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Koszmar w cieniu drzew
KONSTANCIN-JEZIORNA

Policjanci zatrzy-

mali dwoje podej-

rzanych o zabój-

stwo 16-letniej Kor-

nelii K., której zwło-

ki znaleziono w le-

sie w okolicach Kon-

stancina-Jeziorny

Zarzuty usłyszało 
już 49 osób!
LESZNOWOLA Mijają trzy lata od tymczasowego 

aresztowania Zofi i K., byłej prezes Banku Spół-

dzielczego w Lesznowoli. Kobieta nadal przebywa 

w areszcie, a prokuratura kończy kompletowanie 

aktu oskarżenia. Zarzuty w tej sprawie usłyszało 

już 49 osób, których działania przyczyniły się do 

wyrządzenia bankowi szkody majątkowej sięgają-

cej kilkudziesięciu milionów złotych
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GÓRA KALWARIA

Uderzyli w przestępczość narkotykową

Oszust nie uniknie kary

Porcjował narkotyki za kościołem

Odpowie za podrzucenie opon

500 zł kary za chodzenie bez maseczek

Groził, że zabije partnerkę siekierą

 W ciągu ostatnich kilku dni policjanci zatrzymali pięć osób, za-
mieszanych w przestępczość narkotykową. W jednym z mieszkań w 
Lesznowoli funkcjonariusze ujawnili 25 gramów marihuany, zatrzy-
mując na miejscu 28-letniego mężczyznę. Plantację marihuany na-
mierzono też w niewielkiej miejscowości pod Górą Kalwarią. Gdy po-
licjanci podjeżdżali na miejsce, z okien budynku zaczęły wylatywać 
donice, ziemią i elementy konstrukcyjne uprawy. W środku znalezio-
no 28 krzaków konopi indyjskich, 70 gramów suszu oraz nasiona. Za-
trzymano 29-letniego mężczyznę i 22-letnią kobietę, a potem jesz-
cze współpracującego z nimi 33-latka. Mniej więcej w tym samym 
czasie w Konstancinie-Jeziornie wpadł 20-latek z działką marihuany. 
Wszyscy zatrzymani usłyszeli już zarzuty i staną przed sądem. Za po-
siadanie środków odurzających grozi do 3 lat więzienia.

 W okolicach Legionowa piaseczyńscy kryminalni zatrzymali poszu-
kiwanego listem gończym 61-latka. Mężczyzna został skazany na czte-
ry lata więzienia za przestępstwa związane z przywłaszczeniami mienia. 
Nie zamierzał jednak dobrowolnie poddać się karze. Trafi ł już do jedne-
go z zakładów, gdzie odbędzie zasądzony wyrok.

 Podczas patrolu dzielnicowi z Konstancina-Jeziorny zauważyli, 
że za jednym z kościołów młody mężczyzna, używając wagi elektro-
nicznej, odmierza porcję marihuany. Przy 24-latku znaleziono około 
20 gramów narkotyku oraz gotówkę. Mężczyzna trafi ł do celi i odpo-
wie za posiadanie środków odurzających. 

 Pod koniec marca policjanci otrzymali informację, że w pobliżu strzel-
nicy podrzucono zużyte opony samochodowe. Po kilku dniach udało się 
namierzyć pojazd, którym wywieziono odpady. Należał on do mieszkan-
ki Cendrowic, którą również udało się zidentyfi kować. Kobieta została 
ukarana grzywną. Musi też uprzątnąć zostawione pod strzelnicą śmieci. 

LESZNOWOLA

Skradziono bombardiera
 W niedzielę wieczorem, w rejonie ulicy Słonecznej w Lesznowo-
li skradziono 3-kołowy motocykl marki Bombardier. Policja poszukuje 
osób, które widziały moment kradzieży lub znają personalia sprawców.  

 Policjanci apelują, aby poważnie traktować rządowy nakaz cho-
dzenia w maseczkach ochronnych. Jednocześnie starają się bez-
względnie go egzekwować. W ciągu ostatniego tygodnia, w różnych 
miejscach powiatu kilkanaście osób zostało ukaranych za brak ma-
seczki mandatami w wysokości 500 zł. Wobec osób, które nie chciały 
przyjąć mandatów, skierowano wnioski o ukaranie do sądu.

 Wielu ekspertów jest zdania, że czas izolacji sprzyja przemocy 
domowej. W Konstancinie, zaledwie w przeciągu kilkunastu godzin, 
funkcjonariusze zostali wezwani do czterech interwencji. Zatrzyma-
no 39-latka, który pod wpływem alkoholu był agresywny w stosunku 
do swojej partnerki... grożąc, że zabije ją siekierą. W innym mieszka-
niu 60-letnia kobieta z pomocą 19-letniego syna znęcała się nad mę-
żem. Mężczyzna był bity i poniżany. Najbliższe trzy miesiące matka 
z synem spędzą w areszcie tymczasowym. Kolejna sprawa dotyczy-
ła znęcania się nad czwórką dzieci. Tu zatrzymano 54-letniego ojca, 
który został objęty dozorem policyjnym i dostał zakaz zbliżania się 
do pokrzywdzonych. Wszyscy oprawcy staną przed sądem. Za znę-
canie się nad najbliższymi grozi im do 5 lat więzienia.
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Bank wciąż pod lupą prokuratury. 

Zarzuty usłyszało już 49 osób!
LESZNOWOLA Mijają trzy lata od tymczasowego aresztowania Zofi i K., byłej prezes Banku 

Spółdzielczego w Lesznowoli. Kobieta nadal przebywa w areszcie, a prokuratura koń-

czy kompletowanie aktu oskarżenia. Zarzuty w tej sprawie usłyszało już 49 osób, któ-

rych działania przyczyniły się do wyrządzenia bankowi szkody majątkowej sięgającej 

kilkudziesięciu milionów złotych

 Była prezes banku w Lesznowo-
li Zofia K. przebywa w areszcie tym-
czasowym od 17 maja 2017 roku ze 
statusem podejrzanej. Prokuratura 
Regionalna w Warszawie, która pro-
wadzi sprawę, kończy przygotowy-
wać akt oskarżenia, w którym – jak 
wynika z naszych informacji – znaj-

dzie się łącznie kilkadziesiąt zarzu-
tów. Kiedy to się stanie, ruszy proces 
karny w głównej sprawie, czyli gigan-
tycznych nadużyć, których Zofia K. 
miała - zdaniem prokuratury - dopu-
ścić się w lesznowolskiej placówce. 

Dostała 2 lata. Wyrok jest 

prawomocny

 Pobocznym wątkiem sprawy była 
próba przekupienia przez byłą prezes 
funkcjonariusza publicznego, a kon-
kretnie prokuratora, któremu kobieta 
chciała przekazać 200 tys. zł łapówki 
w zamian za umorzenie postępowa-
nia karnego, prowadzonego w sprawie 
nieprawidłowości w BS w Lesznowo-
li. Groziło jej za to do 10 lat więzienia, 
jednak sąd orzekł, że trafi za kratki na 
dwa lata. Wyrok w tej sprawie zapadł 
w styczniu 2019 roku, a uprawomoc-
nił się pięć miesięcy później. 
Na razie 49 osób oskarżonych

 Śledztwo w sprawie nieprawidło-
wości w banku trwa od kilku lat. - W 

postępowaniu tym ogłoszono do-
tychczas zarzuty 49 osobom – infor-
muje Agnieszka Zabłocka-Konopka, 
rzeczniczka Prokuratury Regional-
nej w Warszawie. - 13 podejrzanych 
wyłączono do odrębnych postępo-
wań, które w większości zakończo-
ne są już prawomocnymi wyrokami 
skazującymi. Postępowanie pozo-
staje w toku. Nadal wykonywane są 
czynności procesowe, których celem 
jest kompleksowe wyjaśnienie wszel-
kich ujawnionych wątków i pocią-

gnięcie do odpowiedzialności karnej 
osób mających związek z badanymi 
przestępstwami. 
 Przestępstwa te dotyczą między 
innymi wyrządzenia bankowi szko-
dy majątkowej w wielkich rozmia-
rach,  przywłaszczenia powierzonego 
mienia znacznej wartości, używania 
podrobionych dokumentów, podawa-
nia nierzetelnych danych w księgach 
rachunkowych banku oraz oszustwa.

Tomasz Wojciuk

Bank Spółdzielczy w Lesznowoli po całej aferze zmienił 

właściciela

Trwa liczenie strat banku. 

Wiele wskazuje na to, że mo-

gły one wynieść nawet kilka-

dziesiąt milionów złotych

K O N D O L E N C J ER E K L A M A
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Chory na raka potrzebuje wsparcia
GÓRA KALWARIA Państwo Damian i Beata Kuszneruk nie ze swojej winy znaleźli się w trud-

nej sytuacji życiowej. Ich jedyny dochód stanowią zasiłki opiekuńcze wynoszące łącz-

nie niecałe 740 zł. - Wpadliśmy w kłopoty wraz z chorobą męża – mówi pani Beata. 

- Dziś ledwo wiążemy koniec z końcem
 Rodzina Kuszneruków od dwóch 
lat mieszka w lokalu socjalnym na 
terenie szkoły podstawowej w Brze-
ścach. Ich dramat rozpoczął się do-
kładnie 1 kwietnia 2018 roku, kie-
dy to u pana Damiana (miał wów-
czas 41 lat) zdiagnozowano nowo-
twór mózgu, a dokładnie nacieka-

jącego gwieździaka anaplastyczne-
go trzeciego stopnia. Od dwóch lat 
mężczyzna, który wcześniej przez 
13 lat był ratownikiem medycznym, 
nie może normalnie funkcjonować. 
Często ma ataki padaczki. Do tego 
dochodzi okresowe leczenie onkolo-
giczne, w tym sesje chemio i radiote-
rapii. - Mąż ma orzeczenie o znacz-
nej niepełnosprawności – mówi 
pani Beata. - Otrzymuje stały zasi-
łek w kwocie 117 zł miesięcznie. Ja 
nie pracuję, bo muszę się nim zaj-
mować. Do tego dochodzi opie-
ka nad czwórką naszych dzieci. Z 
opieki społecznej dostaję 620 zł. 
Gdyby nie pieniądze z 500 plus, to 

nie wiem jak byśmy funkcjonowali. 
Jednak środki, którymi miesięcznie 
dysponujemy i tak są niewystarcza-
jące. W zasadzie po opłaceniu ra-
chunków i wykupieniu leków nie-
wiele nam zostaje...
 Dwa tygodnie temu reportaż o 
rodzinie Kuszneruków wyemitował 
TVN. Ruszyła też zbiórka pieniędzy. 
- My jednak bardziej niż gotówki po-
trzebujemy jedzenia, ubrań i artyku-
łów pierwszej potrzeby – mówi pani 
Beata. - Bardzo by nam się przydała 
kuchenka gazowa, proszek do prania, 

płyn do płukania, środki higieny oso-
bistej, podstawowe artykuły spożyw-
cze jak mąka, cukier, masło, kawa, 
mleko, nabiał, płatki śniadaniowe i 
ubrania oraz buty dla dzieci. Pilną 
potrzebą jest również nowy prysznic 
z niskim brodzikiem, w którym mąż 
mógłby się sam myć. 
 Wszystkie osoby o wielkim ser-
cu, które chciałyby pomóc rodzinie z 
Brześc, mogą kontaktować się z bez-
pośrednio z panią Beatą pod nume-
rem telefonu 577 711 910.

