny. Sytuacja przerosła możli-
wości kontroli i egzekucji prawa. Od 
nas samych zależy nasza przyszłość 
i bezpieczeństwo. Dlatego apeluje-
my o rozsądek i odpowiedzialność. 
Obowiązek kwarantanny jest uza-
sadniony. Nie przestrzegając go na-
rażamy zdrowie i życie innych osób. 
Na koniec warto przypomnieć, że 
osobie odbywającej przymusową 
kwarantannę grozi bardzo wysoki 
mandat  za jej nieprzestrzeganie. 
Może to być nawet 30 tys. złotych.

Adam Braciszewski

R E K L A M A
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Planują zwolnienia 
z czynszów i podatków
GÓRA KALWARIA Złożony z urzędników zespół pracuje nad ulgami dla mieszkańców i 

przedsiębiorców, którzy stracili pracę lub zyski w związku z epidemią koronawirusa

 Gmina nie będzie podchodziła 
restrykcyjnie do płatności za użytko-
wanie wieczyste. Istnieje możliwość 
odsunięcia tych opłat w czasie. Za-
mierza także być elastyczna w kwe-
stii czynszów za wynajem gminnych 
lokali, zarówno pod działalność go-
spodarczą, jak i na cele mieszkanio-
we. Do burmistrza można już skła-
dać wnioski o anulowanie lub obni-
żenie czynszu. Z możliwości tej mogą 
korzystać osoby, które straciły pra-

cę lub zawiesiły prowadzenie działal-
ności gospodarczej na czas epidemii. 
Wszystkie wnioski będą rozpatrywa-
ne indywidualnie (zwolnienie miesz-
kańca z czynszu dopuszcza uchwała 
podjęta w sierpniu 2017 roku). 
 Jednak na tym nie koniec. Przy-
gotowywany jest projekt uchwały 
(po świętach ma trafić pod obrady 
rady miejskiej) dotyczący zwolnie-
nia mikro, małych i średnich przed-
siębiorców z podatku od nierucho-
mości. Zwolnienie miałoby obowią-
zywać przez okres trzech miesięcy. Z 
możliwości tej mogłyby skorzystać 
firmy, które zanotowały co najmniej 
15-procentowy spadek przychodów 
w porównaniu z analogicznym okre-
sem sprzed roku. Wniosek o zwol-
nienie z podatku należy uzasadnić, 
wykazując spadek dochodów. Nie-
stety, gmina szacuje że wprowadze-
nie ulgi spowoduje mniejsze o 4-4,5 
mln zł wpływy do budżetu. Do tego 
dojdą mniejsze wpływy z podatków 
PIT i CIT. Łącznie budżet gminy 

może uszczuplić się nawet o 10 mln 
zł lub więcej w skali roku. W związku 
z tym gminna skarbnik Ewa Sobie-
panek poprosiła kierowników jedno-
stek i szefów referatów o wskazanie 
obszarów, w których możliwe są cię-
cia wydatków. Z naszych informacji 

wynika, że mogą one wynieść nawet 
kilkanaście milionów złotych i zosta-
ną objęte nimi chociażby planowane 
na ten rok inwestycje, które nie zosta-
ły jeszcze zakontraktowane. 

Tomasz Wojciuk

Gmina chce ulżyć małym 

przedsiębiorcom i osobom, 

które znajdą się w trudnej 

sytuacji materialnej

R E K L A M A

Będą walczyć z komarami. 
Postawili na ekologię
KONSTANCIN-JEZIORNA Gmina kupiła i zawiesiła 70 skrzynek lęgowych 

dla jerzyków oraz 10 budek dla nietoperzy. Zwierzęta te chętnie żywią 

się komarami, których w tym roku może być prawdziwe zatrzęsienie

 Jerzyki to ptaki przypominające jaskółki, które żywią się owadami i koma-
rami. Jeden dorosły osobnik może zjeść ich dziennie nawet do 20 tys. Gniaz-
dują przy dachach budynków, kilka metrów nad ziemią. Drewniane domki dla 
jerzyków zostały zamontowane na czterech budynkach komunalnych oraz 
dwóch należących do wspólnot mieszkaniowych. Budki dla nietoperzy, które 
również lubią jeść komary (polują na nie nocą) zostały zawieszone na wybra-
nych drzewach w Parku Zdrojowym.

TW

Ż Y C Z E N I A



4 nr 13 (806)/2020

KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

AKTUALNOŚCI

Gminy rozdają 
mieszkańcom maseczki
POWIAT Samorządy kupują maseczki ochronne i wręczają je mieszkańcom. W sumie roz-

dano już kilkadziesiąt tysięcy sztuk

 W Lesznowoli kupiono na razie 
około 25 tys. atestowanych mase-
czek. Ich rozdawanie ruszyło od so-
boty i zajmują się nim sołtysi. Na ma-
seczki trzeba składać zamówienia, a 
następnie można się po nie zgłaszać. 
– Rozdając je absolutnie nie chce-
my zachęcać mieszkańców do wy-
chodzenia z domu – przekonuje 
Agnieszka Adamus z gminnego biu-
ra promocji. – To są maseczki dla 
osób, które nie zdążyły ich kupić i są 
przeznaczone na awaryjne sytuacje, 
jak wyjście do apteki czy lekarza. 

W Piasecznie maseczki rozdawali 

strażacy, sołtysi i wolontariusze

 Maseczki wielokrotnego użyt-
ku rozdawane są również w Pia-
secznie. Tu zamówiono ich na razie 
20 tys. sztuk. Mieszkańcom przeka-
zują je druhowie z OSP. 
 - Kupiliśmy je hurtowo w 
zbiorczych opakowaniach, dlate-
go przepakowujemy je w pojedyn-
cze pakiety, dołączając przygoto-
wane przez nas ulotki z informa-
cją jak stosować i dezynfekować 
maseczkę – informuje wicebur-
mistrz Hanna Kułakowska-Mi-
chalak. Tylko w ubiegły piątek i 
sobotę rozdano około 4 tys. ma-
seczek (w tym 800 na targowisku). 
W pierwszej kolejności mogli li-
czyć na nie seniorzy. 

W Górze Kalwarii seniorzy 

odbierali maseczki przy sklepach

 Również seniorom rozdawano 
we wtorek maseczki w Górze Kal-
warii. Strażacy wręczali je głów-
nie przed dużymi sklepami, w 
godz. od 10 do 12, kiedy to star-
sze osoby robiły zakupy. Dystry-
bucją mają zajmować się również 
sołtysi, którzy najlepiej wiedzą kto 
w pierwszej kolejności potrzebuje 
środków ochrony. Fizelinowe ma-
seczki w Górze Kalwarii mają trzy 
warstwy. W celu odkażenia moż-
na przeprasować je żelazkiem lub 
uprać. Do tej pory rozdano oko-
ło 2,5 tys. sztuk, jednak gmina nie 
wyklucza zakupienia kolejnego 
pakietu. 

Pierwszą partie maseczek odebrali

mieszkańcy dużych osiedli

 W Konstancinie-Jeziornie w 
pierwszym rzucie zakupiono 2 tys. 
maseczek, które miały być przezna-
czone dla seniorów. W poniedziałek 
burmistrz Kazimierz Jańczuk zde-
cydował jednak o dokupieniu jesz-
cze 25 tys. Kolejne 10 tys. zadekla-
rował prywatny sponsor. Wszystkie 
mają trafiać do urzędu sukcesyw-
nie. Pierwsze 2 tys. sztuk otrzyma-
ją mieszkańcy bloków na Grapie, w 
Mirkowie i Jeziornie. W dystrybu-
cję maseczek mają zaangażować się 
m.in. sołtysi, harcerze i administra-
torzy wspólnot mieszkaniowych. 

