
LESZNOWOLA  PRAŻMÓW  TARCZYN  URSYNÓW  

 PIASECZNO  KONSTANCIN-JEZIORNA  GÓRA KALWARIA  

       ROK XX NR 14 (807)  17  -  23  KWIETNIA  2020  I S S N  1643-2843 GAZETA B E Z P Ł AT N A

Nakład 60 000 egz.

 
W NUMERZE

Puławska Bis raczej 
bez opóźnień
                                          str. 2

Strażacy gasili 
pożar lasu
                                          str. 2

R E K L A M A

str. 4

str. 4

klikasz i  wiesz
PONAD MILION ODSŁON MIESIĘCZNIE!

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

Zamkną kolejne skrzyżowania 
w centrum miasta
PIASECZNO Już w najbliż-

szy wtorek 21 kwietnia 

na około miesiąc zosta-

nie zamknięte skrzyżo-

wanie ulic Powstańców 

Warszawy i Jana Pawła 

II niedaleko starej mle-

czarni. Zostanie ono po-

łączone wspólną sygnali-

zacją świetlną z pobliską 

krzyżówką Jana Pawła II 

z Dworcową

PIASECZNO – Gmina zamknęła cmentarz komu-
nalny bez uprzedzenia i całkowicie bezprawnie  – 
złości się Elżbieta Ozimińska, mieszkanka Piasecz-
na. Burmistrz Daniel Putkiewicz twierdzi, że de-
cyzja o zamknięciu nekropolii była uzasadniona
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pod kluczem
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KRONIKA POLICYJNA
PIASECZNO

Odpowie za kradzież paliwa
 Tuż przed północą policjanci otrzymali informację, że na teren budo-
wy w sąsiedztwie jednej z galerii handlowych wjechał samochód z wy-
łączonymi światłami. Na miejsce udali się funkcjonariusze z wydziału ru-
chu drogowego. Wkrótce dostrzegli oni białe auto i stojące obok niego 
bańki na paliwo. Przy samochodzie kręcił się także 48-letni Gruzin, któ-
ry na widok mundurowych zaczął uciekać. Po zatrzymaniu mężczyzna 
tłumaczył, że wcale nie zamierzał kraść z budowy paliwa tylko... został tu 
przywieziony i przywiązany do drzewa. Ta wersja zdarzeń nie przekona-
ła jednak policjantów, bo ubranie 48-latka było poplamione paliwem, a 
na terenie budowy nie rosło żadne drzewo. Resztę nocy Gruzin spędził 
w celi, a następnego dnia usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem za co 
grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Najbliższe trzy miesiące spędzi w 
areszcie tymczasowym. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. 

KONSTANCIN-JEZIORNA

Kolizja po alkoholu. Nie wiadomo kto prowadził...
 W środę około godz. 17 z drogi w centrum Konstancina wypa-
dło osobowe renault, zatrzymując się na barierze energochłonnej. 
Na miejsce szybko przybyli policjanci, którzy zastali w samochodzie 
38-letniego mężczyznę i 46-letnią kobietę. Oboje byli pod wpływem 
alkoholu i... żadne z nich nie przyznawało się do kierowania pojaz-
dem. W związku z tym zostali zatrzymani i spędzili noc w policyjnej 
celi. Gdy oddawaliśmy do druku ten numer Kuriera Południowego, 
policja ustalała, kto feralnego dnia siedział za kierownicą. Za prowa-
dzenie samochodu pod wpływem alkoholu grozi do 2 lat więzienia. 

GÓRA KALWARIA

Prowadził pomimo zakazu
 We wtorek po południu na ulicy Armii Krajowej policjanci zauwa-
żyli niepewnie jadącego opla. Po zatrzymaniu samochodu do kon-
troli okazało się, że siedzący za kierownicą samochodu 42-latek jest 
pijany – mężczyzna miał w organizmie prawie 1,5 promila alkoholu. 
Sprawdzając jego personalia funkcjonariusze odkryli, że zatrzymany 
do kontroli ma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicz-
nych. Ze złamania zakazu 42-latek będzie tłumaczył się w sądzie. 

POWIAT

Policja szuka sprawców włamań
 W nocy z niedzieli na poniedziałek nieznani sprawcy wybili okno 
w budynku stacji gazowej przy ulicy Wojska Polskiego w Górze Kal-
warii kradnąc ze środka kasetkę, w której było około 1000 zł. Do wła-
mania doszło też w Wielki Piątek wieczorem przy ulicy Wczasowej w 
Zalesiu Górnym. Tutaj wybito szybę w zaparkowanym przy drodze 
audi A4, kradnąc z pojazdu plecak z dokumentami. Właściciel oszaco-
wał straty na około 1500 zł. Policja szuka świadków obydwu zdarzeń.

URSYNÓW

Wsiadł za kółko mimo zakazu
 Kilka dni temu po godz. 19 na ulicy Puławskiej policjanci zauważyli 
osobowego fi ata, którego kierowca na ich widok nagle skręcił w boczną 
uliczkę. Funkcjonariusze postanowili sprawdzić powód jego dziwnego 
zachowania. Po zatrzymaniu samochodu do kontroli okazało się, że sie-
dzący za kierownicą 36-latek ma nałożony przez sąd zakaz prowadzenia 
pojazdów mechanicznych. Oprócz tego miał przy sobie dwa woreczki 
z białą substancją. Jak się okazało, w jednym był mefedron, a w drugim 
– amfetamina. Mężczyzna odpowie za złamanie zakazu oraz posiada-
nie środków odurzających, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