Tomasz Wojciuk

Koszmar w cieniu drzew
KONSTANCIN-JEZIORNA Policjanci zatrzymali dwoje podejrzanych o zabójstwo 16-letniej Kornelii K., której 

zwłoki znaleziono w lesie w okolicach Konstancina-Jeziorny

 Jak poinformowała prokura-
tor Mirosława Chyr, funkcjonariu-
sze Wydziału do Walki z Terrorem 
Kryminalnym i Zabójstw Komendy 
Stołecznej Policji zatrzymali dwoje 
sprawców zabójstwa 16-letniej Kor-
nelii K., której zwłoki znaleziono 26 
kwietnia na terenie Rezerwatu Przy-
rody Łęgi Oborskie, nieopodal zbie-
gu ul. Literatów i Mickiewicza.
 Według ustaleń śledczych, do 
zabójstwa doszło 11 lutego. – Po-
krzywdzona zmarła na skutek strza-
łów z broni pneumatycznej i przydu-
szenia – informuje prokurator. – Za-
trzymany 25-letni Patryk B. w Pro-
kuraturze Okręgowej w Warszawie 
usłyszał zarzut zabójstwa Korne-
lii K. wspólnie i w porozumieniu z 
ustaloną osobą nieletnią - Martyną 
S. Patryk B. przyznał się do popeł-
nienia zarzucanego mu czynu i zło-
żył obszerne wyjaśnienia.
 Na wniosek prokuratora sąd za-
stosował wobec Patryka B. środek 
zapobiegawczy w postaci tymcza-

sowego aresztowania na okres trzech 
miesięcy. W stosunku do Martyny S. 
sąd (Wydział Rodzinny i Nieletnich) 
zastosował środek w postaci umiesz-
czenia w schronisku dla nieletnich na 
okres trzech miesięcy. Sąd przekazał 
sprawę nieletniej, na wniosek proku-

ratora do dalszego prowadzenia pro-
kuraturze. Podzielił stanowisko pro-
kuratora, że istnieją podstawy pocią-
gnięcia nieletniej do odpowiedzial-
ności na zasadach określonych w ko-
deksie karnym.

AB

Gdy pan Damian zachorował, nie mógł już pracować

Rodzina najbardziej potrze-

buje artykułów spożyw-

czych, ubrań oraz nowego 

prysznica

R E K L A M A

Remont zabytkowego spichlerza
GÓRA KALWARIA Fundacja „Dwór i folwark w Brześcach” otrzymała do-

tację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na remont zabytkowe-

go spichlerza z przełomu XVIII i XIX wieku, wchodzącego w skład ze-

społu parkowo-dworskiego w Brześcach

 - Dzięki dotacji zbliżamy się do celu, jakim jest przystosowanie zabytkowe-
go spichlerza do nowych funkcji – mówi Andrzej Mauberg, wiceprezes fundacji. 
Listę podmiotów, które otrzymały dotacje, komisja Wojewódzkiego Zarządu 
Ochrony Zabytków ogłosiła w poniedziałek. Dofi nansowanie ma objąć prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Na zadania te fundacja 
otrzyma 200 tys. zł. - Jest to jedyny zabytek z terenu gminy, który uzyskał do-
tację Mazowieckiego Konserwatora Zabytków – podkreśla Andrzej Mauberg. 
 Dwór w Brześcach powstał u schyłku XVIII wieku, prawdopodobnie w 
miejscu dawnego fortalicjum. Jego fundatorem był Jan Kanty Fontana, syn 
przybyłego do Polski Włocha, architekt i burgrabia Zamku Królewskiego w 
Warszawie za czasów panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, ostat-
niego króla Polski. Obecnie dwór i otaczające go budynki folwarczne są kon-
sekwentnie remontowane i przystosowywane do nowych funkcji edukacyj-
nych i rekreacyjnych.

TW

W walce o bezpieczeństwo 
najmłodszych nie ma kompromisów
LESZNOWOLA/PIASECZNO Otwarcie przedszkoli w dobie epidemii niesie za 

sobą nowe wyzwania. To niecodzienna sytuacja wymagająca wdrożenia 

procedur bezpieczeństwa oraz nadzwyczajnych środków higienicznych. Jak to 

wygląda w praktyce? Sprawdziliśmy w Niepublicznym Przedszkolu „Nutka”, 

które ma swoje oddziały w Starej Iwicznej, Nowej Iwicznej i Piasecznie

 Rodzice, posyłając dzieci do przedszkola, podpisali oświadcze-
nie, że dziecko nie przejawia żadnych oznak choroby lub alergii, a tak-
że że żadna osoba z najbliższego otoczenia nie przebywa na kwarantan-
nie bądź w izolacji w związku z podejrzeniem koronawirusa bądź cho-
robą COVID-19. Gdyby sytuacja się zmieniła, rodzice zobowiązują się na-
tychmiast powiadomić o tym przedszkole. Każdorazowo przed wejściem 
do placówki oraz w trakcie dnia przeprowadzane są pomiary temperatu-
ry ciała. W przypadku gdy będzie wyższa niż 37,2 stopnia C, rodzice są zo-
bowiązani do natychmiastowego odbioru dziecka z przedszkola. Gdy-
by doszło do takiej sytuacji, każde z przedszkoli Nutka dysponuje izolatką. 
 W przedszkolu na bieżąco przeprowadzane są dezynfekcje – myte są stoli-
ki, krzesła, klamki, wyłączniki, poręcze. 
 - Są także na bieżąco dezynfekowane zabawki, zarówno te w sali, jak i 
na zewnętrznym placu zabaw – mówi właściciel placówki Michał Otręba. 
Dodatkowo regularnie przeprowadzane jest ozonowanie, nie tylko w sa-
lach, ale także na placach zabaw. - Ozonowanie zaczęliśmy już przed wybu-
chem epidemii – dodaje właściciel przedszkola. - Odświeża i oczyszcza po-
wietrze, usuwa z pomieszczeń mikroorganizmy, grzyby oraz pleśni. Pozwa-
la pozbyć się niepożądanych zapachów, choćby w szatniach. Ze względu na 
zagrożenie wirusem, aktualnie ozonowanie prowadzimy codziennie – od 
zamknięcia przedszkola, do późnych godzin wieczornych. Robimy wszyst-
ko, by zapewnić jak największe bezpieczeństwo i zminimalizować ryzyko. 
Jak zmusić przedszkolaki, by chętnie i dokładnie myły ręce? 
-  Wprowadziliśmy element zabawy, który jednocześnie jest formą kontroli 
– mówi Michał Otręba. - Przyozdabiamy dzieciom rączki specjalnymi piecząt-
kami. Mycie kończy się wtedy, gdy nie ma już po nich śladu. Szczegółowo też 
instruujemy maluchy, w jaki sposób należy myć ręce, by niewidoczne dla oka 
wirusy nie miały szans na nich pozostać.

Adam Braciszewski
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KURIER BUDOWLANY

Powstaną nowe drogi 
i ścieżki rowerowe
PIASECZNO Gmina – mimo pandemii koronawirusa – nie ustaje w pracach związanych z mo-

dernizacją oraz budową nowych dróg. Ma powstać projekt Działkowej na granicy z Kon-

stancinem-Jeziorną. Coraz bliżej jest też przebudowa kolejnego odcinka ulicy Dworcowej

 - Pracujemy obecnie nad blisko 
20 projektami i koncepcjami drogo-
wymi – poinformował radnych pod-
czas ostatniej sesji wiceburmistrz 
Robert Widz. Gmina jest w trakcie 

realizacji kilku zadań. W Henryko-
wie Uroczu, w związku z budową 
ulicy Iwa, czekano na pozwolenie 
na wycinkę kilku drzew. Pozwo-
lenie już jest, więc będzie moż-
na ruszyć z pracami. Wzdłuż uli-
cy Głównej w Żabieńcu wykonano 
fragment ścieżki rowerowej wraz 
z oświetleniem od mostu do ulicy 
Instytutowej. Radni przeznaczyli 
250 tys. zł na przebudowę odcinka 
drogi powiatowej od Instytutowej 
do Rybackiej, co pozwoli dobudo-
wać brakujący fragment ścieżki. 
- Główną trzeba będzie przesunąć 
o około 1 metr w kierunku lasu, 
bo inaczej ścieżka się nie zmieści 
– mówi Adam Marciniak, gminny 
radny i sołtys Żabieńca. - Cała in-
westycja powinna zostać wykona-
na w ciągu dwóch miesięcy. W ko-
lejnym etapie będziemy chcieli po-
prowadzić ścieżkę rowerową uli-
cą Rybacką w kierunku Święto-
jańskiej, a z drugiej strony pocią-
gnąć ją do torów kolejowych. Naj-

pierw jednak trzeba będzie wyko-
nać brakujący fragment pobocza 
na odcinku około 200 m.
 Sporo dzieje się też na północy 
gminy. Przygotowywany jest prze-
targ na wykonanie skrzyżowania 
ulicy Julianowskiej z Urbanistów. 
Wykonane zostały także dwie kon-
cepcje przebudowy ulicy Działko-
wej, na granicy gmin Piaseczno i 
Konstancin-Jeziorna. Teraz radni 
zarezerwowali w budżecie 200 tys. zł 
na wykonanie projektu Działkowej 
(pomoc rzeczowa dla gminy Kon-
stancin-Jeziorna), co zajmie pewnie 
około roku. Zarówno kosztami pro-
jektu jak i realizacji zadania obydwie 
gminy mają się podzielić. Jest to jed-
nak inwestycja na lata. 
 Sporo będzie działo się także w 
sąsiedztwie dworca PKP. Niedaw-
no w rejonie budynku zmieniono or-
ganizację ruchu i posadzono nowe 
drzewa. Gmina podpisała też już 
umowę na przebudowę ulicy Towa-

rowej. Wiceburmistrz Widz zazna-
czył, że potrwa to około roku i za-
owocuje utworzeniem 200 nowych 
miejsc parkingowych. Kolejną dużą 
inwestycją będzie przebudowa od-
cinka ulicy Dworcowej od starej 
mleczarni do Nadarzyńskiej. 
 - Najbardziej uciążliwe prace za-
mierzamy przeprowadzić w waka-
cje – poinformował Robert Widz. - 
Chcemy, aby cała inwestycja zakoń-
czyła się w październiku. 
 Mimo że prace związane z prze-
targami i podpisywaniem umów z 
wykonawcami toczą się normalnym 
trybem, gmina bacznie przygląda 
się wpływom do budżetu. Więcej z 
tytułu strat związanych z pandemią 
koronawirusa będzie można powie-
dzieć po 10 maja. - Dlatego do tego 
czasu chcemy poczekać z przetarga-
mi na duże inwestycje – zaznacza 
burmistrz Daniel Putkiewicz. 