W Prażmowie maseczki będą

dopiero po świętach

 Maseczki mają być rozdawane 
przez sołtysów także w gminie Praż-
mów (na razie złożono zamówienie 
na 11 tys. sztuk). Będzie to jednak 
dopiero po świętach. 
 - W pierwszej kolejności masecz-
ki trafią do seniorów – zapowiada 
wójt Jan Dąbek. - Nasza gmina jest 
specyficzna, mamy niewielką gę-
stość zaludnienia, a mieszkańcy są 
bardzo zdyscyplinowani. Najważ-
niejsze w tej chwili jest to, aby ludzie 
nie wychodzili z domu i się nie kon-
taktowali. Z mojej wiedzy wynika, 
że tak się właśnie dzieje. Dlatego u 

nas wirus na razie nie rozprzestrze-
nia się. Oby stan ten się utrzymał.
 W Tarczynie na razie kupiono 
4 tys. jednorazowych, certyfikowa-
nych maseczek, które mają trafić do 
mieszkańców przed świętami (będą 
rozdawane przez sołtysów). W dro-
dze jest kolejna partia 6 tys. sztuk. 

Tomasz Wojciuk

R E K L A M A
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Zakaz wstępu 

do Parku Zdrojowego 

KONSTANCIN-JEZIORNA

 Ładna pogoda sprawia, że wie-
lu z nas ma ochotę na spacer. Nie-
stety, dyrektywy rządu nie pozosta-
wiają złudzeń – w związku z pande-
mią nie wolno korzystać z parków i 
terenów zielonych pełniących funk-
cje publiczne. Dlatego też władze 
Warszawy zamknęły kilkanaście dni 
temu Las Kabacki, a władze Konstan-
cina-Jeziorny zakazały wstępu do 
Parku Zdrojowego. Nie można wcho-
dzić też na bulwar im. prof. Jana Ha-
ftka, deptak im. Hugona Seydla, ciąg 
pieszo-rowerowy i wały przeciwpo-
wodziowe wzdłuż rzeki Jeziorki oraz 
aleję Miłośników Konstancina. Za zła-
manie zakazu grożą wysokie kary 
pieniężne. 

TW

We wszystkich gminach powiatu piaseczyńskiego mieszkańcy 

otrzymali lub otrzymają maseczki ochronne

 - Po kąpieli od dwóch tygodni 
mam uczulenie i przesuszoną skó-
rę – skarży się pani Ania, mieszkan-
ka Wilczej Góry. Okazuje się, że oso-
by mieszkające z innych rejonach 
gminy mają podobne spostrzeże-
nia.  - Wszystko mnie swędzi, jak tyl-
ko wyjdę spod prysznica – dodaje 
pani Monika z Nowej Iwicznej. - Skó-
ra jest przeraźliwie sucha i nie da się 
jej nawilżyć żadnym balsamem. - Naj-
gorzej wyglądają ręce dzieci – dzie-
li się swoimi spostrzeżeniami pani 
Agnieszka. - Skórę syna od kilku dni 
smaruję specjalną maścią i wielkiej 
poprawy nie widać. Wysypkę u dzie-
ci czy uciążliwe swędzenie dłoni potwierdzają też inne mamy.
 W związku z dużą liczbą skarg na jakość dostarczanej przez LPK wody, kilka dni 
temu spółka opublikowała na swojej stronie internetowej oświadczenie. Informu-
je w nim, że wszystkie obiekty uzdatniające wodę zostały sprawdzone i w żadnym 
nie stwierdzono niepokojących sytuacji. - Do procesów uzdatniania wody nie sto-
sujemy związków chemicznych, które mogłyby mieć negatywny wpływ na jej ja-
kość – informuje Aldona Ruszczyk z LPK. Spółka oświadcza, że woda dostarczana 
mieszkańcom jest zgodna z wytycznymi WHO i spełnia restrykcyjne normy roz-
porządzenia ministra zdrowia. - Aby uzyskać absolutną pewność, dziś raz jeszcze 
pobraliśmy do badań próbki ze wszystkich ośmiu stacji uzdatniania wody – poin-
formował nas we wtorek rano wicewójt Lesznowoli Marcin Kania. - Wyniki powin-
ny być znane w ciągu 7 dni. 
 Jeśli okaże się, że woda dostarczana przez LPK nie jest zanieczyszczona, 
przyczyny uczuleń i wysypek będzie trzeba poszukać gdzie indziej. Coraz 
częściej pojawiają się głosy, że mogą powodować je agresywne środki do de-
zynfekcji, powszechnie stosowane podczas epidemii koronawirusa. 

Tomasz Wojciuk

Skarżą się na 
uczulenia i alergie
LESZNOWOLA Wielu mieszkańców Lesznowoli skarży się ostatnio na pro-

blemy skórne. Padło podejrzenie, że winna może być temu woda dostar-

czana przez Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne. Spółka wyda-

ła w tej sprawie oświadczenie i zleciła... ponowne badania wody. Ich wy-

niki mają być znane w ciągu tygodnia
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Sesja jak wybory. 
Radni zagłosują korespondencyjnie
KONSTANCIN-JEZIORNA Najbliższa sesja rady miejskiej odbędzie się w nowej formule. Radni 

przegłosują wszystkie uchwały w domu, a wypełnione karty do głosowania przekażą 

kierowcy, który zawiezie je do urzędu gminy

 Skąd pomysł, aby sesja odbywała 
się korespondencyjnie? - Radni boją 
się o swoje bezpieczeństwo, co w do-
bie epidemii jest zrozumiałe – uwa-
ża burmistrz Kazimierz Jańczuk. 
- Istniała uzasadniona obawa, że 

większość radnych na sesję po pro-
stu by nie przyszła. W związku z 
tym obrady nie mogłyby się od-
być. Aby zorganizować sesję zdal-
nie, wszyscy radni muszą mieć do-
stęp do internetu. A z tym też jest 
różnie, nie mówiąc już o aspek-
tach technicznych, możliwych pro-
blemach z łącznością itp. Biorąc to 
wszystko pod uwagę nie chcieliśmy 
ryzykować, więc zdecydowaliśmy 
się na sesję korespondencyjną. 
 Kilka dni przed sesją (jej ter-
min nie jest na razie znany, wiado-
mo tylko, że odbędzie się w kwiet-

niu) kierowca urzędu rozwiezie ma-
teriały radnym. Ich odbiór będą mu-
sieli osobiście pokwitować. W pakie-
cie będzie porządek obrad, projek-
ty uchwał oraz zwrotna koperta na 
kartę z przegłosowanymi uchwałami 
(każdy radny otrzyma imienną kartę 

do głosowania). W dniu sesji kierow-
ca odbierze karty od radnych. Każdy 
radny powinien przekazać ją osobi-
ście za pokwitowaniem, ale może też 
pisemnie kogoś do tego upoważnić.