Odpowiedzą za kradzieże i włamania
 Funkcjonariusze z wydziału kryminalnego zatrzymali trzech męż-
czyzn, mających na sumieniu kradzieże i włamania w różnych częściach 
Warszawy. 21-latek jest podejrzewany o włamanie do warsztatu, kra-
dzież rowerów, włamanie do garażu oraz kradzież felg aluminiowych. 
Zatrzymano także jego rówieśnika i 36-latka, którzy mieli przy sobie 
skradzione fanty. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty i przyznali się do po-
pełnionych przestępstw. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. 
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Puławska Bis raczej bez opóźnień. 
Wyjątkiem może być odcinek „B”
POWIAT Pomimo wprowadzanych przez rząd ograniczeń związanych z pandemią CO-

VID-19 wykonawcy drogi S7 nie przerywają robót. - Na wszystkich trzech odcinkach 

między węzłem Lotnisko a początkiem obwodnicy Grójca trwają prace – potwierdza 

Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad

 GDDKiA na bieżąco monitoru-
je sytuację na wszystkich kontrak-
tach, jednocześnie apelując o zacho-
wanie bezpieczeństwa i zaleceń sa-
nitarnych. Na razie nic nie wskazuje 
na to, aby termin zakończenia prac 
(może z wyjątkiem odcinka „B”) był 
zagrożony. Na pierwszym odcinku 

„A” między węzłem Lotnisko a wę-
złem Lesznowola (6,6 km) prowa-
dzone są prace ziemne, a także roz-
biórki budynków z czym wiąże się 
odcinanie przyłączy gazowych. Za-
dania te realizuje piaseczyńska fir-
ma Polaqua, która w lutym tego 
roku podpisała z GDDKiA umowę 
po zerwaniu przez generalną dyrek-
cję kontraktu z poprzednim wyko-
nawcą. Na środkowym odcinku po-
między węzłem Lesznowola a wę-
złem Tarczyn Północ („B”) wyko-
nawca usuwa karpy drzew, prowa-
dzi rozbiórki budynków i ogrodzeń 
oraz usuwa kolizje z urządzenia-
mi podziemnymi. Na odcinku „C”, 

który jest najbardziej zaawansowa-
ny, trwają prace związane z budową 
nasypów, wykopów oraz poszczegól-
nych warstw konstrukcyjnych nowej 
drogi. Toczą się tam też roboty mo-
stowe, prace brukarskie, powstaje ka-
nalizacja deszczowa oraz oświetlenie.
 Odcinek „A” nowej trasy, zgod-
nie z podpisaną umową, ma być go-
towy w październiku 2022 roku. Od-
cinek „B” (14,8 km) pierwotnie miał 
zostać oddany w marcu przyszłego 
roku, jednak wykonawca – firma IDS-
BUD wystąpiła o wydłużenie czasu 

jego realizacji. - Decyzja w tej sprawie 
jeszcze nie zapadła – mówi Małgorza-
ta Tarnowska. - Nie mogę powiedzieć 
jakie nowe terminy zaproponował wy-
konawca dopóki nie będzie oficjalne-
go stanowiska GDDKiA. 
 Jeśli chodzi o odcinek „C”  to 
tu nie powinno być niespodzia-
nek. Wszystko wskazuje na to, że 
ten fragment drogi zostanie odda-
ny jako pierwszy i będzie to wiosną 
przyszłego roku.

Tomasz Wojciuk

Prace przy Puławskiej 

Bis trwają. Pierwszy odcinek 

drogi („C” ) powinien

 być gotowy w marcu 

przyszłego roku

Nowa droga ma mieć w sumie 29 km

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

Strażacy gasili pożar lasu
PIASECZNO Sześć zastępów straży pożarnej gasiło wczoraj las w Żabieńcu przy drodze krajowej nr 79
 Gęsty dym unoszący się od stro-
ny lasu zwrócił uwagę kierowców, 
przejeżdżających drogą krajową 79 
przed godziną 11. – Pożar został już 
opanowany, ale teraz należy przelać 
las wodą, by zlikwidować zarzewia 
ognia znajdujące się w ściółce – po-
informował nas mł. bryg. Łukasz 
Darmofalski z Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej w 
Piasecznie około godz. 14.
 Strażacy wciąż wzywani są do 
kolejnych pożarów. Wczoraj ledwo 
ugasili pożar w Żabieńcu, otrzymali 
kolejne zgłoszenia. W Czaplinie ktoś 
zgłosił zadymienie lasu, zaś w Wą-
grodnie zapaliła się trawa. Niestety 
większość tego typu pożarów to ce-
lowe podpalenia.

AB
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Od maja mieszkańcy muszą 
segregować śmieci
GÓRA KALWARIA Aż 100 zł miesięcznie zapłacą osoby, które od 1 maja nie będą chciały se-

gregować odpadów. Gmina przewidziała też zniżki dla mieszkańców, którzy zdecydu-

ją się korzystać z kompostowników

 Nie ma już możliwości niese-
gregowania odpadów. Kto będzie 
się od tego obowiązku uchylał, 
musi liczyć się z dotkliwymi ka-
rami. Do tej pory osoby, które nie 
chciały dzielić śmieci na frakcje, 
płaciły miesięcznie prawie 68 zł. 
W całej gminie było około 400 ta-
kich gospodarstw. Do 10 maja ich 
właściciele zobowiązani są wypeł-
nić stosowne formularze i zadekla-