Tomasz Wojciuk

Gmina stara się realizować 

zaplanowane zadania zwią-

zane z budową i przebudową 

dróg. Niektóre plany inwe-

stycyjne mogą pokrzyżować 

jednak mniejsze od zakłada-

nych wpływy do budżetu
Niedawno wykonano fragment ścieżki rowerowej w Żabieńcu. 

Aby pociągnąć ją dalej, konieczna jest przebudowa ulicy Głównej

Jesteśmy

 również na: 

www.facebook.com

/kurierpoludniowy

Czytaj on-line!

www.kurierpoludniowy.pl
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Mają już obwodnicę. 
Teraz zrobią lifting 
centrum miasta
GÓRA KALWARIA Rozpoczęły się prace remontowe w centrum miasta, 

które potrwają około półtora miesiąca. Obejmą one wykonanie no-

wych sieci podziemnych. Drogi i chodniki zyskają nową nawierzchnię, 

a przy głównych ciągach pojawią się nowe, stylowe latarnie

 W ramach prac, które tak naprawdę są związane z budową obwodnicy, 
powstaną niemal 3 km wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Prze-
budowane sieci zostaną poprowadzone wzdłuż starych ciągów dróg nr 50 i 
79. Roboty realizowane przez ZGK obejmą ulice: Pijarską, Dominikańską, Woj-
ska Polskiego, Grójecką, a także aleję Wyzwolenia. - Nie będzie raczej istot-
nych utrudnień w ruchu, bo prace będą realizowane tzw. przeciskiem – mówi 
Piotr Chmielewski, rzecznik ratusza. - Chcemy rozdzielić sieć ogólnospławną 
Pijarskiej i Dominikańskiej, aby woda deszczowa nie spływała do oczyszczal-
ni i dodatkowo jej nie obciążała. 
 Wykonawca ma poprowadzić łącznik (w ul. Kleberga i Saperów) do kolektora 
burzowego znajdującego się na terenie byłej jednostki wojskowej. Po podczysz-
czeniu woda ta będzie odprowadzana do cieków wodnych poniżej skarpy.
 Wzdłuż Pijarskiej i Dominikańskiej pojawią się też 93 stylowe, 8-metrowe 
latarnie z ledowymi żarówkami. Zanim jednak to nastąpi, pracownicy zakładu 
energetycznego będą musieli skablować napowietrzną linię na odcinku od 
ul. Grota Roweckiego do ronda. Kiedy sieci podziemne będą już wymienione, 
a latarnie zamontowane rozpocznie się układanie nowych chodników i wyle-
wanie asfaltu. 

Tomasz Wojciuk

Prace na Pijarskiej trwają od kilkunastu dni
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Osiedla Marina III i Kuropatwy 10 powstają w świetnie zorganizowanych podwar-

szawskich miejscowościach w Józefosławiu i Julianowie w bliskim sąsiedztwie rezer-

watu przyrody Lasu Kabackiego ale z dostępem do doskonale rozwiniętej infrastruk-

tury miejskiej.

M
ak Dom Holding S.A. to 
jedna z najprężniej dzia-
łających firm na rynku 

mieszkaniowym. Posiada ponad 
25-letnie doświadczenie w budow-
nictwie mieszkaniowym na terenie 
całej Polski. W Józefosławiu i Ju-
lianowie wybudowała dziewięć eta-
pów Kuropatwy i dwa etapy Mari-
ny. Łącznie w tej okolicy deweloper 
wybudował i oddał do użytkowania 
blisko 1 200 mieszkań. Kolejne re-
alizowane etapy zostaną zakończo-
ne w sierpniu 2020 roku i paździer-
niku 2021 roku. 
 Kameralna, dwu i trzy piętro-
wa zabudowa wraz z nowoczesną 
architekturą oraz budynkami wy-
posażonymi w windy, garaże pod-
ziemne, duże tarasy i balkony oraz 
prywatne zielone ogródki, doskona-
le wpisuje się w harmonijną, eksten-
sywną zabudowę południowej czę-
ści aglomeracji warszawskiej. Nie-

odzownym atutem mieszkań są 
duże drewniane okna, które pięknie 
doświetlają funkcjonalnie zaprojek-
towane wnętrza. W budynkach za-
projektowano mieszkania w najbar-
dziej poszukiwanych metrażach od 
43,9 m² do 92,2 m² 
 Ceny mieszkań w Kuropatwy 10 
w Julianowie zaczynają się już od 5 
990 zł/m2. Natomiast przy zakupie 
mieszkania w osiedlu Marina III w 
budynku numer 10, deweloper ofe-
ruje bardzo atrakcyjny system zaku-
pu, polegający na tym, że po pod-
pisaniu umowy deweloperskiej wy-
starczy wpłacić tylko 10% wartości 
mieszkania, a pozostałe 90% przed 
odbiorem kluczy w 2022r. Dewe-
loper pokrywa również notarial-
ny koszt umowy deweloperskiej. 
Czas promocji jest ograniczony do 
15.05.2020r.
 Lokalizacja obu osiedli mieszka-
niowych zapewnia zarówno ciszę i 

świeże powietrze jak również moż-
liwość wypoczynku i łatwy bezpo-
średni dostęp do takich miejsc jak: 
szkoły, przedszkola komunikacja 
miejska, lokalne centra handlo-
we czy parki miejskie z boiskami 
i placem zabaw. Atutem lokalizacji 
jest również możliwość przejazdu 
ścieżkami rowerowymi  przez Las 
Kabacki na pobliski Ursynów do 
Powsina czy Konstancina lub au-
tostradą rowerową wzdłuż ul Pu-
ławskiej w kierunku Warszawy. 
Warto też wspomnieć o dobrym 
połączeniu komunikacją miejską 
z Warszawą. W sąsiedztwie osiedli 
znajdują się przystanki miejskich 
linii autobusowych numer 739 
z dojazdem do Metra Wilanow-
ska. W realizacji jest również dro-
ga ekspresowa Puławska Bis, która 
jeszcze bardziej skróci przejazd sa-

mochodem do Warszawy. 

Kuropatwy 10

www.makdom.pl

    Nowoczesne 
Osiedla mieszkaniowe 
w enklawie Lasu Kabackiego 

Marina III

P R O M O C J A



Góra Kalwaria

Od komputerów po centrum 
aktywności
Prawie 600 tysięcy złotych pozyskała w ostatnim czasie gmina Góra Kalwaria. Pieniądze 

te w najbliższych miesiącach obrócą się w oczekiwane przez mieszkańców inwestycje.

 Największa z unijnych dotacji 
(184 tys. zł) pozwoli na kontynuację 
budowy ul. Kościelnej w Baniosze. 
Nie mniej ważne jest 150 tys. zł, któ-
re przekazało gminie Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach programu „Senior +”. Za 
łącznie 187 tys. zł budynek przy ul. 
Pijarskiej 40 zostanie przekształco-
ny w klub, w którym będą odbywać 
się zajęcia dla najstarszej części spo-
łeczności, ale nie tylko. Nowoczesny 
punkt aktywności lokalnej będzie 
skupiać także organizacje społeczne. 
– Powstanie miejsce integracji – za-
powiada Justyna Rosłaniec, kierow-
nik Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Górze Kalwarii, który uzyskał dota-
cję. W dawnej restauracji Wisełka zo-
stanie urządzona kawiarenka, a tak-
że sala na warsztaty oraz spotkania 
kulturalne i inne. Pod ten adres prze-
niesie się również, z terenu byłych ko-
szar, Lokalne Centrum Kompetencji.
 Za kolejne prawie 60,5 tys. zł 
od samorządu Mazowsza ucznio-
wie szkoły w Czachówku jeszcze w 
tym roku będą cieszyć się z nowo wypo-
sażonej pracowni fizyczno-chemicznej. 
Podobna kwota – 60 tys. zł z Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

(gmina dołoży drugie tyle) – pozwoli na 
remont całego muru obwodowego Zam-
ku Książąt Mazowieckich w Czersku.
 Do gminnych szkół właśnie trafia 
36 laptopów (połowa jest wyposażona 
w bezprzewodowy dostęp do interne-
tu). Komputery wspomogą zdalne na-
uczanie – pozwolą na udzielenie wspar-
cia uczniom, którzy nie mogli spełnić 
wymagań sprzętowych niezbędnych 
do udziału e-lekcjach. Na zakup lapto-
pów i internetu gmina pozyskała pra-

wie 100 tys. zł z puli środków unijnych 
dostępnych w ramach Programu Ope-
racyjnego „Polska Cyfrowa” na lata 
2014–2020. Była to maksymalna kwo-
ta dostępna dla naszej gminy.
 Rozpoczęła się ponadto rozbudo-
wa placu zabaw przy basenie w Gó-
rze Kalwarii, na co gmina zdoby-
ła 36,4 tys. zł z budżetu UE. Przybę-
dą duży street workout do ćwiczeń, 
trampolina, zestaw zabawowy oraz 
ławki i kosze.

Przy ul. Pijarskiej 40 w tym roku powstanie miejsce spotkań 

w ramach programu „Senior +”

Dziesiątki nowych drzew

Wymień piec, zapłać połowę

Chcesz usunąć azbest? Daj znać

Zgłaszajmy nielegalny pobór

Na rynku w Górze Kalwarii będzie zdecydowanie więcej zieleni i zde-

cydowanie więcej cienia. Na zlecenie gminy posadzono tu 20 drzew.

 To miłorzęby japońskie i ambrowce 
amerykańskie. Bardzo ładnie będą się pre-
zentować zwłaszcza jesienią, kiedy ich liście 
staną się odpowiednio żółte i czerwone.
 To jednak nie wszystko – nowe nasa-
dzenia (klony) pojawiły się bowiem przy 
pobliskiej ul. ks. Sajny. Usunęliśmy tam 
drzewa będące w złym stanie. Zastąpiły je 
nowe oraz posadziliśmy dodatkowe sztu-
ki. Teraz przy Sajny rosną 54 drzewa. Wo-
kół ich pni, w chodniku, zostały zamonto-
wane kraty ochronne i zasadzono bluszcz.
 Ponadto miastu przybędzie atrakcyj-
ny, ogólnodostępny teren zielony. Za bu-
dynkiem przy ul. ks. Sajny 4 jest duża, li-
cząca 2800 metrów kwadratowych dział-
ka. Trwa jej modernizacja.
 Wjazd zostanie przykryty kostką brukową, powstaną nieduże boisko do gry w pił-
kę nożną i koszykówkę oraz alejki spacerowe z ławkami. Będą też nasadzenia, altana, a 
także karmniki i poidełka dla ptaków oraz budki dla trzmieli. Częścią projektu jest rów-
nież zabezpieczenie sąsiedniego zbocza skarpy przy ul. św. Antoniego i obsadzenie go 
bluszczem. Teren rekreacyjny będzie zamykany na noc. Realizacja prac, która pochłonie 
595 tys. zł, została dofi nansowana z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu „Zie-
lona Góra Kalwaria”.