Tomasz Wojciuk

Przed sesją odbędą się trzy komisje, które zaopiniują projekty 

uchwał. Ich posiedzenia odbędą się w sali konferencyjnej z za-

chowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa

Korespondencyjna sesja 

ma na celu wyeliminowanie 

ryzyka zakażenia

koronawirusem

Pierwsze zgony, 
pierwsi ozdrowieńcy
POWIAT Według wczorajszych danych Państwowego Powiatowe-

go Inspektora Sanitarnego w Piasecznie w powiecie piaseczyń-

skim doszło dotąd do 3 zgonów powiązanych z COVID-19. Aktual-

nie mamy 4 ozdrowieńców
 Sytuacja epidemiczna w powiecie piaseczyńskim zmienia się z każdą dobą. 
Sanepid podaje aktualne dane codziennie z godz. 13. 
 Z wczorajszych zestawień wynika, że łączna liczba osób objętych kwarantanną 
domową wynosi 207 (wzrosła o 34 w ciągu ostatniej doby). Wczoraj mieliśmy 340 
osób objętych nadzorem epidemiologicznym (wzrost o 6 w ciągu ostatniej doby).
 Na naszym terenie odnotowano 39 przypadków potwierdzonych labora-
toryjnie z wynikiem dodatnim. Niestety we wtorek przekazano informację o 
dwóch zgonach powiązanych z COVID-19. W środę liczba ta powiększyła się 
do 3 osób. Wczoraj poinformowano o pierwszych 4 osobach, które wyzdro-
wiały. Dane przekazywane przez Sanepid nie są szczegółowe – odnoszą się 
do całego powiatu. Nie wiemy jak liczba osób zakażonych kształtuje się w ob-
rębie każdej z gmin. Co istotniejsze, nie wiemy też ile testów przeprowadza 
się w ciągu doby, a więc na ile informacje są miarodajne i oddają rzeczywisty 
stan epidemii w naszym powiecie.
 Aktualne informacje o sytuacji epidemicznej w powiecie piaseczyńskim 
znajdą państwo na stronie www.piasecznoNEWS.pl/kategoria/koronawirus/.

AB

Policjanci apelują: 
zostańcie w domu
POWIAT Przez ostatni tydzień policjanci „wlepili” osobom nie prze-

strzegającym zakazu spotykania się kilkadziesiąt mandatów. Skiero-

wano taż kilkanaście wniosków o ukaranie niepokornych do sądu

 Zwykle mieszkańcy nie przestrzegający rozporządzenia prezesa rady mini-
strów otrzymywali mandaty w wysokości 500 zł. Najpierw w nocy z piątku na so-
botę ukarano mandatami trzech mężczyzn w rejonie ulicy Szkolnej w Piasecz-
nie. Do tego doszły trzy wnioski o ukaranie do sądu. W niedzielę do podobnej 
sytuacji doszło w Konstancinie-Jeziornie. W poniedziałek funkcjonariusze skar-
cili fi nansowo czterech mężczyzn rozmawiających w rejonie ul. Kusocińskiego.
 - Nie zastosowali się do pouczenia, więc zdecydowaliśmy się na kary pie-
niężne – mówi nadkom. Jarosław Sawicki, rzecznik Komendy Powiatowej Po-
licji w Piasecznie. Tego samego dnia trzy osoby zostały ukarane na ulicy War-
szawskiej w Konstancinie-Jeziornie i dwie kolejne na Wczasowej w Zalesiu Gór-
nym. Na ulicy Białka w Górze Kalwarii policjanci ograniczyli się do pouczeń, 
a w Józefosławiu grupa kilku osób otrzymała mandaty, ale tylko w wysokości 
100 zł. Zakaz zgromadzeń był naruszany także w rejonie alei Róż w centrum 
Piaseczna. To miejsce jest przez funkcjonariuszy regularnie patrolowane.
 - Nie mamy informacji o osobach łamiących zasady kwarantanny, za co 
grożą najbardziej dotkliwe kary – mówi nadkom. Sawicki. - Apelujemy do 
wszystkich, aby w miarę możliwości nie wychodzili z domu. Wyjątkiem są pil-
ne potrzeby, jak konieczność zrobienia zakupów czy wizyta u lekarza.

TW

Budynek mieszkalny zmiast Tesco
PIASECZNO Wyburzono sklep, zlokalizowany u zbiegu ul. Puławskiej i Kusocińskiego. 

– Teraz będzie tu budynek mieszkalny wielorodzinny – poinformował przewodniczący 

rady miejskiej Piotr Obłoza

 „Niemiecki”, „blaszak”, Leader 
Price, Tesco – obiekt należący do 
Powszechnej Spółdzielni Spożyw-
ców Społem przed laty funkcjono-
wał jako największy sklep spożyw-
czy w Piasecznie, później był naj-
mowany kolejnym firmom.
 – Jak się kończyła „Załoga G”, 
to akurat był czas iść po chleb, bo 
o tej porze była w sobotę dosta-
wa – wspomina jedna z mieszka-
nek Piaseczna. 
 – W pierwszej połowie lat 80. 
pod Zakłady Kineskopowe Zelos, 
które mieściły się przy ul. Ener-
getycznej przyjeżdżał po nas au-
tobus „ogórek” i dowoził nas do 
przedszkola – wspomina redaktor 
naczelny „Kuriera Południowego” 
Kamil Staniszek. – Po drodze za-
wsze był jeden postój przy „bla-
szaku”. Tam wnoszono do auto-
busu skrzynki z mlekiem i dopiero 
wtedy jechaliśmy dalej do przed-
szkola.
 Lata płynęły, „blaszak” znajdo-
wał kolejnych najemców, ale nie-
modernizowany powoli stawał się 

skansenem, i coraz bardziej odsta-
jąc od nowoczesnych okolicznych 
sklepów, zaczynał tracić klientów. 
Od 2002 roku był wynajmowany 
przez sieć Leader Price, później, 
do października 2018 roku mie-
ściło się w nim Tesco. Teraz hi-

storia sklepu zakończyła się. Pio-
tra Obłoza, przewodniczący rady 
miejskiej w Piasecznie poinformo-
wał, że w miejscu dawnego obiek-
tu handlowego powstanie budynek 
mieszkalny wielorodzinny.

AB
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Płoną trawy
POWIAT Sezon na wypalanie 

traw w pełni. Do tej pory 

strażacy wyjeżdżali do po-

żarów ponad 316 razy, czę-

ściej niż w latach ubiegłych

 Pierwszy pożar traw wybuchł w 
tym roku już 5 stycznia w Łbiskach. 
Do największej liczby tego typu zda-
rzeń dochodzi od lat na terenie gmi-

ny Góra Kalwaria (Baniocha, Dę-
bówka, Łubna). Strażacy często też 
jeżdżą do pożarów w gminach Pia-
seczno i Konstancin-Jeziorna. W 
Lesznowoli, Prażmowie i Tarczynie 
tego typu zdarzeń jest zdecydowanie 
mniej. Większe pożary zdarzają się 
rzadko. Jeden z nich wybuchł w po-
niedziałek w Łubnej, kiedy to zapa-
liło się około 2 hektarów łąki. Z ży-
wiołem walczyło aż sześć jednostek 
straży pożarnej. 
 - Wszystkie pożary traw to pod-
palenia – informuje mł. bryg. Łu-
kasz Darmofalski, rzecznik Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej w 
Piasecznie. - Od lat apelujemy, aby 
nie wzniecać pożarów łąk i nieużyt-
ków, wcielamy w życie różne progra-