rować segregację. Jeśli będą uchy-
lać się od tego obowiązku, zapłacą 
100 zł miesięcznie od osoby. Jed-
nak gmina przygotowała też dla 
mieszkańców przysłowiową mar-
chewkę. Wszystkim, którzy zdecy-
dują się na założenie obok domów 
kompostowników na odpady bio, 
opłaty zmniejszą się o 1,61 zł mie-
sięcznie. Osoby, które będą kom-
postowały bioodpady, również zo-
bowiązane są do ponownego zło-
żenia deklaracji. 
 Od 1 maja w gminie zacznie 
obowiązywać nowa umowa na obiór 
nieczystości stałych. Już wcześniej 

rozpisano osobne przetargi na za-
gospodarowanie każdej frakcji oraz 
ich odbiór i dowóz. - Liczyliśmy, że 
uda nam się w ten sposób przeła-
mać monopol dużych firm i obni-
żyć cenę dla mieszkańców – mówi 
Piotr Chmielewski, rzecznik ratu-
sza. - Chcieliśmy, aby do procedury 
przetargowej mogły przystąpić tak-
że mniejsze, lokalne firmy. Niestety, 
wbrew naszym oczekiwaniom oka-
zało się, że nie były one zleceniem 
gminy zainteresowane.

 

Efekt jest taki, że zagospodarowa-
niem większości frakcji odpadów 
zajmie się od 1 maja firma Lekaro, 
zaś ich odbiorem i dowozem – fir-
ma Remondis. Wiele osób zadaje 
sobie pytanie, czy przełoży się to na 
wzrost cen. - Tego jeszcze nie wiemy 
– mówi Piotr Chmielewski. - Przy-
puszczamy jednak, że albo ceny w 
ogóle się nie zmienią, albo podwyż-
ka będzie bardzo nieznaczna.

Tomasz Wojciuk

Zagospodarowaniem

większości frakcji odpadów 

zajmie się Lekaro

Gmina liczyła na lokalnych przedsiębiorców, jednak 
do przetargu stanęły tylko duże firmy

R E K L A M A

Burmistrz upamiętnił 
cichociemnych
GÓRA KALWARIA Burmistrz Góry Kalwarii Arkadiusz Strzyżewski zło-
żył kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym historyczną noc z 16 na 
17 kwietnia 1944 roku, kiedy to pod Baniochą wylądowali cichociemni

 Cichociemni byli przeszkolonymi w Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech 
żołnierzami Polskich Sił Zbrojnych, specjalizującymi się w  działaniach w za-
kresie sabotażu, dywersji, wywiadu, łączności. Jako ofi cerowie, byli ponadto 
przygotowani do pełnienia obowiązków sztabowych i dowódczych.
 W operacji lotniczej „Weller 12” uczestniczyło 11 członków Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie: załoga samolotu pod dowództwem kapitana nawi-
gatora Edwarda Bohdanowicza oraz czterech spadochroniarzy. Pod Baniochą 
zrzuceni zostali: ppor. Stefan Górski ps. Brzeg, ppor. Gustaw Heczko ps. Skor-
pion, ppor. Marian Kuczyński ps. Zwrotnica i ppor. Aleksander Tarnawski ps. 
Upłaz, którzy przeszli wcześniej specjalne przeszkolenie w Wielkiej Brytanii.
 Spośród wszystkich cichociemnych żyje dziś tylko 99-letni Aleksander 
Tarnawski, który odsłonił pomnik w Baniosze w 2017 roku. Kamień z tablicą 
znajduje się na końcu ulicy Wiejskiej, niedaleko miejsca, gdzie siedemdziesiąt 
sześć lat temu wylądowali skoczkowie. 

Tyl./fot. Gmina Góra Kalwaria
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Kulturalna Góra Kalwaria
GÓRA KALWARIA Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii zadbał o to żeby w 
okresie pandemii dostępna była alternatywna internetowa oferta dla 
mieszkańców

 Od początku trwania kwarantanny ośrodek zorganizował zajęcia instruk-
tażowe plastyczno-malarskie online na Facebooku.  - Nasi instruktorzy nagra-
li fi lmiki, w których zachęcają do wspólnej zabawy i pracy – mówi Monika 
Zacharkiewicz z ośrodka kultury. - O godzinie 15 zamieszczamy fi lmiki z in-
struktorami: kursu rysunku, ceramiki, malarstwa, plastyki i razem staramy się 
zrobić koguciki czy namalować pejzaż. Niektóre zajęcia stałe prowadzone są 
również na żywo online. Na razie ruszyły zajęcia teatralne i studio piosenki, 
ale ośrodek pracuje już nad poszerzeniem oferty online.
 Przygotowany został też konkurs na kartkę wielkanocną oraz - wspólnie z 
Polskim Stowarzyszeniem Molinologicznym - konkurs pt. „Nasz wiatrak, nasz 
młyn, nasze dziedzictwo”, którego szczegóły można znaleźć na stronie inter-
netowej www.kulturagk.pl. - Na stronie Kino Uciecha w Górze Kalwarii na Fa-
cebooku stworzyliśmy ponadto cykl „Filmy z naszego podwórka” - dodaje 
Monika Zacharkiewicz. - Tu wrzucamy krótkie informacje o fi lmach, które po-
wstawały na ulicach Góry Kalwarii, na zamku w Czersku i w okolicach. Zachę-
camy mieszkańców do współtworzenia cyklu. Oprócz tego ośrodek promuje 
też różne wydarzenia kulturalne i edukacyjne w sieci.