Rusza nabór wniosków o dofi nansowanie przedsięwzięć polegających 

na wymianie źródeł ciepła. Dotacje dla mieszkańców będą pochodzić z 

budżetu gminy Góra Kalwaria.

Prosimy mieszkańców, którzy chcą się pozbyć płyt eternitowych,

o składanie wniosków do urzędu miasta.

Z powodu nikłych opadów śniegu i deszczu tegoroczny poziom wód 

gruntowych jest niespotykanie niski.

 Wspieramy fi nansowo likwidację pieców na paliwa stałe (w budynkach oraz loka-
lach) i ich zamianę na urządzenia grzewcze na paliwo: gazowe, olejowe, gazowo-olejo-
we, elektryczne. Dofi nansowanie na zakup nowego źródła ogrzewania wynosi 50 proc. 
poniesionych kosztów. Nie może jednak przekroczyć 4 tys. zł.
 Formularz wniosku można pobrać ze strony www.gorakalwaria.pl. Wnioski będą 
przyjmowane od 11 do 22 maja 2020 r. w kancelarii urzędu przy ul. 3 Maja 10 w Gó-
rze Kalwarii. O kolejności ich rozpatrywania decydować będzie data wpływu wniosku 
wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

 Od początku maja odpady z nieruchomości w gminie Góra Kalwaria odbierane są 
na podstawie nowej umowy z fi rmami komunalnymi. Jednak stawka opłaty za śmie-
ci zbierane selektywnie pozostała na poprzednim poziomie – 33,86 zł za osobę w go-
spodarstwie domowym. Nie ma już natomiast stawki podwyższonej za nieselektyw-
ną zbiórkę. Segregacja zgodnie z przepisami wprowadzonymi w naszym kraju stała się 
obowiązkiem każdego z nas. Osoby, które mimo to nie będą segregować odpadów, za-
płacą 100 zł kary za miesiąc.
 Mieszkańców, którzy potrzebują blankietów opłat za odpady, prosimy o kontakt z 
Referatem Podatków i Opłat znajdującym się w ratuszu oraz o ich odbiór (lub wskazanie 
adresu mejlowego, na który mają być wysłane). Ze względu na stan epidemii zwracamy 
się o wcześniejszy kontakt telefoniczny (22 726 57 81) lub mejlowy: a.szymanska@gora-
kalwaria.pl, d.klepczynska@gorakalwaria.pl. Usprawni to wydawanie blankietów.

 Na zlecenie gminy Góra Kalwaria od kilku lat odbierane są wyroby zawierające szkodli-
wy azbest (m.in. płyty dachowe i elementy elewacji). Mieszkańcy za to nie płacą. W zeszłym 
roku wywieziono z 146 gospodarstw domowych ponad 397 ton tego typu odpadów.
 Urząd zamierza niebawem wystąpić o fundusze zewnętrzne na odbiór, transport i uty-
lizację takich materiałów. Musimy więc wiedzieć, jakie jest w gminie zapotrzebowanie na 
te usługi. Dlatego zwracamy się do mieszkańców, aby pilnie przesyłali wnioski o odebranie 
eternitu. Powtórzmy: zostanie on zabrany z danej posesji bez ponoszenia kosztów ze stro-
ny właściciela. (Gmina nie będzie jednak przekazywać środków na wymianę dachu).
 Wniosek jest dostępny na stronie internetowej gorakalwaria.pl. Można go wysłać 
drogą elektroniczną na adres srodowisko@gorakalwaria.pl lub wydrukować i od po-
niedziałku przynieść do kancelarii urzędu (ul. 3 Maja 10).

 Ma to negatywny wpływ na zasoby ujęć wody eksploatowane przez Zakład Go-
spodarki Komunalnej w Górze Kalwarii. Pojawiają się trudności z dostarczaniem wody 
do domów w odpowiedniej ilości i pod prawidłowym ciśnieniem.
 Z tego względu ZGK apeluje o korzystanie z wody pochodzącej z wodociągu głów-
nie do celów socjalno-bytowych. Jest to także prośba o zmianę nawyków nas wszyst-
kich, ale również o zwracanie szczególnej uwagi na nielegalny pobór wody z hydran-
tów przeciwpożarowych. Umożliwiają wypompowanie dużej ilości wody w krótkim 
czasie, bezpośrednio z sieci wodociągowej. Przypominamy, że samowolny pobór 
wody z hydrantu jest czynem zabronionym i podlega karze. Dodatkowo, w obecnej 
sytuacji hydrologicznej, jest bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na obniżenie 
ciśnienia wody w kranach w Państwa domach.
 Dlatego zwracamy się do Państwa o zgłaszanie zaobserwowanych sytuacji pobie-
rania wody z hydrantów lub zauważonych w sąsiedztwie hydrantów nietypowych in-
stalacji (węże przeciwpożarowe, trójniki, nakładki, rury, zawory itp.). Każdą podejrzaną 
sytuację prosimy zgłaszać ZGK (tel. 22 727 35 46, 662 173 258), straży miejskiej (tel. 22 
727 34 15, 502 078 136) lub policji (tel. 47 72 45 880, 47 72 45 881, 47 72 45 882).
 Pamiętajmy o tym, że zgłaszając kradzież wody, mamy wpływ na płynność dostar-
czania jej tym, którzy uczciwie za nią płacą. Jednocześnie ZGK informuje, że prowadzi 
ciągłe działania mające na celu ujawnianie osób nielegalnie korzystających z wody. W 
przypadku wykrycia procederu osoby te muszą się liczyć z konsekwencjami karnymi.

W czasie epidemii wspieramy 
przedsiębiorców
Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w gminie Góra Kalwaria mogą li-

czyć na pomoc samorządu w związku z kryzysem ekonomicznym wywołanym przez 

epidemię koronawirusa.

 W przeciwieństwie do władz pań-
stwa włodarze gmin mają ograniczone 
narzędzia wspierania przedsiębiorców.

Zwolnienie z podatku od 

nieruchomości

 Głównym jest możliwość zwol-
nienia z podatku od nieruchomo-
ści niektórych gruntów, budyn-
ków i budowli związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodar-
czej. Rada Miejska 29 kwietnia 2020 
r. podjęła w tej kwestii uchwałę nr 
XXX/266/2020.
 Zakłada ona zwolnienie z pła-
cenia podatku od nieruchomości 
za kwiecień, maj i czerwiec 2020 r. 
przedsiębiorców z branż, których 
płynność finansowa uległa pogor-
szeniu w związku ze stanem epide-
mii, ponieważ zgodnie z decyzją rzą-
du musieli czasowo zamknąć swo-
ją działalność. Mowa tu o gastrono-
mii, fryzjerstwie i gabinetach oferu-
jących zabiegi kosmetyczne, branży 
kulturalno-rozrywkowej, firmach or-
ganizujących i obsługujących impre-
zy, oferujących zajęcia sportowe i fit-
ness, a także o hotelach.
 Zwolnienie przysługuje podatni-
kowi ze wskazanej grupy na podstawie 
złożonej przez niego informacji o nie-
ruchomości i obiektach budowlanych 
lub korekty deklaracji. Uwaga, zwol-
nienie nie przysługuje podatnikom 
mającym zaległość w podatku od nie-
ruchomości na dzień 31 marca 2020 r.

Przedłużenie terminów płatności

podatku

 Przedsiębiorstwa, których działal-
ność nie została czasowo ograniczona 

w związku ze stanem epidemii, ale utra-
ciły część dochodów, mogą zwrócić się 
do gminy o przesunięcie terminów 
płatności rat podatku od nierucho-
mości. Zakłada to kolejna uchwa-
ła Rady Miejskiej z 29 kwietnia – nr 
XXX/267/2020.
 Zgodnie z jej zapisami do 30 
września 2020 r. przesunięte zosta-
ły terminy płatności rat podatku od 
nieruchomości płatnych w maju i 
czerwcu br. Aby skorzystać z tego 
udogodnienia, przedsiębiorca musi 
dowieść, że łączne obroty we wska-
zanych dowolnie dwóch miesiącach 
po 1 stycznia 2020 r. były o co naj-
mniej 15 proc. niższe niż w analo-
gicznym okresie roku poprzedniego. 
 Także w tym przypadku pomoc 
nie obejmuje przedsiębiorców, któ-
rzy mieli zaległość w płatności po-
datku od nieruchomości na 31 mar-
ca 2020 r. Wnioskodawca musi 

wypełnić druki zgłoszenia oraz 
oświadczenia, które są załącznika-
mi do uchwał.

Ulgi w czynszach

 Z jeszcze innej formy pomo-
cy mogą skorzystać przedsiębiorcy, 
którzy są najemcami lokali oraz nie-
ruchomości gminnych (na podsta-
wie umów cywilnoprawnych). Mogą 
wnioskować o umorzenie czynszu. 
Procedura przyznania pomocy opie-
ra się na uchwale Rady Miejskiej 
nr L/528/2017 z 30 sierpnia 2017 r. 
We wniosku należy udokumento-
wać spadek obrotów w danym mie-
siącu w porównaniu do adekwatne-
go okresu roku ubiegłego.
 – Mamy nadzieję, że decyzja na-
szego samorządu o ulgach dla przed-
siębiorców złagodzi skutki kryzysu 
wywołanego przez pandemię – mówi 
burmistrz Arkadiusz Strzyżewski.

Stawka bez zmian



Prażmów

1.Przedmiot przetargu:

 Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy 
o powierzchni 109,00 m² znajdujący się w budyn-
ku komunalnym w Dobrzenicy ul. Mazowiecka 21 
położonym na działce nr ew. 61/1, stanowiącej wła-
sność Gminy Prażmów. Dla nieruchomości prowa-
dzona jest w Sądzie Rejonowym w Piasecznie Księ-
ga Wieczysta Nr WA5M/00268264/6. Lokal składa się 
z trzech pomieszczeń. Lokal posiada węzeł sanitar-
ny, instalację elektryczną, instalację C.O.
 Preferowane przeznaczenie lokalu pod pro-
wadzenie sklepu, biura, działalność gastrono-
miczną lub innej usługi nieuciążliwej dla miesz-
kańców jego najbliższego otoczenia. Okres naj-
mu - 5 lat.