my prewencyjne. Mimo to wciąż jest 
spora grupa osób, do których nie 
trafiają żadne argumenty. 
 W ubiegłym roku, do końca mar-
ca, strażacy wyjeżdżali do palących 
się traw 211 razy. W poprzednich la-
tach było to odpowiednio 44, 109 i 
117 razy. 
 - Każdy rok jest inny – podkre-
śla rzecznik PSP. - W różnym mo-
mencie wypalanie traw się zaczyna 
i w różnym kończy. Jeśli wiosna jest 
mokra, szybciej rusza wegetacja ro-
ślin i kończą się podpalenia. Najwię-
cej interwencji mamy w zasadzie do 
końca kwietnia. W maju tych poża-
rów jest już znacznie mniej.
 Pożary traw na łąkach i nieużyt-
kach rolnych w ubiegłym roku sta-
nowiły ponad 36 proc. ogólnej sumy 

pożarów, które wybuchły na tere-
nie naszego kraju. Komenda Głów-
na Państwowej Straży Pożarnej uru-
chomiła nawet stronę internetową 
stoppozaromtraw.pl, na której za-
mieszcza zestawienia pożarów, sta-
tystyki oraz rozprawia się z mitami, 
które od lat powtarzają podpala-
cze jak choćby te, że wypalanie traw 
użyźnia glebę czy powoduje szyb-
szy wzrost młodej trawy. W poża-
rach traw ludzie niejednokrotnie tra-
cą swój dobytek, a w skrajnych przy-
padkach - także życie (w ubiegłym 
roku odnotowano 10 ofiar takich 
zdarzeń). Szybko rozprzestrzenia-
jący się ogień powoduje również za-
gładę rzadkich gatunków roślin i dzi-
ko żyjących zwierząt. 

Tomasz Wojciuk
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571 pożarów traw

 gasili nasi strażacy 

w 2019 roku
Do pożarów traw strażacy jeżdżą zwykle od popołudnia do wieczora
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Trzeba poprawić targowisko. Burmistrz wydał zalecenia

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W sobotę policja, straż miejska 
oraz burmistrz Kazimierz Jańczuk 
skontrolowali targowisko przy alei 
Wojska Polskiego. Niestety, na placu 
targowym stwierdzono szereg uchy-
bień i naruszeń rządowych regulacji 
dotyczących zwalczania koronawi-
rusa. W związku z tym w poniedzia-

łek burmistrz Jańczuk wystosował 
pismo do zarządcy targowiska, ape-
lując o bezwzględne przestrzeganie 
zasad zapewniających bezpieczeń-
stwo zarówno kupującym jak i sprze-
dającym. Burmistrz rekomenduje 
wydawanie wszystkim rękawiczek 
ochronnych i środków odkażających 

oraz ustawienie straganów po jed-
nej stronie alei handlowej. Odstępy 
między kramami powinny wynosić 
co najmniej 6 m. Przy jednym stra-
ganie powinny znajdować się najwy-
żej 3 osoby, zachowując między sobą 
2-metrowe odległości. 

TW
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Koniec sagi z PSZOK-iem
LESZNOWOLA Do czwartego przetargu na obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa-

dów Komunalnych ponownie stanęła tylko jedna fi rma – miejscowy Jarper. Wytrwa-

łość opłaciła się, bo wszystko wskazuje na to, że w najbliższych dniach gmina podpisze 

z Jarperem umowę. PSZOK ma działać od maja

 Wraz z końcem stycznia umo-
wę gminie wypowiedziała udostęp-
niająca taki punkt mieszkańcom 
Lesznowoli spółka PUK Piaseczno. 
Chodziło o pieniądze – gmina nie 
chciała zgodzić się na proponowa-
ną przez spółkę podwyżkę. Następ-

nie rozpoczęło się poszukiwanie wy-
konawcy, który chciałby kontynu-
ować usługę. Odbyły się w sumie 
cztery przetargi. Do każdego z nich 
stawała tylko jedna firma – Jarper. 
Najpierw proponowana przez Jarpe-
ra cena – ponad 90 tys. zł miesięcz-
nie za obsługę punktu – była przez 
gminę nie do zaakceptowania i dwa 
pierwsze postępowania unieważnio-
no. W trzecim składający popełnił 
błąd formalny i procedurę również 
trzeba było anulować. Rozstrzygnię-
cie przyniósł dopiero czwarty prze-
targ, którego wyniki podano do pu-
blicznej wiadomości w środę. Oka-
zuje się, że tym razem wykonawca 
nie otrzyma zryczałtowanego mie-
sięcznego wygrodzenia, a gmina bę-
dzie płacić mu w zależności od ilo-
ści dostarczanych przez mieszkań-

ców odpadów (będzie obowiązywa-
ła stawka od tony). 
 - W tej chwili trwa analiza ofer-
ty pod względem formalnym i me-
rytorycznym – informuje wicewójt 
Marcin Kania. Z naszych infor-
macji wynika jednak, że niemal na 
pewno gmina podpisze w najbliż-
szych dniach z Jarperem umowę. 
Usługa ma być realizowana od maja 
do grudnia. - Dzięki stawce za tonę 

odpadów, obsługa PSZOKA może 
kosztować gminę znacznie mniej 
niż przy opcji ryczałtowej – mówi 
Jarosław Perzyna, prezes Jarpera. 
- Trudno mi mówić o konkretnych 
kwotach, bo nie wiem ile mieszkań-
cy będą dostarczali do punktu śmie-
ci. W najbliższych miesiącach może 
nie być tego dużo ze względu na pa-
nującą pandemię.

Tomasz Wojciuk

Gmina będzie płaciła od tony 

odpadów dostarczonych do 

PSZOK-a

Obsługą PSZOK-a na terenie Lesznowoli zajmie się 

prawdopodobnie firma Jarper

Afera w czasach zarazy
PIASECZNO Jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa zespół Ereles zrealizował w Domu Kultury 

w Piasecznie teledysk do swojej najnowszej piosenki, którą można już oglądać w internecie

 Ereles, czyli Zespół Niespokoj-
nych Nóg, to trzech muzyków zna-
nych z Kabanosa, formacji rozpo-
znawalnej w całym kraju. Wielolet-
nie doświadczenie sceniczne, miłość 
do muzyki, wspólna pasja, przyjaźń 
i ciężka praca sprawiły, że artyści 
zagrali na największych festiwalach 
w Polsce. Jednym z wielu sukcesów 
jest Złoty Bączek Przystanku Wood-
stock, czyli nagroda publiczności za 
najlepszy koncert. Ereles zaistniał w 
2018 roku wydając swoją debiutanc-
ką płytę pt. „Krok Odwagi” oraz wy-
stępując po raz pierwszy przed pu-
blicznością. Pierwszy koncert zespół 
zagrał 16 lutego 2018 roku w Zielo-
nej Górze, jeszcze przed premierą 
swojej płyty. Od tego czasu grupa 
zagrała już kilkadziesiąt koncertów 
w całej Polsce, zdobywając pokaźną 
grupę fanów. Ereles zagrał wspólną 
trasę koncertową z zespołem Kaba-
nos, wystąpili również u boku m.in. 
Farben Lehre, The Analogs, Nocny 
Kochanek czy Closterkeller.