Grzegorz Tylec

Na internetowe zajęcia malarskie zaprasza Jadwiga Wolska

Zamkną kolejne skrzyżowania 
w centrum miasta
PIASECZNO Już w najbliższy wtorek 21 kwietnia na około miesiąc zostanie zamknię-

te skrzyżowanie ulic Powstańców Warszawy i Jana Pawła II niedaleko starej mleczar-

ni. Zostanie ono połączone wspólną sygnalizacją świetlną z pobliską krzyżówką Jana 

Pawła II z Dworcową

Gruntowna przebudowa układu 
drogowego przy starej mleczarni 
trwa od jesieni ubiegłego roku. W 
tej chwili na miejscu pracuje ciężki 
sprzęt i trwa układanie warstwy as-
faltu. Wcześniej przebudowywano 

biegnące pod ziemią sieci i infrastruk-
turę towarzyszącą. Prace z tym zwią-
zane potrwały chyba nieco dłużej niż 
pierwotnie zakładano, ponieważ po-
czątkowo mówiło się, że skrzyżowa-
nie Jana Pawła II i Powstańców War-
szawy zostanie zamknięte w marcu, 
a nie w drugiej połowie kwietnia. - W 
wersji optymistycznej otworzymy oby-
dwa skrzyżowania przy mleczarni, już 
z nową sygnalizacją świetlną, ale bez 
możliwości przejazdu ul. Dworcową, 
około 20 maja – zapowiada burmistrz 
Daniel Putkiewicz. - Osobną kwestią 
są procedury administracyjne i odbio-
ry, które mogą się przesuwać z uwagi 

na warunki niezależne od gminy czy 
wykonawcy. 
 Gmina informuje, że na czas za-
mknięcia drugiego skrzyżowania 
przy mleczarni wytyczone wcześniej 
objazdy nie ulegną zmianie. Jedy-
nym utrudnieniem będzie brak moż-
liwości skrętu z Jana Pawła II w Po-
wstańców Warszawy i odwrotnie. 
 Niedawno udało się także uzy-
skać ZRID na przebudowę kolej-

nego odcinka ulicy Dworcowej. W 
związku z tym ogłoszono przetarg 
na odcinek drogi do ulicy Nada-
rzyńskiej (ze skrzyżowaniem włącz-
nie). Otwarcie ofert ma nastąpić 24 
kwietnia. Skrzyżowanie Dworcowej 
z Nadarzyńską ma zostać zamknię-
te w wakacje na około cztery tygo-
dnie. Wszystkie prace mają potrwać 
do końca października.

Tomasz Wojciuk

Około 20 maja ulica Jana Pawła II powinna być już przejezdna

W wakacje gmina zamierza 

zamknąć na miesiąc 

skrzyżowanie Nadarzyńskiej

z Dworcową

Cmentarz komunalny wciąż pod 
kluczem
PIASECZNO – Gmina zamknęła 
cmentarz komunalny bez uprzedze-
nia i całkowicie bezprawnie  – złości 
się Elżbieta Ozimińska, mieszkanka 
Piaseczna. Burmistrz Daniel Putkie-
wicz twierdzi, że decyzja o zamknię-
ciu nekropolii była uzasadniona
 Cmentarz przy ulicy Julianow-
skiej został zamknięty 7 kwietnia. 
- Wcześniej kupiłam do posadzenia 
na grobie kwiaty, wszystkie musia-
łam wyrzucić – mówi Elżbieta Ozi-
mińska. - W święta nie mogłam za-
palić na grobie bliskich zniczy. Bar-
dzo mi to doskwierało. 
 Mieszkanka twierdzi, że w czwar-
tek skontaktowała się z zawiadują-
cym nekropolią gminnym wydziałem 
utrzymania terenów publicznych. 
- Tam dowiedziałam się, że cmentarz 
na razie nie zostanie otwarty – mówi. 
- Nie rozumiem dlaczego. Przecież 
to nie bulwar, park czy las. W rozpo-

rządzeniu rządu nie było mowy o za-
mykaniu cmentarzy. Zresztą te para-
fialne nadal są otwarte. Czyżby nasz 

proboszcz bardziej przestrzegał pra-
wa niż gminni urzędnicy? 
 O przyczyny zamknięcia cmen-
tarza zapytaliśmy burmistrza Da-

niela Putkiewicza. - To jest teren pu-
bliczny. Mieliśmy skargi, że ludzie 
chodzą tam pospacerować, a to kłó-
ciło się z zaleceniami rządu doty-
czącymi zamykania terenów służą-
cych rekreacji – wyjaśnia burmistrz. 
- Stąd taka, a nie inna decyzja. Jak 
zostaną odblokowane tereny pu-
bliczne, odblokujemy także cmen-
tarz. Staramy się jednak zachowy-
wać racjonalnie. Na bramie jest nu-
mer telefonu do administracji ne-
kropolii. Jeśli ktoś ma silną potrze-
bę odwiedzenia grobu bliskich, dy-
żurujący pod telefonem pracownik 
wpuści go na teren cmentarza.

Tomasz Wojciuk

Zgodnie z wiszącą na bramie informacją, cmentarz komunalny 
ma być zamknięty do 19 kwietnia

R E K L A M A

R E K L A M A

Jeśli ktoś ma silną potrzebę 

odwiedzenia grobu bliskiej 

osoby, może skontaktować 

się z administracją cmenta-

rza i poprosić o wpuszczenie 

na jego teren

R E K L A M A
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Szkoły dostaną przenośne 
komputery
LESZNOWOLA Centrum Projektów Polska Cyfrowa przyznało gminie Lesznowola prawie 