2. Wysokość opłaty z tytułu najmu:

 Miesięczna stawka wywoławcza czynszu za 
1 m² powierzchni wynosi 15,00 zł netto 

+ 23,00% VAT. Wysokość postąpienia 1 zł / m² 
lub wielokrotność. 
 Czynsz płatny do 10 dnia każdego miesią-
ca w okresie objętym umową najmu. Waloryza-
cja czynszu w okresach corocznych w oparciu 
o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych 
publikowanych przez GUS. 
 Najemca lokalu użytkowego zobowiązany bę-
dzie do ponoszenia opłat z tytułu bieżących kosz-
tów eksploatacyjnych ( ogrzewanie, energia elek-
tryczna, zużycie wody, wywóz nieczystości stałych 
i ciekłych, usługa telekomunikacyjna).

3. Termin przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.05.2020 r. 
o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Praż-
mów ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie, 
I piętro pok.115.

4. Udział w przetargu:

 Warunkiem udziału w przetargu jest wnie-
sienie wadium w wysokości 1.600,00 zł na konto 
BS Tarczyn nr 14 8008 1018 9003 0030 4775 0001 
do dnia 27.05.2020 r. z dopiskiem „PRZETARG 

NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO, USY-

TUOWANEGO W BUDYNKU KOMUNALNYM W 

DOBRZENICY UL. MAZOWIECKA 21”. Dowód 

wniesienia wadium przez uczestnika przetar-

gu należy dołączyć do oferty. Wadium wpłaco-
ne przez uczestnika przetargu, który wygrał, za-
licza się na poczet ceny najmu nieruchomości. 
Skutkiem uchylenia się od zawarcia umowy jest 
utrata wadium.
 Oferty w formie pisemnej wraz z dowodem 
wpłaty wadium należy składać do dnia 28.05. 

2020 r. do godz. 14.00 w kancelarii organizato-
ra przetargu w Prażmowie przy ul. Piotra Czoł-
chańskiego 1, w zamkniętej kopercie z napisem 
„Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na 
najem lokalu użytkowego usytuowanego w bu-
dynku komunalnym w Dobrzenicy ul. Mazowiec-
ka 21” lub nadesłanie poczty na w/w adres, w wy-
żej ustalonym terminie wpływu

Pisemna oferta powinna zawierać:

1) imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę 
fi rmy i jej siedzibę, NIP, Regon, jeżeli oferentem 
jest osoba prawna,nr telefonu kontaktowego;
2) w przypadku, gdy oferenta zastępuje inna oso-
ba, winna ona załączyć sporządzone przez nota-
riusza pełnomocnictwo;
3) datę sporządzenia oferty,
4) oferowaną miesięczną stawkę netto najmu 
dla jednego metra kwadratowego powierzchni 
przedmiotu najmu,
5) przeznaczenie wynajmowanego pomieszcze-
nia użytkowego;
6) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warun-

kami przetargu i przyjmuje te warunki bez za-
strzeżeń; 
7) pisemne oświadczenie oferenta, że zapoznał 
się z aktualnym stanem prawnym i technicznym 
nieruchomości,   że  nie  wnosi  w  tym  względzie 
jakichkolwiek zastrzeżeń,
8) oświadczenie, że oferent wszelkie remonty 
i prace adaptacyjne wykona na koszt własny bez 
prawa roszczeń o zwrot nakładów;
9) oferta oraz wszystkie zobowiązania i oświad-
czenia, muszą być podpisane przez osoby upo-
ważnione do reprezentacji oferenta;
10) kopię dowodu wpłaty wadium.

5. Kryteria wyboru oferty:

 Najwyższa proponowana cena czynszu za 
najem 1m² powierzchni lokalu.

6. Inne warunki przetargu:

 Oferenci mogą dokonać wizji przedmioto-
wego lokalu po uprzednim uzgodnieniu terminu 
z pracownikiem ds. gospodarki mieniem komu-
nalnym pod tel. 22 727 01 77 w 45,
 Wójt Gminy Prażmów zastrzega sobie moż-
liwość unieważnienia postępowania w całości 
lub części bez podania przyczyn oraz prawo za-
mknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek 
z ofert i bez podania przyczyn, umowa najmu bę-
dzie obowiązywała od dn. 01.06.2020 r., jednak-
że Wójt zastrzega, iż termin rozpoczęcia obowią-
zywania umowy może ulec zmianie, oferent, któ-
rego oferta zostanie wybrana zostanie powiado-
miony pisemnie o fakcie wygrania przetargu, ter-
minie i miejscu podpisania umowy najmu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sie-
dzibie Urzędu Gminy w Prażmowie przy ul. Piotra 
Czołchańskiego 1 w pokoju nr 109 lub pod nr tel.  
22 727 01 77 w 45.

Wójt Gminy Prażmów Ogłasza

pierwszy pisemny nieograniczony przetarg na wynajem lokalu użytkowego, usytuowanego w budynku komunalnym w Dobrzenicy,  

ul. Mazowiecka 21

Elka 
zamiast 

Polonusa 
 Odkąd w czasie epidemii, PKS Polonus za-
wiesił z powodów ekonomicznych kursy lokal-
ne, wielu mieszkańców gminy Prażmów stanęło 
przed problemem dojazdu do pracy. Zwłaszcza, 
że na początku kwietnia także PKS Grójec prze-
stał jeździć na trasie Tarczyn-Piaseczno. Niezmo-
toryzowani mieszkańcy mieli duży problem, bo 
zdarzały się sytuacje, że do najbliższego przy-
stanku autobusowego musieli iść kilka kilome-
trów. Wójt Gminy Prażmów nie zwlekał i szyb-
ko podjął rozmowy z Zarządem Transportu Miej-
skiego. Efekt? Udało się rozszerzyć linię tra-

sy L17 i już 11 maja popularne elki będą jeź-

dziły według nowowyznaczonych punktów.

 - W związku z wycofaniem się obsługi przez 
fi rmę Polonus z linii Grójec- Prażmów- Piasecz-
no, autobus L17 pojedzie przez Wolę Prażmow-
ską, Zawodne, Nowy Prażmów, Łoś, Piskórkę aż 
do Piaseczna i z powrotem – wyjaśnia wójt Jan 
Adam Dąbek. Elki po tej trasie będą jeździły do 
czasu przywrócenia obsługi linii przez fi rmę Po-
lonus. Decyzja wójta w gminie Prażmów została 
przyjęta entuzjastycznie: - „Super trasa. W koń-
cu wracamy do normalności”, „Może uda się, aby 
te eleganckie autobusy zostały z nami na stałe” 
– komentują internauci m.in. ze wsi Łoś, przez 
którą elka dotąd nie kursowała.
 – Jeszcze w tym miesiącu uruchomimy małą 
pętle Dobrzenica-Błonie- Prażmów w celu sko-
munikowania tych miejscowości z Warszawą i Pia-
secznem – podsumowuje wójt Jan Adam Dąbek. 
Prowadzone są też negocjacje z ZTM i gminą Pia-
seczno na temat wprowadzenia od przyszłego 
roku elek od Dobrzenicy do Piaseczna. W kolej-
nych etapach wójt chce uruchomić komunikację 
do Zadębia i okolic.
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 Wędkarz zgłosił sprawę na nu-
mer alarmowy 112. Gdy jego córka 
pobrała próbkę z rzeki okazało się, 
że woda jest czarna. - Dwie godzi-
ny później woda była już normal-
na – mówią mieszkańcy. - Co ja-
kiś czas zdarza się, że rzeką płyną 
zanieczyszczenia i wyczuwalny jest 
nieprzyjemny zapach. Dotąd jed-
nak nie spotykało się żadnych zde-
chłych ryb. 
 Na miejsce przyjechali: przed-
stawiciel Wojewódzkiego Inspekto-
ratu Ochrony Środowiska w War-
szawie, prezes koła PZW17 z Pia-
seczna Małgorzata Górska oraz 
Dowódca Terenowej Grupy Spo-
łecznej Straży Rybackiej w Grójcu 
- Leszek Dolina.  - Lustrując stan 
wody, podążając w górę rzeki, we-
szliśmy na teren powiatu grójec-
kiego – mówi Leszek Dolina.
 Sprawdzono też dopływ Jezior-
ki – Kraskę, oraz  lewobrzeżny do-
pływ Kraski – Molnicę. - Okazało 
się, że Molnica też jest zanieczysz-
czona – powiedziała nam prezes 
Małgorzata Górska. 
 Jako że źródło zanieczyszcze-
nia Jeziorki wskazano w powie-
cie grójeckim, w sprawę włączyła 
się Delegatura WIOŚ w Radomiu. 
Pobrano do badania próbki wody, 
które być może pozwolą ustalić 
skąd pochodzi zanieczyszczenie. 
- Do końca tygodnia powinniśmy 

mieć wyniki badań – poinformo-
wała nas wczoraj Milena Nowa-
kowska, rzecznik Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowi-
ska w Warszawie.

Adam Braciszewski
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Nawet 5000 zł kary za podlewanie!
POWIAT Piaseczyńscy radni podjęli uchwałę zakazującą podlewania w ciągu dnia ogród-

ków i trawników wodą pochodzącą z sieci wodociągowej. Za niestosowanie się do za-

kazu grozi grzywna do 5000 zł. Zakłady gospodarki komunalnej w innych gminach też 

proszą mieszkańców o rozsądne gospodarowanie wodą

 O niedoborach wody w niektó-
rych miejscowościach na terenie 
gminy Piaseczno pisaliśmy pod ko-
niec kwietnia. Przedsiębiorstwo Wo-
dociągów i Kanalizacji apelowa-
ło wówczas, aby zaprzestać podle-
wania w godz. 6-22 przydomowych 
ogrodów i używać wody tylko do ce-
lów bytowych. W środę 29 kwietnia 
radni, na wniosek burmistrza, pod-

jęli uchwałę zakazującą wykorzysty-
wania w ciągu dnia wody do podle-
wania ogródków. Zakaz ma obowią-
zywać od czwartku 30 kwietnia do 
odwołania (nie obejmuje upraw rol-
nych na terenie gminy). Jednocze-
śnie gmina oferuje dotacje do syste-
mów retencjonowania wody, zwra-
cając do 80 proc. kosztów inwesty-
cji, ale nie więcej niż 5000 zł. 
 W pobliskiej Lesznowoli, Lesz-
nowolskie Przedsiębiorstwo Komu-
nalne również prosi mieszkańców 
o oszczędne i racjonalne korzysta-
nie z uzdatnionej wody, w tym nie-
używanie jej do podlewania i mycia 
samochodów w godz. 6-22. Jak uda-
ło się nam ustalić, w Lesznowoli na 
razie sytuacja nie jest dramatyczna, 
co nie znaczy, że taka się nie stanie 
za kilka tygodni, gdy przyjdą upały. 
O oszczędzanie wody pitnej apelu-
je także Zakład Gospodarki Komu-
nalnej w Górze Kalwarii. Tam zaob-

serwowano obniżenie luster wody 
w zaopatrujących gminne wodocią-
gi studniach głębinowych. W związ-
ku z pogarszającą się stale wydaj-
nością ujęć, ZGK apeluje o ograni-
czenie poboru wody i używanie jej 
– zwłaszcza w godz. 7-23 - wyłącz-
nie do celów socjalno-bytowych. 
- Na razie jest to prośba, ale o tyle 
ważna, że dotyczy każdego miesz-
kańca – mówi Piotr Chmielewski, 
rzecznik ratusza. - Będziemy na bie-
żąco przyglądać się sytuacji. Ten rok 
jest wyjątkowy, jeszcze nigdy pro-
blemy z wodą nie występowały tak 
wcześnie.