Klip powstał w ostatniej chwili

 Ich najnowszy utwór „Afera” to 
bezkompromisowy, energetyczny i 
skoczny numer. - Zależało nam na 
zachowaniu punk-rockowego kli-
matu, idealnego na koncertowe sza-
leństwo, pogo czy jakiekolwiek inne 
formy ekspresji „niespokojnych nóg”
- mówi Arkadiusz „Lodzia” Gro-
chowski, gitarzysta i wokalista grupy. 
- „Afera” jest bardzo prosta i minima-
listyczna w warstwie tekstowej. Chcie-
liśmy by w tym klimacie muzycznym 
tekst dopełniał wszystko wykrzycza-
nym, dobitnym i skandującym spo-
sobem wypowiedzi. Od lat słyszymy 
w mediach o jakiś aferach czy korup-

cjach, nie tylko w Polsce. Temat wy-
stępuje na całym globie, dlatego w tak 
mocno skondensowanym zdaniu, za-
wiera się cała ponadczasowość tego 
przekazu. Afery były, są i z pewno-
ścią będą.
 Teledysk do tego utworu został 
nakręcony w przeciągu ośmiu go-
dzin, a zdjęcia wykonano w środę 
11 marca w Domu Kultury w Pia-
secznie. - Mieliśmy ogromne szczę-
ście z zaplanowanym wcześniej ter-
minem zdjęć – zdradza Arkadiusz 
„Lodzia” Grochowski. - Można by 
rzec, że w ostatniej chwili nakręcili-
śmy teledysk, ponieważ w związku z 
sytuacją epidemiczną, od następne-
go dnia (tj. od 12 marca do odwoła-
nia), Centrum Kultury w Piasecznie 
zostało zamknięte. Zostały również 
zamknięte szkoły, kluby i inne pla-
cówki kulturalne.

Dynamiczne obrazy, dynamiczne

dźwięki

 „Afera” to również pierwszy sin-
giel, zapowiadający nowy, drugi al-
bum Ereles, który planowany jest na 
wrzesień tego roku. Utwór nagrany zo-

stał w studiu Demontażownia w My-
siadle (styczeń 2020), a za miks i ma-
stering odpowiedzialny jest Damian 
„Fons” Biernacki, basista zespołu.
 - Nad klipem pracowało nam 
się super, ale musieliśmy się uwi-
jać – nie kryje Arkadiusz „Lodzia” 
Grochowski. - Było więc intensyw-
nie i szybko. Kręciliśmy od 9 do 17, 
bo tylko do tej godziny mieliśmy 
udostępnioną salę w Domu Kultu-
ry w Piasecznie. Jesteśmy bardzo 
wdzięczni za wsparcie i pomoc przy 
realizacji teledysku. 
 Za obraz i montaż odpowie-
dzialny jest Aleksy Kostka-Zawadz-
ki. To młody operator, który do tej 
pory realizował klipy w nurcie hi-
p-hopowym. Dlatego praca nad te-
ledyskiem dla rockowego Ereles była 
dla niego nowym doświadczeniem. 
- Naszym zdaniem wywiązał się 
znakomicie – podsumowują zgodnie 
członkowie grupy. - Obraz jest dyna-
miczny i oddaje klimat utworu.
 „Aferę” można obejrzeć i posłu-
chać na oficjalnym kanale Ereles na 
Youtube.

Grzegorz Tylec

PIASECZNO

Dotacja na zagospodarowanie deszczówki
 Chcąc zachęcić mieszkańców do tworzenia miejsc sprzyjających 
retencji oraz magazynowaniu wód opadowych w obrębie swoich 
nieruchomości, rada miejska określiła zasady udzielania dotacji na za-
dania służące ochronie zasobów wodnych. Osoby planujące budowę 
systemów małej retencji (ogrodów deszczowych, studni chłonnych, 
muld czy zbiorników retencyjnych) mogą ubiegać się z gminy o do-
tację. Jej wysokość dla osób fi zycznych ma wynosić do 80 proc. kosz-
tów inwestycji, ale nie więcej niż 5000 zł. Instalacja musi funkcjono-
wać minimum przez 3 lata pod rygorem zwrotu dotacji. Wypełnione 
wnioski o dotację można przesyłać na adres urzędu gminy lub skła-
dać za pomocą profi lu ePUAP.

TW

Zostań w domu, 
zadbamy o Twoje włosy
Żyjemy w trudnych czasach epidemii. Stres, ciągłe przebywanie w 

pomieszczeniach, w którym jeszcze wciąż działa centralne ogrze-

wanie. Koloryzacja w domowym zaciszu, szczególnie w przypadku 

rozjaśniania włosów, ma bardzo negatywny wpływ na ich kondy-

cję. Stają się matowe, łamliwe i suche. Mimo zamkniętego salonu 

mamy dla Was receptę

 Powodów złej kondycji włosa może być wiele. Wśród nich wymieńmy cho-
ciażby złą pielęgnację, nadmierne przesuszenie  i przegrzanie włosa. Częste 
rozjaśnianie włosów,  prostowanie. Ale co zrobić kiedy nasze włosy wymagają 
reanimacji? Od jakiegoś czasu w dobrych salonach fryzjerskich pojawił się za-
bieg laminacji. 

Laminacja czyni cuda

 Laminacja iNeo-Crystal fi rmy Estel jest to nowoczesny zabieg regenera-
cji oraz pielęgnacji włosów, dzięki któremu na powierzchni włosa powstaje spe-
cjalna ochronna warstwa pochodzenia naturalnego. Włosy nabierają objętości, 
gładkości, elastyczności oraz blasku. 
 Firma Estel zadbała o kosmetyki do domowej pielęgnacji. Dla Pań, które 
korzystały z zabiegu proponujemy szampon i balsam z linii iNeo-Crystal. Ko-
smetyki z tej linii przedłużają efekt zabiegu. Szampon jest delikatny dla wło-
sów, a balsam nadaje elastyczność, gładkość i piękny połysk. 

Jak zastąpić zabieg?

 Zabiegu laminacji nie da się zastąpić w 100%, ale można próbować szu-
kać innych rozwiązań. Do kuracji domowej  polecamy  maskę regenerującą z linii 
Otium MIRACLE REVIVE, która intensywnie odbudowuje włosy, głęboko nawil-
ża, efektywnie odżywia oraz skutecznie chroni przed uszkodzeniami. To wszyst-
ko zapewnia formuła bogata w lanolinę, pantolakton i witaminę E. Dzięki niej 
włosy staną się elastyczne, silne i nabiorą zdrowego połysku.
 Marka Estel dba o każdy rodzaj włosów. Stworzono linie do włosów znisz-
czonych, kręconych, blondów, długich, cienkich, suchych, z problemami skóry 
głowy i innych. Linie zawierają wiele pozycji takich jak szampony, maski, serum, 
pianki i  produkty o specjalistycznym działaniu. Zachęcamy do zapoznania się 
za naszym pośrednictwem z bogatą ofertą marki Estel. 

Zostań w domu

 To nie puste hasło. Dla Waszego dobra zamknęliśmy salon już 16 marca. Pra-
gniemy abyście zostali w domu, ale wciąż możemy walczyć o piękny i zdro-
wy wygląd Waszych włosów. Naszym orężem będą profesjonalne kosmety-
ki marki Estel. Teraz wraz z przedstawicielem marki opracowaliśmy program 
sprzedaży produktów z wyjątkowym  rabatem specjalnie dla klientów naszego

SALONU BB. Dla Was wszystkie dostępne u nas kosme-

tyki z RABATEM 50%. 