100 tys. zł dotacji na zakup laptopów, niezbędnych do zdalnego nauczania. Mają one 

trafi ć do uczniów, którzy nie mają w domu komputerów

 Dofinansowanie zostało przy-
znane z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Programu Operacyjnego Pol-
ska Cyfrowa. Gmina oszacowała, 
że za przyznane pieniądze  (środ-
ki zostaną przekazane po podpisa-
niu umowy w ministerstwie cyfryza-
cji) kupi 55 laptopów z oprogramo-
waniem biurowym i przekaże je do 
pięciu szkół, których dyrektorzy roz-

dysponują sprzęt pomiędzy najbar-
dziej potrzebujących uczniów. 
 - Z naszych informacji wynika, że 
w każdej szkole jest przynajmniej kil-
koro dzieci, które w ogóle nie mają w 
domu komputera – mówi Jacek Bulak, 
dyrektor Zespołu Obsługi Placówek 
Oświatowych w Lesznowoli. 
 - Wkrótce złożymy zapytanie 
ofertowe do firm. Może okazać 
się, że komputerów uda się kupić 
więcej niż pierwotnie zakładali-
śmy – dodaje. 
 A co jeśli sprzęt trafi do szkół do-
piero za kilka tygodni, kiedy ucznio-

wie wznowią już normalną naukę? 
- Komputery będą własnością szko-
ły i na pewno zostaną dobrze wyko-
rzystane – zapewnia Jacek Bulak. 
- Sytuacja z jaką obecnie mamy do 
czynienia jest testem dla nas wszyst-
kich. To tak naprawdę poligon do-
świadczalny, pozwalający wypraco-
wać pewne procedury na przyszłość, 
bo niestety nie ma gwarancji, że ko-
ronawirus do nas nie wróci...
 Dyrektor ZOPO ocenia, że w 
czasach pandemii lesznowolskie 

szkoły radzą sobie dobrze. - Każ-
da placówka realizuje program we-
dług planu zajęć – mówi. - Klasy IV
-VIII korzystają z platformy Micro-
soft Teams, którą oceniam bardzo 
wysoko. Dzieci z klas I-III uczą się 
w inny sposób, bo ta platforma jest 
dla nich zbyt wymagająca. Próbo-
waliśmy eksperymentalnie wprowa-
dzić ją w jednej ze szkół, ale pod-
niosły się głosy rodziców, że jest dla 
dzieci po  prostu za trudna.

Tomasz Wojciuk

Na razie nie wiadomo kiedy laptopy trafią 
do szkół i ile ich będzie

Gdy dzieci zakończą 

naukę online, komputery

trafią na wyposażenie placó-

wek i będą wykorzystywane 

do celów edukacyjnych

Trudny czas dla 
niepełnosprawnych
POWIAT Epidemia koronawirusa to niełatwy czas dla nas wszystkich, a 
w szczególności dla osób niepełnosprawnych

 Podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej Katolickiego Stowarzyszenia 
Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Piasecznie i Górze Kalwarii 
są obecnie  zamknięci w domach pod opieką swoich rodziców i opiekunów, a 
pracownicy ośrodka pracują zdalnie.
 - Na razie trzymają się, a my, w miarę możliwości, wspieramy ich i ich rodzi-
ny poprzez codzienny kontakt - zapewnia Łukasz Owczarek, kierownik WTZ 
KSNAW w Piasecznie i fi lii WTZ w Górze Kalwarii. - Rodziny mogą dzwonić do 
psychologów i instruktorów oraz kierownictwa. Przy współpracy z rodzicami 
staramy się układać programy terapii do pracy w domach na czas epidemii. 
Dodatkowo rząd przyznał po 500 złotych uczestnikom WTZ na czas przesto-
ju ośrodków.
 Lokalne środowisko osób niepełnosprawnych 11 kwietnia spotkała kolejna 
bardzo przykra wiadomość. Zmarł nagle ksiądz Stanisław Jurczuk, założyciel i 
prezes KSNAW. Ksiądz Stanisław, dzięki ogromnej wiedzy i talentowi organiza-
cyjnemu, stworzył spójny program kompleksowej rehabilitacji osób z niepeł-
nosprawnościami od najwcześniejszego dzieciństwa do późnej starości. 
 - Nagła śmierć człowieka, który był dla mnie przez te wszystkie lata na-
uczycielem, najważniejszą postacią w moim zawodowym życiu, jest dla mnie 
bardzo bolesna i z każdą godziną coraz bardziej przygnębiająca – nie kryje 
Łukasz Owczarek. - Zawsze mogłem liczyć na jego pomoc w trudnych decy-
zjach. Patrzyłem przez te wszystkie lata jak prowadzi i rozwija naszą organiza-
cję. Obserwowałem jak rozmawia i dostrzega potrzeby osób niepełnospraw-
nych i ich rodzin, jak reagował na nie zgodnie z najlepszą wiedzą i możliwo-
ściami. Był człowiekiem dużego formatu, wrażliwym na krzywdę, uwielbia-
nym przez wszystkich, a zwłaszcza przez niepełnosprawnych.

Grzegorz Tylec

Ksiądz Stanisław Jurczuk swoje życie poświęcił pomocy 
niepełnosprawnym

R E K L A M A

R E K L A M A
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KONSTANCIN-JEZIORNA Ponad tydzień temu burmistrz Kazimierz Jańczuk, po wcześniejszej 

wizytacji targowiska i stwierdzeniu licznych uchybień, wystosował pismo do jego za-

rządcy, prosząc  o podjęcie działań podnoszących bezpieczeństwo. Organizator targu 

zastosował się do tych zaleceń

 O sprawie pisaliśmy tydzień 
temu. Targowisko przy alei Woj-
ska Polskiego w Konstancinie-
Jeziornie było wizytowane przez 
policję, straż miejską i burmi-
strza Kazimierza Jańczuka na 