 Podobny apel wystosował do 
mieszkańców ZGK w Konstanci-
nie-Jeziornie. Tu ograniczenie ilości 
zużywanej wody postulowane jest w 
godz 6-22. - Jeśli prośby te nie po-
skutkują, trzeba będzie liczyć się z 
lokalnymi przerwami w dostawie 
wody – czytamy w oświadczeniu wy-
danym przez ZGK. Burmistrz Kazi-
mierz Jańczuk zaznaczył podczas 
ostatniej sesji rady miejskiej, że jeśli 
mieszkańcy nie zastosują się do ape-
lu, będzie trzeba zmniejszyć ciśnie-
nie wody, aby spowolnić jej rozbiór.

Tomasz Wojciuk

Na razie tylko gmina Piaseczno zakazała podlewania w ciągu 

dnia ogrodów wodą z wodociągu. Inne gminy apelują o rozsąd-

ne gospodarowanie wodą

 W kwietniu na terenie 

powiatu piaseczyńskiego 

praktycznie nie padało

Martwe ryby płynęły rzeką! 
Kto zatruł Jeziorkę?
PRAŻMÓW W sobotę rano mieszkaniec Wilczej Wólki wybrał się nad pobliską Jeziorkę, aby powędkować. W 

zanieczyszczonej, czarnej wodzie dostrzegł martwe ryby

PIASECZNO

Wirtualna wystawa w Zalesiu Górnym
 W najbliższą sobotę 9 maja Ośrodek Sztuki „Lescer” w Zalesiu Gór-
nym wirtualnie otworzy wystawę „Spotkanie” autorstwa Pawła Zarę-
by i Krzysztofa Żwirbisa. Więcej informacji na stronie www.lescer.org. 
Wystawa będzie otwarta do 27 czerwca. 

Tyl.

Wreszcie mogą pobiegać
bez stresu
POWIAT Choć rząd nie zaleca aktywności fi zycznej w dobie koronawi-

rusa, wielu biegaczy nie zamierza rezygnować ze swoich treningów. 

Obecnie nie muszą już zakrywać twarzy na terenie lasów

 Trener Stowarzyszenia Kondycja Wiesław Paradowski o bieganiu w maskach 
wyraża się jednoznacznie. - Nie polecam – mówi.
 Na szczęście, zgodnie z treścią rządowego rozporządzenia, z obowiązku 
zasłaniania ust i nosa zwolnione zostały osoby przebywające na terenie la-
sów, z jednoczesnym wskazaniem, że zakrywać twarz trzeba np. na parkin-
gach leśnych. - Jest to ciężki okres dla wszystkich – mówi Aleksandra Płociń-
ska, srebrna medalistka lekkoatletycznych Halowych Mistrzostw Polski w To-
runiu. - Jednak pomimo zaleceń, nie wyobrażałam sobie zaprzestać trenin-
gów. Przed zamknięciem lasu wszystkie jednostki treningowe wykonywałam 
właśnie tam, głównie na ścieżkach mniej uczęszczanych i zgodnie z panują-
cymi zasadami. Przez wprowadzenie zakazu wszystko się trochę pokompliko-
wało, bo musiałam szukać miejsca, gdzie na spokojnie mogłam pobiegać. Na 
całe szczęście zakaz został zniesiony i można już dalej trenować bez stresu.
 W tym roku Stowarzyszenie Kondycja zorganizowało tradycyjną Milę Kon-
stytucyjną wirtualnie. Każdy chętny mógł pobiec indywidualnie, a po ukoń-
czeniu biegu wysłać zrzut ekranu (Endomondo, Garmin Connect lub innej 
aplikacji rejestrującej aktywność), logów lub zdjęć z biegu na adres mailowy 
stowarzyszenia lub zamieścić na Facebook’u pod wydarzeniem 20 Piaseczyń-
ska Wirtualna Mila Konstytucyjna. Do odbioru był medal z imprezy. - W po-
dobnej formule odbędzie się najprawdopodobniej Piaseczyńska Piątka – za-
powiada Wiesław Paradowski. - Kolejne biegi wystartują już, miejmy nadzie-
ję, normalnie. Frog Race zaplanowany jest na 5 września, a Bieg Uliczny Józe-
fosławia i Julianowa został przełożony na wrzesień/październik.

Tyl.

Gminy wprowadzają ulgi dla przedsiębiorców
 Najpierw ulgi dla przedsiębiorców, m.in. zwolnienie z podatku od 
nieruchomości, wprowadziła gmina Piaseczno. Potem podobne działa-
nia podjęto w Lesznowoli. Za przykładem tych dwóch samorządów po-
szły także Góra Kalwaria i Konstancin-Jeziorna. W pierwszej z gmin po-
datku od nieruchomości nie zapłacą w II kwartale tego roku ci przedsię-
biorcy, którzy najbardziej ucierpieli na skutek pandemii koronawirusa, 
w tym restauratorzy, hotelarze i właściciele zamkniętych punktów usłu-
gowych. Przedsiębiorcom, których obroty spadły przynajmniej o 15 
proc., umożliwiono elastyczną spłatę zobowiązań do końca września.  
 W Konstancinie-Jeziornie z podatku od nieruchomości zostaną 
zwolnieni w kwietniu, maju i czerwcu przedsiębiorcy, których sytu-
acja fi nansowa pogorszyła się na skutek pandemii. Dotyczy to kon-
kretnych branż, m.in. usług, gastronomii czy rozrywki. Gmina dopusz-
cza również możliwość ulg, jeśli chodzi o czynsze w gminnych loka-
lach wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. 

TW

GÓRA KALWARIA/KONSTANCIN-JEZIORNA

fot. Tomasz Konieczny

R E K L A M A



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. 692 709 040 

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

RABAT 50%        RABAT 50% 

P R O M O C J A

Znów drożeją śmieci! 
Ale będą też ulgi
KONSTANCIN-JEZIORNA Podczas ostatniej sesji radni przyjęli nowe stawki za odbiór śmieci. 

Za odpady segregowane, od 1 czerwca mieszkańcy zapłacą 36 zł od osoby. Zniżki będą 

przysługiwały rodzinom wielodzietnym oraz wszystkim, którzy zdecydują się na kom-

postowanie bioodpadów

 Śmieci w gminie Konstancin-Je-
ziorna odbiera firma Lekaro. Umowa 
obowiązuje do końca tego roku. W 
styczniu do urzędu trafiło pismo, w 
którym Lekaro zażyczyło sobie pod-
wyżki. Firma chciała otrzymać o po-
nad 3 mln zł więcej w skali roku. - Le-
karo argumentowało to m.in. tym, że 
wzrosła opłata marszałkowska oraz 
wynagrodzenia pracowników – wy-
jaśnia burmistrz Kazimierz Jańczuk. 
- W trakcie negocjacji udało nam się 
obniżyć tę kwotę do 2 mln zł. 
 Do tej pory za śmieci segregowa-
ne mieszkańcy płacili 31 zł od oso-
by, a za zmieszane – 47 zł od osoby. 
Od 1 czerwca nie będzie już moż-
liwości niesegregowania odpadów. 
Kto nie będzie się stosował do zale-
ceń - zapłaci 72 zł miesięcznie. - Bę-
dziemy to egzekwować i sprawdzać, 
czy mieszkańcy sortują odpady – za-
powiada burmistrz Jańczuk. 
 Jednocześnie, przyjmując nowe 
stawki, radni uchwalili też możliwe 
ulgi. Właściciele domów jednoro-
dzinnych będą mogli kompostować 
bioodpady. Wówczas zapłacą 3 zł 

mniej od osoby. 10-procentowa zniż-
ka (3,6 zł od osoby) będzie przysłu-
giwała również rodzinom z przynaj-
mniej trójką dzieci, które mają Kartę 
Dużej Rodziny. Aby załapać się na te 
bonusy, należy zmienić złożone wcze-
śniej deklaracje. 

 A już w czerwcu gmina planu-
je ogłosić przetarg na odbiór i zago-
spodarowanie odpadów od 1 stycznia 
2021 roku. - Chcemy, aby nowa umo-
wa obowiązywała przez dwa lata – 
mówi burmistrz Kazimierz Jańczuk.

Tomasz Wojciuk

Od 1 czerwca wszyscy mieszkańcy mają obowiązek segregować 

śmieci. Kto nie zastosuje się do zaleceń – dostanie po kieszeni

LESZNOWOLA

Wietrzenie Klasyków 
 W najbliższą niedzielę 10 maja obok stawu w Mysiadle (ul. Osiedlowa 
2) odbędzie się pierwsze tegoroczne Wietrzeniu Klasyków Nowa Iwiczna 
Classic Car.  - Jak wiadomo, panująca sytuacja nie pozwala na zorganizo-
wanie normalnego eventu, dlatego proponujemy wam bezkontaktowy 
spot – mówi Patryk Nachyła, organizator imprezy. - Około godziny 15.15 
wyruszymy na „okrążenie zapoznawcze”. Na trasie oczywiście czekać bę-
dzie kilku fotografów, którzy uwiecznią to wydarzenie. Wszyscy, którzy 
chcieliby zrobić zdjęcia będą mile widziani. Planowana trasa przejazdu: 
Mysiadło (ul. Osiedlowa 2) - wyjazd w Łabędzią w kierunku Granicznej - 
Szkolna, przy szkole skręt w Krasickiego - jazda do Mleczarskiej do ronda. 

Tyl.PIASECZNO

Wyraź się wirtualnie
 W ramach akcji Cyber Kontakt, Centrum Kultury w Piasecznie za-
prasza wszystkich mających coś do powiedzenia, zaśpiewania bądź 
wyrecytowania do Cyber Kontaktu. Swoje propozycje można wysy-
łać na adres mailowy kasia.wawrykowicz@kulturalni.pl. Wybrani ar-
tyści zaistnieją szerzej na Facebooku Centrum Kultury.