Pełna oferta kosmetyków na 

www.bbsalon.pl
Złóż zamówienie telefonicznie lub za pośrednictwem na-

szego facebooka,  kosmetyki prześlemy lub dowieziemy 

Zamówienia telefoniczne 

Pon.-Pt. 9.00-17.00 Tel. 692 488 278 

Salon BB ul. Młynarska 6/45, 05-500 Piaseczno 

RABAT 50%        RABAT 50% 

P R O M O C J A



Góra Kalwaria

Rozdajemy maseczki
Urząd gminy, decyzją burmistrza Arkadiusza Strzyżewskiego, zakupił 

w związku z epidemią maseczki ochronne dla mieszkańców.

 Akcja ich rozdawania przed największymi sklepami w gminie była pro-
wadzona w środę i czwartek, a dzisiaj ma być kontynuowana. Wielorazo-
we maseczki przekazywane są między 10.00 a 12.00, w tych godzinach bo-
wiem zakupy mogą robić tylko seniorzy. A osłonki są przeznaczone właśnie 
dla nich. – To grupa, dla której koronawirus jest najgroźniejszy – przypomi-
na burmistrz.
 – Pierwsza partia zakupionych maseczek dla osób starszych liczy 2,5 ty-
siąca sztuk. Czekamy na kolejne dostawy – informuje Piotr Walczak, pełno-
mocnik burmistrza ds. seniorów i koordynator akcji.
 Maseczki wręczają pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji (a jednocze-
śnie członkowie Piaseczyńskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratun-
kowego). Osłonki przekażemy ponadto – po świętach – sołtysom, aby rozdy-
sponowali je w swoich miejscowościach wśród osób starszych.
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Dom ludowy i siedziba OSP 
na ukończeniu
KONSTANCIN-JEZIORNA Wkrótce zakończą się dwie gminne inwestycje o łącznej wartości 

niemal 6 mln zł. Mieszkańcy będą mogli korzystać z nich już za kilka miesięcy

 O domu ludowym połączonym 
z muzeum regionalnym w Kępie 
Okrzewskiej pisaliśmy w ubiegłym 
roku. Miejsce to ma przybliżać tra-
dycje i kulturę Urzecza. Nowocze-
sny budynek, będący jednym z ele-
mentów projektu Urzeckiego Parku 
Tematycznego, powstaje w miejscu 

dawnej szkoły. Na jego parterze za-
planowano salę konferencyjną, aneks 
kuchenny, siłownię, toalety i kotłow-
nię. Na piętrze znajdzie się oświe-
tlona naturalnym światłem z 12 
okien połaciowych sala wystawien-
nicza oraz magazyny na ekspona-
ty. Układ pomieszczeń został za-
projektowany w taki sposób, aby 
mogły one funkcjonować niezależ-
nie od siebie. W tej chwili w budyn-
ku trwają prace wykończeniowe, 
jak krycie dachu drewnianym gon-
tem, co nada obiektowi olenderskie-
go charakteru. Na końcu zostanie za-
gospodarowany także teren wokół 
budynku. Powstaną nowe miejsca 
parkingowe, pojawią się też stojaki 
na rowery, drzewa i estetyczne traw-
niki.  Zgodnie z umową budynek ma 

być gotowy i dostępny dla mieszkań-
ców do końca lipca. Jego budowa ma 
kosztować około 2,3 mln zł.
 Drugą gminną inwestycją, która 
może zostać zakończona nawet nie-
co wcześniej niż muzeum regional-
ne, jest przebudowa budynku OSP 
Jeziorna przy ul. Świetlicowej 1, w 
którym znajdzie się również siedzi-
ba biblioteki publicznej. Obecnie 
trwają tam prace wykończeniowe. 

Układane są glazura i terakota, trwa 
montaż podwieszanych sufitów. W 
ostatnim rzucie zostanie wykonana 
kanalizacja deszczowa oraz prace 
związane z zagospodarowaniem te-
renu wokół budynku. Ta inwestycja 
również miała zostać zrealizowa-
na do lipca, ale jest szansa że budy-
nek zostanie oddany do użytku nie-
co wcześniej.

Tomasz Wojciuk

Budowa domu ludowego w Kępie Okrzewskiej 

powoli dobiega końca

Łagodna zima spowodowała, 

że obydwie inwestycje 

były realizowane bez 

większych przerw

Powstanie nowa 
świetlica
PIASECZNO Za rok ma rozpocząć się budowa nowoczesnej świetlicy w 

Głoskowie Letnisku. Powstanie ona w miejscu rozebranego jesienią 

budynku dawnego sklepu spożywczego przy ul. Ogrodowej, pełniące-

go dotychczas funkcję świetlicy

 W 2018 roku została wykonana koncepcja nowego gmachu. Parterowa 
świetlica ma mieć powierzchnię 350 m kw. i pełnić funkcję placówki wsparcia 
dziennego. Wewnątrz zaprojektowano trzy przestronne sale: jedna zostanie 
przeznaczona dla seniorów, druga ma służyć do zajęć sportowo-ruchowych, 
a trzecia – do organizacji warsztatów. Oczywiście w salach tych będą odby-
wały się również spotkania z mieszkańcami. Oprócz tego w budynku znajdzie 
się kuchnia, pomieszczenie socjalne i pokój dla sołtysa. Na zewnątrz zaplano-
wano boisko wielofunkcyjne, miejsce dla seniorów, a także plac zabaw i stre-
fę dla najmłodszych. Od strony ul. Ogrodowej znajdą się miejsca postojowe, 
w projekcie przewidziano także wiatę ze stojakami na rowery. Jak nic nie sta-
nie na przeszkodzie, budowa świetlicy ma zacząć się wiosną przyszłego roku. 

TW

Budynek ma być energooszczędny, bezpieczny i przystosowany 

do potrzeb osób niepełnosprawnych

P R O M O C J A
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Ekspertyza w sprawie drzew 
będzie poszerzona
PRAŻMÓW Już ponad cztery miesiące ciągnie się sprawa wycinki drzew w Prażmowie przy ul. Franciszka 

Ryxa. Protest mieszkańców i rozmowa z władzami gminy doprowadziły do jej wstrzymania. Ostatnio głos 

w sprawie zabrał również Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

 Przypomnijmy, że wycinką mia-
ło być pierwotnie objętych ponad 50 
drzew. Wójt Prażmowa argumento-
wał wówczas, że są one suche i stwa-
rzają zagrożenie. Grupa mieszkań-
ców walcząca o ich ocalenie zorga-
nizowała jednak petycję w tej spra-
wie (podpisaną przez ponad dwa ty-
siące osób) i zaprosiła ekspertów, 
którzy mówili o zaletach drzew dla 
środowiska naturalnego (stwierdzo-
no, między innymi, że są to w więk-
szości drzewa biocenotyczne, od-
kryto na nich  gniazda chronionych 
ptaków, porosty podlegające ochro-
nie gatunków oraz ślady bytowania 
nietoperzy).
 Efekt jest taki, że drzewa nie zo-
stały, jak do tej pory, wycięte, a Ma-
zowiecki Zarząd Dróg Wojewódz-
kich - Rejon Drogowy Otwock Pia-
seczno wystąpił z wnioskiem o uru-
chomienie procedury, której celem 
jest wyłonienie wykonawcy na wy-
konanie ekspertyz względem wska-
zanych drzew.  - MZDW uznał, że 
zasadnym jest poszerzenie ekspertyz 
o próby obciążeniowe – mówi Anna 
Kolińska z inicjatywy Alarm dla 
Klimatu Piaseczno. - Czekamy więc 
na dopełnienie procedur i wyłonie-
nie właściwego wykonawcy. Mamy 
nadzieję, że już niebawem, w wy-
niku ekspertyz, znaczna część cen-
nych drzew (w części o wymiarach 