początku miesiąca. Na miejscu 
stwierdzono sporo uchybień. Za-
raz po kontroli burmistrz wysto-
sował pismo do zarządcy targo-
wiska, apelując o bezwzględne 
przestrzeganie zasad zapewnia-
jących bezpieczeństwo zarów-
no kupującym jak i sprzedają-
cym. Rekomendował, aby wszyst-
kim osobom obecnym na placu 
były wydawane osobiste środki 
ochrony. Prosił też, aby ustawić 
stragany po jednej stronie alei 
handlowej, w co najmniej 6-me-
trowych odstępach. 
 Zarządca targowiska obiecał 
zastosować się do tych zaleceń. W 
skierowanym do urzędu gminy pi-
śmie zapewnił, że na placu zosta-
ły wprowadzone specjalne proce-
dury podnoszące bezpieczeństwo, 
które są na bieżąco egzekwowane. 
Ponadto zapewnia, że – zgodnie z 
odgórnymi wytycznymi – ograni-
czono handel do produktów spo-
żywczych i środków czystości 
(sprzedaż odbywa się na co dru-
gim stanowisku, rekomendowane 
są płatności bezgotówkowe, a tak-
że częste odkażanie rąk i termina-
li). Oprócz tego zarządca targowi-

ska zobowiązał się dołożyć wszel-
kich starań, aby wytyczne przeka-
zywane na bieżąco przez burmi-

strza i sanepid były respektowane.

TW

Osoby nie stosujące się do zaleceń podnoszących bezpieczeń-
stwo będą wypraszane z terenu targowiska

Zarządca targowiska 

zobowiązał się także 

do regularnego odkażania 

znajdującej się na jego 

terenie toalety

Problemy komunikacyjne 
mieszkańców
PRAŻMÓW Pani Anna, mieszkanka Nowego Prażmowa, w związku z za-
wieszeniem kursowania autobusów do Piaseczna boi się utraty pracy. 
- Sytuacja rzeczywiście jest trudna – przyznaje wójt Jan Dąbek. - Pra-
cujemy jednak nad rozwiązaniem tego problemu

 Od poniedziałku PKS Grójec zawiesił kursy między Piasecznem a Tarczy-
nem (przejeżdżały przez gminę Prażmów). Swoje kursy od 1 kwietnia na trasie 
Warszawa-Grójec zawiesił też PKS Polonus. - Pracuję w Piasecznie i nie mam 
jak dojechać do pracy – martwi się pani Anna, mieszkanka Nowego Prażmo-
wa. - Jak tak dalej pójdzie, to wkrótce zasilę szeregi bezrobotnych. 
 Wielu mieszkańców stara się korzystać z lokalnych linii „L” łączących Pia-
seczno z Prażmowem. Jednak w przypadku naszej czytelniczki to rozwiązanie 
również nie wchodzi w grę. - Ani L17 ani L19 nie ma przystanku w Nowym Praż-
mowie – wyjaśnia. - Do najbliższego przystanku w Prażmowie mam 3 km. Naj-
lepiej byłoby zmienić czasowo trasę L17, aby kursował przez Nowy Prażmów... 
 - Rozmawiamy z ZTM i bierzemy to rozwiązanie pod uwagę – uspokaja Jan 
Dąbek, wójt Prażmowa. - Z drugiej strony nie chcemy robić PKS-owi Grójec 
dodatkowej konkurencji. Jak wycofa się z naszego terenu, to będziemy mieli 
spory problem. Musimy myśleć przyszłościowo.
 Gmina Prażmów próbowała zawrzeć z gminą Grójec porozumienie doty-
czące wydłużenia trasy elek. - Grójec jednak przeliczył, że takie rozwiązanie 
się im nie opłaca – mówi wójt Dąbek. - Na razie czekamy na dalszy rozwój sy-
tuacji. Jeśli zawieszenie linii autobusowych będzie się przedłużać, rozważa-
my uruchomienie własnych busów, które mogłyby kursować 2-3 razy dzien-
nie, dowożąc naszych mieszkańców do Piaseczna.

TW

Gmina Prażmów analizuje rozwiązania, które zapewnią
ciągłość komunikacji autobusowej zarówno z Piasecznem, 
jak i z Grójcem

R E K L A M A

LESZNOWOLA

Budowa szkół i przedszkola idzie 
zgodnie z planem
 Gmina informuje, że zarówno rozbudowa szkoły w Nowej Iwicz-
nej jak i budowa nowej placówki w Zamieniu przebiegają bez za-
kłóceń. W Nowej Iwicznej zakończyły się prace przy elewacji dobu-
dowanego obiektu, obecnie trwają roboty wykończeniowe. W Za-
mieniu budowane są m.in. wewnętrzne ciągi pieszo-jezdne. Bez za-
kłóceń przebiega także budowa przedszkola w Wólce Kosowskiej. 
Obiekt znajduje się obecnie w fazie stanu surowego zamkniętego.

TW



DAM PRACĘ

Agenta ochrony, do 55 lat. 
System 24/48h, Piaseczno-Chylice.
Tel. 506 158 658

Zatrudnię glazurnika tel.606 975 447

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

Poszukujemy szwalni do przeszycia 
odzieży medycznej, jednorazowego użyt-
ku, tel. 502 180 307

Delikatesy spożywcze w Głoskowie za-
trudnią: ekspedientki, kasjerów oraz oso-
by do wykładania towaru, warunki bardzo 
dobre, wolne niedziele, tel. 500 125 790

Cukiernika i pomoc, tel. 608 079 659

Opiekunka do osoby starszej, Piaseczno 
24/24, praca na zmiany, tel. 603 202 133

Ekspedientkę Zalesie Dolne, Pomorska, 
Al. 3 Maja, tel. 508 288 773

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  SPRZEDAM

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

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Kupię WSK w każdym stanie, Tel. 785 271 093