Tyl.

POWIAT

Aktualny stan 

epidemiologiczny
 Każdego dnia Państwowy 
Powiatowy inspektor Sanitar-
ny podaje aktualny stan epi-
demiologiczny na terenie po-
wiatu piaseczyńskiego, zwią-
zany z koronawirusem SAR-
S-CoV-2. Wczoraj o godz. 13 
kwarantanną domową było 
objętych 79 osób, zaś izolacją 
domową – 11. Pod nadzorem 
epidemiologicznym było 271 
osób. U 62 osób wykryto ko-
ronawirusa, a 41 wyzdrowia-
ło. Dotychczas na COVID-19 
zmarły na naszym terenie 4 
osoby.

TW

Duże zainteresowanie 
rządowym wsparciem
POWIAT Z tarczy antykryzysowej, pakietu rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić pol-

skie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa, chętnie korzystają przed-

siębiorcy i pracownicy z powiatu piaseczyńskiego
  Choć na stronach internetowych 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
i Powiatowego Urzędu Pracy znaj-
dują się szczegółowe informacje jak 
uzyskać pomoc, nie wszyscy wiedzą 
w jaki sposób o nią wystąpić i komu 
przysługuje. - Zgłasza się do mnie 
wiele osób z powiatu piaseczyń-
skiego – mówi Paweł Dziekanow-
ski, prawnik. - Najczęstszym proble-
mem jest niedoinformowanie po ja-
kie wsparcie wystąpić do ZUS, a ja-
kie do urzędu pracy.
 Prawnik wyjaśnia, że obie insty-
tucje oferują różnego rodzaju po-
moc. W przypadku umarzalnej po-

życzki dla przedsiębiorców nale-
ży zwrócić się do urzędu pracy, na-
tomiast wnioski o świadczenie po-
stojowe (zarówno dla samozatrud-
nionych, jak i zleceniobiorców) oraz 
zwolnienie ze składek zgłasza się do 
ZUS. - Kolejny problem jest z tymi, 
którzy zostali zwolnieni z pracy z 
dniem np. 15 marca lub z osobami, 
które zarejestrowały działalność 2 
marca - zdradza Paweł Dziekanow-
ski. - Oni niestety nie mają gdzie się 
udać po wsparcie.
 Część wnioskujących otrzymała 
już jednak rządową pomoc. Jedną z 
takich osób jest Agnieszka Medrek, 

która na terenie gminy Piasecz-
no prowadzi jednoosobową firmę 
świadczącą usługi edukacyjne. - Je-
stem w szczególnej sytuacji, bo moja 
działalność jest ściśle związana z 
działalnością przedszkoli i szkół – 
mówi pani Agnieszka. - Teraz nie 
zarabiam. Z wypełnieniem wniosku 
nie miałam trudności, gdyż jest on 
prosty. Natomiast samo jego złoże-
nie było już kłopotliwe, gdyż system 
wielokrotnie się zawieszał. Około 
piątej nad ranem wniosek udało mi 
się w końcu złożyć. Natomiast same 
środki wpłynęły szybko.

Grzegorz Tylec
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AKTUALNOŚCI

Zaplanowane inwestycje 
zostaną zrealizowane
PIASECZNO Oszczędzamy czy wydajemy? Ten dylemat podzielił radnych podczas ostat-

niej sesji rady miejskiej. Radni PiS-u poddali w wątpliwość zasadność realizacji niektó-

rych zaplanowanych wcześniej zadań, w tym budowy kolejnej stacji rowerowej, ogrze-

wania hali na stadionie miejskim czy rozbudowy systemu monitoringu
 Zdaniem radnych PiS, gmina 
powinna zrezygnować na razie z 
niektórych planowanych inwesty-
cji, jak choćby zakup książkomatu 
o wartości ponad 60 tys. zł. - Po-
winniśmy odłożyć go na później – 
argumentowała radna Renata Mi-
rosław. - To samo dotyczy instala-
cji ogrzewania nadmuchowego na 
stadionie, która ma kosztować 120 
tys. zł. Na czas kryzysu najlepszym 
lekarstwem są oszczędności. Każdy 
publiczny grosz trzeba dziś oglądać 
z dwóch stron. 
 Inne zdanie na ten temat miał 
radny Michał Rosa, który zazna-
czył, że wszystkie zaplanowane in-
westycje są potrzebne i na razie nie 
warto mówić o oszczędnościach. 
 - Ogrzewanie boiska trzeba zro-
bić, bo pomoże ono optymalnie wyko-
rzystać ten obiekt – przekonywał rad-
ny Artur Maicki. - Dzięki niemu z hali 
będzie można korzystać także zimą. 
 - Sytuacja, z którą mamy do czy-
nienia na pewno wymaga nowego, 
ostrożnego podejścia do realizowa-
nych inwestycji – zauważyła radna 
Ewelina Wójcik. - Ale to nie ozna-
cza, że mamy przestać robić cokol-
wiek - dodała. 
 Wojciech Ołdakowski zwrócił 
uwagę, że radni z PiS nie są przeciw-
ko inwestycjom, tylko zastanawia-
ją się, które z nich są naprawdę nie-
zbędne. Z kolei Michał Mierzwa zło-
żył wniosek  o wykreślenie z progra-
mu sesji stacji rowerów „Słowicza”, 
ogrzewania hali oraz rozbudowy sys-
temu monitoringu. - Przesuńmy dys-
kusję na ten temat na następną se-
sję – zaproponował. Wniosek radne-
go przepadł jednak w głosowaniu.

Sytuacja finansowa 

gminy jest dobra

 Radnych podzielił także temat 
zadłużania gminy. - Nie powinni-
śmy tego robić – przekonywała rad-
na Mirosław. Burmistrz Daniel Put-
kiewicz wyjaśniał, że sytuacja finan-
sowa gminy jest dobra. - Do tej pory 
zaciągnęliśmy obligacje na 20 mln 
zł, choć mamy możliwość na 100 

mln zł – wyjaśniał. - Ponadto 24 mln 
zł zostały nam z poprzedniego roku. 
Nie wiem więc o jakim zadłużeniu 
mówi pani radna. Rząd też realizuje 
zaplanowane wcześniej inwestycje. 
Książkomat podniesie bezpieczeń-
stwo mieszkańców, którzy nie będą 

musieli przychodzić do biblioteki. 
Inne zaplanowane zadania również 
są potrzebne, a ich realizacja nie za-
kłóci działania gminy. 
 Z kolei wiceburmistrz Robert 
Widz bronił planowanej stacji rowe-
rowej. - W ubiegłym roku zanotowa-
liśmy 12 tys. wypożyczeń rowerów – 
mówił. - Proponujemy instalację ko-
lejnej stacji na osiedlu gdzie mieszka 
10 tys. ludzi. Część z nich mogłoby 
dojeżdżać jednośladami do dworca. 

Książkomat i stacja 

być może już w czerwcu

 Ostatecznie wszystkie plano-
wane inwestycje, decyzją większo-

ści radnych, doczekają się w najbliż-
szym czasie realizacji. Biblioteka pu-
bliczna kupiła już książkomat, który 
stanie przy dworcu PKP. Urządze-
nie, zanim będzie służyło mieszkań-
com, ma zostać najpierw przetesto-
wane przez pracowników bibliote-
ki. Jak wszystko będzie działać jak 
należy, z książkomatu będzie moż-
na korzystać już w czerwcu zarów-
no odbierając z niego, jak i oddając 
zamówione wcześniej książki. Od 6 
maja można ponownie korzystać z 
roweru miejskiego. Nowa, szósta już 
stacja rowerowa na terenie gminy, 
której budowa ma kosztować oko-
ło 130 tys. zł, stanie na skrzyżowa-
niu Żytniej i Jarząbka. Jak wszystko 
pójdzie zgodnie z planem, stacja po-
winna zostać uruchomiona również 
w czerwcu. Co do budowy systemu 
wentylacyjno-grzewczego na stadio-
nie, to żeby ogrzewanie mogło zo-
stać zainstalowane, trzeba najpierw 
przebudować sieć energetyczną. 
Ogrzewanie pozwoli utrzymać zimą 
w hali temperaturę w granicach 10 
stopni C. Zredukuje też wilgotność. 
- Chcemy, aby system został założo-
ny do jesieni – mówi Łukasz Kamiń-
ski z GOSiR-u.

Tomasz Wojciuk

Do jesieni w hali na stadionie miejskim 

ma zostać zainstalowane ogrzewanie

- Mamy inną koncepcję wy-

konywania niektórych 

inwestycji, nie jesteśmy im 

przeciwni – przekonywał 

Wojciech Ołdakowski z PiS



DAM PRACĘ

Pracownice do szycia i pakowania, 
tel. 502 380 307

Mężczyzna na stałe z zamieszkaniem do 
gospodarstwa rolnego. Tel. 574 162 964

Zatrudnię na stanowisko dozorcy 
emeryta lub rencistę. Góra Kalwaria 
tel. 505 056 532

Praca na myjni ręcznej w Konstancinie-
Jeziornie. Praca na stałe. 798 667 788

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

Zatrudnię glazurnika Tel..606 975 447

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

Firma ogrodnicza zatrudni doświadczo-
nego ogrodnika na stanowisko brygadzi-
sty ekipy pielęgnacyjnej, pełny etat, 
tel. 505 075 670

Do hurtowni spożywczej w Piasecznie 
pracownik z prawem jazdy kat C na stałe, 
tel. 501 719 625 ( 13.00 - 14.00)

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny 
w Konstancinie poszukuje pielęgniarek i 
neurologopedy, tel. 607 241 707, e-mail: 
tabita@luxmed.pl

Zatrudnię pracowników ochrony w 
umiarkowanym stopniu niepełnospraw-
ności, Piaseczno (przemysłowe, niehan-
dlowe), tel. 601 370 427

Lektorom języka angieskiego w Piasec-
nie, tel. 501 571 574, info@olpiaseczno.pl

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

Firma sprzątająca zatrudni operatora 
maszyny myjącej oraz mężczyzn i 
kobiety do sprzątania w Wólce Kosow-
skiej k. Mrokowa, tel. 504 246 180

Opiekunki i panią do gotowania do domu 
opieki, Zalesie Górne, tel. 607 034 382

SZUKAM PRACY

Sprzątanie, prasowanie, opieka 
nad dzieckiem, Tel. 500 357 095

Posprzątam, tel. 513 449 171

Sprzątanie, tel. 880 255 904

Kierowca kat. C, tel. 579 936 150

KUPIĘ

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

Kupię płyty Ewy Śnieżanki, 
tel. 22 621 68 97

Krajzegę, tel. 698 193 195

SPRZEDAM

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

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Wagę samochodową 20 ton, 8 metrów, 
sprawna, 2 500 zł, tel. 797 189 674, 
502 439 565