pomnikowych) zostanie uratowana.
 Na łamach gazety informowali-
śmy również o internetowej zrzut-
ce przeznaczonej na sfinansowa-
nie prywatnej ekspertyzy. Dzię-
ki niej zebrano niespełna sześć ty-
sięcy złotych, które przeznaczo-
ne będą na dalszą opiekę pielęgna-
cyjną nad drzewami. Małgorzata 
Chodźko, inicjatorka akcji ratowa-
nia prażmowskich drzew, podkreśla 
też duże oddanie Marka Zarankiewi-
cza (kampania na „Zdrap pomarań-
czowy znak”). - Przeprowadził on w 
trzech szkołach podstawowych pre-
lekcje o naszych drzewach, po których 

dzieci uzbierały ponad 700 złotych na 
ratowanie prażmowskich drzew – za-
znacza Małgorzata Chodźko. - Rów-
nież Zespół Przedszkolno-Szkolny w 
Prażmowie gościł Marka Zarankie-
wicza. Wszyscy byli zachwyceni jego 
opowieściami, dzięki czemu na nowo 
odkryli piękno i znaczenie prażmow-
skiego starodrzewu. 
 Niestety, ze względu na stan epi-
demiczny, zbiórka funduszy na drze-
wa nie mogła być kontynuowana w 
szkole. Zainteresowani mogą jed-
nak wciąż zrobić to indywidualnie 
(https://zrzutka.pl/56txed).

Grzegorz Tylec
R E K L A M A



DAM PRACĘ

Piekarnia Łazy gm. Lesznowola zatrudni 
piekarza, tel. 506 59 55 55

Do produkcji i montażu okien aluminio-
wych, tel. 602 322 750

Cukiernika i pomoc, tel. 608 079 659

SZUKAM PRACY 

Całodobowa opieka nad osobą straszą, 
długoletnie doświadczenie, doskonała 
znajomość języka polskiego, karta Pola-
ka, podejmie pracę od czerwca lub lipca, 
tel. 886 799 273

KUPIĘ

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

SPRZEDAM

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

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup aut, najwyższe ceny , tel. 503 901 642

Kasacja aut, tel. 508 206 738

Auto każde kupię, tel. 603 903 405

Przyczepy i akcesoria Cymerman: nowe, 
remonty, przeróbki www.przyczepy.waw.
pl, tel. 601 449 898

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Działki budowlane Prażmów, tel. 602 77 03 61

Sprzedam działki i siedlisko, tel. 667 120 665

Sprzedam tanie działki w Łazach 
tel. 604 624 875;

Do sprzedania super działka w ŁAZACH  
- tanio! Pod dużą inwestycję (biura, skle-
py, przychodnie) aż 70% zabudowy. W 
pełni uzbrojona tel. 604 624 875

Atrakcyjna działka w Woli Prażmowskiej 
tel. 604 624 875;

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Monitorowane 24 h, garaż wynajmę,
najem krótko-, długoterminowy, 150 zł, 
tel. 516 666 480

USŁUGI

CYKLINOWANIE, PARKIETY, RENO-
WACJE SCHODÓW, TEL. 502 514 388

AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWAD-
NIAJĄCE, ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW, 
www.ogrodybrukarstwo.pl, 
tel. 698 698 839

BRUKARSTWO. TARASY. 
GWARANCJA. Tel. 504 008 309

Elektryk, tel. 666 890 886

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

Przeprowadzki,  tel. 505 591 721

Układanie kostki brukowej, 
profesjonalnie i terminowo, gwarancja, 
www.dobrybrukarz.pl tel. 698 698 839

Automatyka do bram: przesuwnych, 
dwuskrzydłowych, garażowych –  sprze-
daż, montaż, serwis, tel. 790 331 339

Wymieniłeś piec CO i nie wiesz co zro-
bić ze starym. Zadzwoń, przyjedziemy, 
zabierzemy, rury też, tel. 502 898 418

Kierownik budowy, nadzory, 
kosztorysy, tel. 603 373 719

Elektryk oraz naprawa urządzeń elek-
trycznych i spalinowych, tel. 503 471 422

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

Hydraulik, awarie, instalacje, 
kotłownie, uprawnienia, tel. 886 576 148

Dachy, rynny, tel. 798 836 860

DACHY, usługi dekarskie, dekarz, 
tel. 511 928 895

Wylewki betonowe agregatem, 
tel. 600 87 27 37

Szybkie zakupy tel. 735 616 596

Malowanie Mieszkań Układanie Paneli 
Instalacje elektryczne. Tel. 600 941 290

Remonty i wykończenia, Tel.  503 141 591

KOSIMY DZIAŁKI ZAROŚNIĘTE WYSO-
KĄ TRAWĄ, CHWASTAMI, ZAROŚLA, 
SAMOSIEJE, tel. 500 51 66 77

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR 
NADZORU TEL. 501 129 679

Malarskie, tel. 696 120 208

Hydraulik, tel. 535 872 455

Koszenie, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

Malarskie, tel. 696 120 208

Mycie i malowanie elewacji, tel. 505 591 721

Docieplanie Budynków, tel. 795 96 96 96

Transport medyczny, tel. 604 174 152

Kominy, wkłady kwasowe, tel. 798 836 860

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

Dachy, podbitki, naprawy, tel. 798 836 860

Mycie kostki, elewacji, koszenie trawni-
ków, sprzątanie posesji, tel. 501 314 711

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

Docieplanie budynków, poddaszy, malo-
wanie elewacji - kilkunastoletnie doświad-
czenie,  tel. 501 62 45 62

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

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

Budowa domów, tel. 730 358 998

Elewacje, ocieplenia, tel. 730 358 998

Tynki gipsowe, tel. 730 358 998

Ocieplanie budynków, tel. 507 768 230

Dachy krycie-naprawa tel. 792 354 779

Dachy, rynny, podbitka  tel. 601 310 413

Malowanie, remonty, tel. 603 344 991

Naprawy AGD pralki lodówki zmywarki 
piekarniki płyty tel. 511 204 952

Tynki gipsowe i tradycyjne kont,
tel. 604 415 352

Tynki gipsowe, cementowo-wapienne. 
Wylewki mixokretem. Tel. 502 788 561

Tynki maszynowe tel. 533 125 444

 RÓŻNE 

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

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

NAUKA 

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

Do Kamili: kocham Cię!