Kasacja aut, tel. 508 206 738

Auto każde kupię, tel. 603 903 405

Skup aut, najwyższe ceny , tel. 503 901 642

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

Firma obrotu nieruchomościami  (30 lat 
na rynku) przyjmie do sprzedaży miesz-
kania. Mogą być z nieuregulowanym pra-
wem własności (spadki, decyzje  admi-
nistracyjne, przydziały itp.), tel. 602 340 
549, 604 624 875

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

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

Działki budowlane Prażmów, 
tel. 602 77 03 61

Tanie działki budowlane koło Tarczyna, 
tel. 604 624 875

Do sprzedania super działka (3000 m2) 
w ŁAZACH  - tanio! Pod dużą inwestycję 
(biura, sklepy, przychodnie) aż 70% zabu-
dowy. W pełni uzbrojona, tel. 602 340 549
lub 604 624 875

Sprzedam tanie działki w Łazach, 
tel. 604 624 875

Ładna, budowlana, w pełni uzbrojona 
działka w Siedliskach, tel. 602 340 549

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Wynajmę kawalerki w Piasecznie, 
tel. 696 146 810

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

Kwatery, 280,00 zł, Dąbrówka,
tel. 667 797 094
Pokój, Chylice, tel. 516 228 558

USŁUGI

AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIA-
JĄCE, ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW,  
www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839 

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

MALOWANIE, GIPSY, TEL. 728 890 101

PODDASZA, K/G, TEL. 728 890 101

BRUKARSTWO. TARASY. 
GWARANCJA. Tel. 504 008 309

Elektryk, tel. 666 890 886

Złom. Porządki? Remont? Uprzątnie-
my, wywieziemy, tel. 502 898 418

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

Automatyka do bram: przesuw-
nych, dwuskrzydłowych, garażowych 
– sprzedaż, montaż, serwis, tel. 790 331 
339Przeprowadzki,  tel. 505 591 721

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

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

Dachy, rynny, tel. 798 836 860

Wylewki betonowe agregatem, 
tel. 600 87 27 37

Układanie kostki brukowej, profesjo-
nalnie i terminowo, gwarancja, 
www.dobrybrukarz.pl tel. 698 698 839

Przeprowadzki,  tel. 505 591 721

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

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

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR 
NADZORU TEL. 501 129 679

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

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

Malarskie, tel. 696 120 208

Hydraulik, tel. 535 872 455

Malarskie, tel. 696 120 208

Mycie i malowanie elewacji, tel. 505 591 721

Koszenie, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

Docieplanie Budynków, tel. 795 96 96 96

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

Dachy, podbitki, naprawy, tel. 798 836 860

Kominy, wkłady kwasowe, tel. 798 836 860

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

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

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, so-
lidnie, 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 - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Malowanie, hydraulika, remonty, 
tel. 501 050 907

Ogrodnictwo, tel. 536 043 434

 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

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

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

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, 
tel. 501 299 360

Hydraulik - przyłącza, instalacje, 
tel.608 030 808

Zatrudnię Panią do sprzątania biura 
w Konstancinie. Tel. 22 715 52 68

Budowa domów, tel. 690 249 666

Remonty budowlane, ogrodzenia,
tel. 513 137 581

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

Do Kamili: kocham Cię!

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

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

Zatrudnię Panią do sprzątania biura w 
Konstancinie, tel: 22 715 52 68
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AKTUALNOŚCI

Kulturalnie-wirtualnie
w Lesznowoli
LESZNOWOLA Choć z powodu pandemii koronawirusa wszystkie za-
jęcia kulturalne zostały odwołane, to nie znaczy, że Gminny Ośrodek 
Kultury zawiesił swoją działalność
 - Z powodu odwołania wyda-
rzeń i zajęć cyklicznych zaprasza-
my w świat wirtualny – zachęca 
Jolanta Walentyna Sobolewska, 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Lesznowoli. - Na naszym Fa-
cebooku codziennie można zna-
leźć ciekawe posty o charakterze 
kulturalno-artystycznym oraz in-
formacyjnym.
 Na stronie znajduje się mnó-
stwo różnorodnych propozy-
cji warsztatowych w wykonaniu  
instruktorów GOK Lesznowola. 
Wśród nich znajdziemy m.in. zaję-
cia plastyczne, rękodzieło, gry ro-
dzinne. Miłośnicy gotowania znaj-
dą przepisy kulinarne, dowiedzą 
się m.in. jak upiec chleb czy wiel-
kanocne ciasta.
 Kulturalna oferta dotyczy tak-
że najmłodszych. Oprócz koloro-
wanek dla dzieci GOK Lesznowo-
la zaprasza również do oglądania 
fi lmów na Facebooku z wierszyka-
mi dla dzieci autorstwa klasyków 
polskiej literatury.
 Fanpage prowadzony jest tak-
że dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. - Osoby tęskniące za wykła-
dami zapraszam do odwiedzenia strony, którą założyłam na Facebooku: UTW 
Wirtualny – mówi Koordynator UTW Joanna Zielińska. - Tu każdy znajdzie coś 
dla siebie, gdyż inicjatywa ta ma na celu promowanie pozytywnych treści.  
Zapraszam do obserwacji oraz aktywnego uczestnictwa w tworzeniu strony. 
Potraktujmy ten czas jako szansę na rozwój – zachęca koordynatorka. 

Grzegorz Tylec

 Urszula Kuligowska pokazuje 
w internecie jak uszyć lalkę

Największy samolot świata
przeleciał nad miastem
PIASECZNO We wtorek rano nad miastem przeleciał Antonov An-225 
Mrija – największy obecnie samolot świata. Wkrótce potem maszy-
na wylądowała na Okęciu. Przywiozła środki ochrony wykorzystywa-
ne do walki z koronawirusem

 Radziecki gigant został wyprodukowany w 1988 roku w zaledwie jednym 
egzemplarzu. Ma 84 metry długości i jest napędzany aż sześcioma silnikami 
odrzutowymi. Do tej pory gościł w Polsce dwukrotnie – w 2003 i 2005 roku. 
Tym razem przyleciał z Chin, skąd przywiózł m.in. 7 mln maseczek ochron-
nych oraz kilkaset tysięcy kombinezonów. Wartość około 100 ton ładunku, 
jaki zmieścił się na pokładzie, to około 15 mln dolarów. Samolot nadleciał od 
południa, przecinając ulicę Puławską.

TW

Kluby robią co mogą
PIŁKA NOŻNA Mecze wszystkich klas rozgrywkowych piłki nożnej zostały odwołane do 26 

kwietnia włącznie. A jak w dobie zagrożenia epidemicznego radzą sobie nasze lokal-

ne kluby?

 Zawieszenie rozgrywek seniorów 
to jednak nie jedyny problem. Grać 
i trenować nie mogą również dzie-
ci i młodzież, a kluby mają coraz 
poważniejsze problemy finansowe. 
- Cała ta sytuacja najbardziej odbi-
ja się na najmłodszych – mówi Da-
wid Hakowski, prezes Laury Chyli-
ce. - Nie mogą trenować w grupie, 
mogą ćwiczyć tylko w domu. My-
ślę, że małe kluby, które nie są ko-
mercyjne i nastawione na zysk, jakoś 
przetrwają, choć będzie nam ciężko. 
Mam nadzieję, że uda nam się do-
kończyć rozgrywki, a przede wszyst-
kim. że nie ucierpi nikt z zawodni-
ków, pracowników klubu i ich bli-
skich. Przychodzi taki moment, że 
są ważniejsze rzeczy niż piłka.
 Kluby piłkarskie nie mogą nie-
stety liczyć na wsparcie rządowe. 
- W ramach tarczy antykryzysowej 
na nic nie możemy liczyć, ponieważ 
nie mieścimy się w żadnych wytycz-
nych – wyjaśnia Paweł Sawa, prezes 
Jedności Żabieniec. - Przygotowa-
liśmy program zaciśnięcia pasa. A 
jako że problem dotyczy wszystkich, 
dlatego do minimum zmniejszyli-
śmy składki klubowe, głównie kosz-
tem trenerów (pensje będą otrzymy-
wali tylko ci zaangażowani w two-
rzenie treningów online). Jeżeli bę-
dzie się to jeszcze przedłużać, po-
szukamy kolejnych rozwiązań. Ta-
kim bardzo pozytywnym odbiorem 
listu, który przekazaliśmy naszym 
członkom, jest deklaracja części ro-
dziców, że aby wesprzeć klub, będą 

płacili całą składkę, choć pojawiają 
się również i rezygnacje.
 I choć większość lokalnych klu-
bów postawiła na zmniejszenie 
opłat członkowskich, to niektóre z 
nich stosują inne rozwiązania. KS 
Konstancin zaproponował utrzy-
manie składek i jednocześnie odro-
bienie treningów w późniejszym ter-
minie. - Marcowe jednostki trenin-
gowe zostaną odrobione w miesią-
cach maj i czerwiec – zapowiedzie-
li trenerzy i Zarząd Klubu Sporto-
wego Konstancin. - Harmonogram 
treningów zostanie skonsultowany 
tak, aby w większości przypadków 
nie kolidowało to z innymi obowiąz-
kami i zajęciami dodatkowymi dzie-
ci. Jeśli obecna sytuacja potrwa dłu-

żej, nastąpi przesunięcie odrabia-
nych zajęć w czasie na kolejne mie-
siące, ale dajemy gwarancję, że zaję-
cia zostaną odrobione.
 Na chwilę obecną, zarówno se-
niorom, jak i młodszym grupom, 
muszą wystarczyć indywidualne 
zajęcia w warunkach domowych. 
- Każdy z trenerów jest w kontak-
cie ze swoim zespołem i zadaje za-
wodnikom ćwiczenia do wykonania 
w domu samodzielnie – mówi Jacek 
Krupnik, prezes MKS Piaseczno. 
- Dodatkowo wyznaczeni zawodni-
cy nagrywają treningowe filmiki i 
wrzucają na Facebooka. A ten, który 
dostanie najwięcej głosów, wygrywa 
gadżety klubowe.

Na powrót na boisko czekają nie tylko seniorzy, ale i młodzi piłkarze

Sterta śmieci w Krainie Jeziorki
PIASECZNO Zakaz wstępu do lasów w czasie pandemii koronawirusa nie jest, jak się okazuje, przez wszyst-
kich respektowany. Niektórzy łamią go nie po to, by pospacerować, ale... by zostawić śmieci

 W pobliżu rzeki Jeziorki w Zale-
siu Dolnym (koło betonowego wia-
duktu) radny sejmiku mazowiec-
kiego Piotr Kandyba natknął się na 
mało przyjemny widok – stertę leżą-

cych śmieci. Czego tam nie ma? Bu-
telki, materac, sprzęt do grillowania, 
dziecięce plecaki czy zużyte opony... 
Do wyboru, do koloru.
- Wygląda na to, że gdy już będzie 

można znów wejść do lasów, powin-
niśmy zorganizować akcję ich sprzą-
tania – proponuje radny. 

Tyl.

R E K L A M A

Grzegorz Tylec
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