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - 
na dom czekają fundacyjne zwierzaki: 
pieski małe, większe i całkiem duże, a 
także koty. Wszystkie są zdrowe, za-
szczepione i wysterylizowane. Przeby-
wają w Piasecznie i okolicach. Chęt-
nie pomożemy przy doborze zwierza-
ka. Tel. w sprawie adopcji: 503 069 502, 
502 906 532, 604 531 952, 608 504 380

Zatrudnię pracowników do robót 
ogólnobudowlanych i wykończenio-
wych - umowa o pracę, możliwość 
zakwaterowania, tel. 602 60 77 56, 
22 720 24 56

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

MALOWANIE, REMONTY, 
WYKOŃCZENIA, tel. 606 141 944

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

DOCIEPLENIA PODDASZY, ZABUDO-
WY KARTON/GIPS, TEL. 792 456 182

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

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, 
tel. 501 299 360

Budowa domów, tel. 690 249 666

Remonty budowlane, ogrodzenia, 
tel. 513 137 581 

Pomoc w lekcjach, klasy 0-5,nauka na 
bieżąco, też opieka, Piaseczno i okolice, 
20 -30zł/h, Skype,  tel. 571 373 118

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

NADAJ OGŁOSZENIE DROBNE NADAJ OGŁOSZENIE DROBNE 

PRZEZ INTERNET!!!PRZEZ 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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WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Dla Pana Burmistrza 
Góry Kalwarii 

Arkadiusza 
Strzyżewskiego 

oraz wszystkich pracowników 
Urzędu Gminy Góra Kalwaria 

życzenia z okazji 
Świąt Wielkanocnych 

zdrowia i spokoju życzy

 Wspólnota Rzeki 
Czarnej Linin II 
wraz z prezesem 

Anną Haską 

„Wierzmy w Pana 
w tak trudnych czasach”   



Gminy odwołują kolejne imprezy 
plenerowe i wydarzenia
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KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

AKTUALNOŚCI

POWIAT Wszystko wskazuje na to, że zaplanowane do wakacji wydarzenia kulturalne, 

imprezy i koncerty albo w ogóle nie odbędą się, albo zostaną przełożone na jesień

 Wiosną w każdej gminie rusza-
ją imprezy plenerowe, które – z wy-
łączeniem wakacji – trwają do póź-
nej jesieni. Ten rok jest jednak wy-
jątkowy. Na razie mieszkańcy mogli 
odczuć brak kiermaszów wielkanoc-
nych, a w Górze Kalwarii nie odby-
ło się doroczne Misterium Męki Pań-
skiej. Niestety, jest to dopiero począ-
tek rozczarowań. W Lesznowoli już 
teraz odwołano wszystkie imprezy 
zaplanowane do końca kwietnia. Jed-
nak te majowe i czerwcowe, włącznie 
ze Świętem Gminy Lesznowola, też 
się prawdopodobnie nie odbędą. Po-
dobna sytuacja jest w Piasecznie. Na 
razie żadne imprezy nie są tam plano-
wane. Centrum Kultury informuje, że 
dla części wydarzeń, które miały od-
być się do czerwca, szukane są nowe 
terminy. Doroczną imprezą przycią-
gającą tłumy, organizowaną w cen-
trum miasta przez stowarzyszenie 
Dobra Wola, jest Wolpreza. W tym 
roku miała odbyć się 30 maja. Jako 
gwiazdę zakontraktowano zespół Sa-
vage. - Chcemy przełożyć ten kon-
cert na przyszły rok – informuje Ja-
cek Zalewski, prezes stowarzyszenia. 
- Podobnie zrobiliśmy z sadzeniem 
lasu w gminie Lesznowola. Jako że 
lasu nie da się posadzić jesienią, zro-
bimy to dopiero w 2021 roku.
 W Konstancinie-Jeziornie wszy-
stkie imprezy planowane na maj i 
czerwiec również zostały odoła-

ne. Oznacza to, że nie odbędą się 
tak wyczekiwane przez mieszkań-
ców Flis Festiwal czy otwarcie Let-
niego Sezonu Muzycznego, na któ-
rym gościem specjalnym miał być 
zespół Sorry Boys. Nie będzie tak-
że Dnia Strażaka z uroczystą para-
dą, Dnia Dziecka w Parku Zdrojo-
wym czy wreszcie Dni Konstancina. 
- Nasi mieszkańcy mogą natomiast 
korzystać z zajęć odbywających się 
online. Naprawdę jest w czym wy-
bierać – zachęca Tomasz Nowicki z 

Konstancińskiego Domu Kultury. 
 Podobna sytuacja jest w Górze 
Kalwarii. W kwietniu i maju wszyst-
kie wydarzenia zostały już odwoła-
ne. Z grafika wypadło m.in. Rozpo-
częcie Sezonu Turystycznego pla-
nowane na 26 kwietnia, Dzień Stra-
żaka, piknik na rynku czy wresz-
cie Wielki Turniej Rycerski w Czer-
sku, który miał odbyć się pod ko-
niec maja. Wypada również Dzień 
Dziecka i Zielone Świątki. Nie wia-
domo póki co  w jakiej formule od-
będą się planowane na 6 i 7 czerw-
ca Dni Góry Kalwarii (w tym roku 
obchodzone są 350. urodziny mia-
sta). Zaplanowane wcześniej bi-
cie „dęciakowego” rekordu świata 
prawdopodobnie nie odbędzie się. 
Nie wiadomo, co z koncertem ze-
społu Golec uOrkiestra. Gmina sta-
ra się przełożyć go na inny termin. 
Negocjacje z zespołem trwają. Póki 
co koncert Golców nie wypadł z gra-
fiku. - Dni Góry Kalwarii będziemy 
chcieli przełożyć na wrzesień i po-
łączyć je z odbywającym się wów-
czas Świętem Cydru – mówi Piotr 
Chmielewski, rzecznik ratusza. - Na 
weekend 12 i 13 września zaplano-
waliśmy już koncerty Kapeli ze Wsi 
Warszawa oraz Brathanków.

Tomasz Wojciuk

Już wiadomo, że w tym roku na pewno 

nie odbędzie się turniej rycerski w Czersku

R E K L A M A

R E K L A M A

Koncer zespołu Golec uOrkiestra był planowany w Górze Kalwarii

 na początku czerwca. Nie wiadomo jednak czy się odbędzie

Radni przyjęli ulgi
dla przedsiębiorców
PIASECZNO W czwartek odbyła się nadzwyczajna, pierw-

sza w historii piaseczyńskiego samorządu wirtualna sesja 

rady miejskiej podczas której radni przyjęli m.in. uchwałę o 

zwolnieniu przedsiębiorców nieprowadzących w tej chwi-

li działalności gospodarczej z podatku od nieruchomości
 - Staramy się wyjść przedsiębiorcom naprzeciw i być do ich dyspozycji – 
zwrócił się do radnych burmistrz Daniel Putkiewicz. - Widzimy szansę na przy-
znanie ulg tym, którzy najbardziej ucierpieli na skutek epidemii lub których 
działalność została zakazana.
 Pierwsza przyjęta uchwała dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomo-
ści gruntów, budynków i budowli wykorzystywanych do prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej. Chodzi o nieruchomości podatników, których sytuacja 
uległa pogorszeniu w związku z epidemią. 
 Druga uchwała dotyczy upoważnienie burmistrza do niedochodzenia na-
leżności cywilno-prawnych. Oznacza to de facto możliwość anulowania opłat 
za czynsz, dzierżawę lub użytkowanie gminnego lokalu. Gmina może odstą-
pić od dochodzenia tych należności wobec podmiotów, które złożą stosow-
ne wnioski. - Pokazujemy w ten sposób, że wspieramy przedsiębiorców – wy-
jaśniał burmistrz Putkiewicz. - Ci najemcy są naszymi płatnikami i wypowia-
danie im umów jest w tym momencie nieracjonalne. Staramy się rozmawiać z 
przedsiębiorcami i z nimi współpracować. Wiem, że prywatni właściciele nie-
ruchomości również proponują swoim najemcom obniżki. 
 Trzecia podjęta uchwała dotyczyła uproszczenia procedury umarzania 
zaległości fi nansowych wobec gminy w dobie zagrożenia epidemicznego. O 
przyznaniu ulgi z tytułu najmu, dzierżawy czy użytkowania gminnej nieru-
chomości może decydować burmistrz, który nie musi uzyskiwać pozytywnej 
opinii komisji fi nansów. 

TW
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