Krzewy ozdobne,  tel. 880 479 679

Formy do wyrobu kręgów betonowych, 
tel. 785 916 595

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

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

Toyota Yaris 1.0, 2005 r., przebieg: 
136 000, tel. 535 341 351

Sprzedam VW Lupo 3L 1.2TDI - bardzo eko-
nomiczne auto miejskie, tel. 501 610 073

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Kasacja aut, tel. 508 206 738

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

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

Głosków- letnisko działkę, tel. 504 048 057

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Sprzedam mieszkanie 57 m kw. w Górze 
Kalwarii. Tel: 602 768 938

Działki Chynów i siedlisko  Czaplinku 
tel. 667 120 665

Działki budowlane Prażmów, 
tel. 602 77 03 61

Działki budowlane Prażmów, tel.791 394 791

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

3-pokojowe 58 m kw. 340 tys. zł, Fabrycz-
na Piaseczno, tel. 793 857 643

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

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

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

Wynajmę pokój, Konstancin, 
tel. 503 690 260

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

2 pokoje z kuchnią lub pokój, Chylice, 
tel. 516 228 558

Wynajmę mieszkanie 47 m kw., z windą, 
centrum Góry Kalwarii, tel. 507 596 720

USŁUGI

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

SZYKOWANIE DZIAŁEK POD INWE-
STYCJE, OGRODNICTWO, DROBNE 
REMONTY, MONTAŻ KLIMATYZACJI 
Tel. 694 011 973

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

BRUKARSTWO. TARASY. 
GWARANCJA. tel. 504 008 309

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

USUWANIE OWADÓW LATAJĄCYCH, 
Tel. 503 471 422

ROZBIÓRKI DOMÓW, WIAT, 
TEL. 728 890 101

PODDASZA, K/G, TEL. 728 890 101

MALOWANIE, GIPSY, TEL. 728 890 101

Dachy, remonty tel. 601 310 413

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

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

Remonty i wykończenia tel.503 141 591

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

Przeprowadzki,  tel. 505 591 721

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

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

Malowanie, gładź, remonty, 
 tel. 513 986 439

Wycinka drzew i gałęzi w terenie zabu-
dowanym, tel. 889 105 476

Dachy, rynny, tel. 798 836 860

Wylewki betonowe agregatem, 
tel. 600 87 27 37

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

Glazura, terakota, samodzielnie. 
Tel.694 126 583

Dachy krycie-naprawa tel. 792 354 779

Naprawy, krycie dachów, tel. 511 928 895

Wycinka i skracanie drzew, tel. 510 694 550

Pielęgnacja tui i żywopłotów, tel. 510 694 550

Oczyszczanie działek, wywóz gałęzi, 
ogrodnicze tel.519 874 891

Tynki gipsowe i tradycyjne kont,
tel. 604 415 352

Tynki maszynowe tel. 533 125 444

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

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

Ocieplanie budynków, tel. 507 768 230

Dachy - pokrycia, naprawy, 
tel. 502 473 605

Hydraulik, tel. 535 872 455

Mycie i malowanie elewacji,  tel. 505 591 721

Dachy, podbitki, naprawy, tel. 798 836 860
 
Koszenie, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

Kominy, wkłady kwasowe, tel. 798 836 860

Docieplanie Budynków, tel. 795 96 96 96

Ogrodnictwo, tel. 536 043 434

Remonty mieszkań, malowanie, 
glazurnictwo, tel. 669 945 460

Transport chorych, tel. 604 174 152

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

Wywozimy graty z chaty, sprzątamy po-
sesje, odbieramy złom, tel. 501 314 711

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Dach – papa termozgrzewalna, obróbki, 
tel. 881 487 063

Ogrody-Koszenie-Trawników-Zarośla, 
tel.603 315 531

Malowanie, remonty mieszkań, 
tel. 669 945 460

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

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

 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 

Oddam deski / drewno porozbiórkowe. 
Klarysew, Konstancin Jez. 600 204 422

Kto mi usprawni internet, tel. 513 414 689

NAUKA 

ANGIELSKI DLA DOROSŁYCH 
SKYPE SPECJALIZACJA GRAMATYKA 
tel.500 571 634

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

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

Studio „Podróżnicy ku mądrości”-
rozmowy o Wszechświecie, życiu i czło-
wieku, tel. 571 373 118

MATRYMONIALNE

Po pracy, kobieta, wiek średni, zawrze 
ślub cywilny i kościelny, kontakt telefo-
niczny przez gabinety lekarskie, tel. 22 
621 68 97, 22 722 30 42

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

Zamów 

ogłoszenie drobne 

przez telefon

22 756 79 39

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ Z PRAWEM 
JAZDY KAT. C+E W TRANSPOR-
CIE KRAJOWYM. UMOWA O PRACĘ, 
OKOLICE PIASECZNA, 
tel. 887 740 410

Przyjmę panią i pana do sprzątania 
samochodów ciężarowych Łazy k. 
Magdalenki, tel. 604 626 444

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

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃ-
CZENIA, tel. 606 141 944

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃ-
CZENIA, tel. 606 141 944

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia,
tel. 501 299 360

Hydraulik - przyłącza, instalacje, 
tel.608 030 808

Remonty budowlane, ogrodzenia, 
tel. 513 137 581 

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

MAGAZYN LUB DZIAŁKĘ POD MAGA-
ZYN KUPIĘ PIASECZNO OKOLICE, 
TEL.601 225 274

Anteny, wideo – domofony, montaż, na-
prawa , tel. 603 375 875

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

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

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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AKTUALNOŚCI

Dwie szkoły prawie gotowe
LESZNOWOLA Rozbudowa szkoły w Nowej Iwicznej jest na ostatniej prostej - placówka 

ma zostać oddana do użytku 1 września. Szkoła w Zamieniu też jest już prawie goto-

wa, jednak – w związku z pandemią koronawirusa – zacznie działać dopiero od wrze-

śnia przyszłego roku

 Udało nam się odwiedzić obydwie 
budowy i obejrzeć szkolne pomiesz-
czenia. W Nowej Iwicznej słynny 
łącznik, którym ma odbywać się ko-
munikacja między starą a nową czę-
ścią szkoły nie został jeszcze udroż-
niony. Pozostaje wyburzenie ściany, 
co jest dosyć prostym zabiegiem, ale 
– ze względu na bezpieczeństwo dzie-
ci, które być może wznowią niedługo 
naukę – ma odbyć się dopiero po za-
kończeniu roku szkolnego. 

Przestronnie i nowocześnie

 Nowy, 3-kondygnacyjny budy-
nek z wewnętrzną windą robi impo-
nujące wrażenie. Na dole znajduje 
się duża, 3-sekcyjna, wielofunkcyj-
na hala sportowa z wentylacją me-
chaniczną i inteligentnym systemem 
sterowania oświetleniem (natężenie 
światła jest automatycznie dobiera-
ne do panujących warunków), która 
jest praktycznie gotowa. Oprócz niej 
w dobudowanej części będzie 16 no-
wych sal lekcyjnych, pomieszczenie, 
do którego zostanie przeniesiona bi-
blioteka, pracownia komputerowa, 
pokój nauczycielski z zapleczem so-
cjalnym i duża sala konferencyjno-
szkoleniowa, w której będą mogły 
odbywać się także różnego rodza-

ju spotkania, warsztaty, a nawet za-
jęcia sportowe (np. aerobik). W bu-
dynku zainstalowano okna gwaran-
tujące minimalne straty ciepła oraz 
wyciszające sufity.
 W tej chwili trwają przygotowa-
nia do układania wykładzin obiek-
towych. Zagospodarowywany jest 
również teren wokół szkoły, gdzie 
pojawią się nowe ciągi pieszo-jezd-
ne i nasadzenia. Z tyłu znajdzie się 
duży parking wewnętrzny dla pra-
cowników placówki, który odciąży 

istniejący parking przy skrzyżowa-
niu Krasickiego i Szkolnej. W sta-
rej części szkoły trwa obecnie prze-

budowa kuchni i stołówki, co ma 
umożliwić sprawniejsze i efektyw-
niejsze wydawanie posiłków.

SP w Zamieniu robi imponujące

wrażenie

 Szkoła w Zamieniu również jest 
prawie gotowa, choć na początku 
ubiegłego tygodnia wójt Maria Jo-
lanta Batycka-Wąsik poinformowa-
ła, że ze względu na konsekwencje 
spowodowane epidemią, a zwłasz-
cza istotne obniżenie dochodów 
gminy, zostanie oddana do użyt-
ku dopiero 1 września 2021 roku. 
Nie jest tajemnicą, że finanse nie są 
tu jedyną przyczyną. W Zamieniu 

trzeba by w krótkim czasie skom-
pletować całą kadrę pedagogiczną, 
z czym w dobie pandemii Covid-19 
mógłby być spory problem. Kolejną 
problematyczną kwestią jest wypo-
sażenie placówki. Wiele firm nie jest 
obecnie w stanie normalnie funkcjo-
nować, a część wyposażenia i kom-
ponentów jest sprowadzanych z za-
granicy, gdzie również panuje pan-
demia. Pierwotnie, od września tego 
roku, uczniowie mieli korzystać z 8 
sal lekcyjnych, auli, hali sportowej, 
stołówki i kuchni. Pozostała część 
szkoły (21 sal) miała zostać oddana 
do użytku na przełomie roku. Pla-
ny te są już jednak nieaktualne. A co 
obecnie dzieje się na placu budowy? 
2-sekcyjna hala sportowa znajdu-
jąca się na pierwszym piętrze (pod 
spodem zaplanowano kuchnię i sto-
łówkę, w której jednocześnie będzie 
mogło zjeść obiad 300 dzieci) jest 
praktycznie gotowa. Podobnie jak 
przylegający do niej pokój dla na-
uczycieli WF-u, którzy przez okno 
będą mogli monitorować, co dzie-
je się na hali. Obok wykańczana jest 
przestronna aula, do której przyle-
ga wysoka antresola. Jest to serce 
szkoły. W całym budynku zastoso-
wano systemy wyciszające i wentyla-
cję mechaniczną. Na zewnątrz trwa-
ją intensywne prace wykończeniowe 
- układane są m.in. powierzchnie z 
kostki brukowej. W przyszłości obok 
szkoły ma powstać także stadion 
sportowy z bieżnią i dwoma boiska-
mi.
 Szkoła w Zamieniu na jednej 
zmianie będzie w stanie przyjąć 725 
dzieci (w oddziałach 25-osobowych). 
W praktyce oznacza to, że w komfor-
towych warunkach, w optymalnym 
systemie 1,5-zmianowym, będzie mo-
gło uczyć się tu około 1000 dzieci. 

Tomasz Wojciuk

Rozbudowa szkoły w Nowej 

Iwicznej będzie kosztowa-

ła około 20 mln zł. Budowa 

szkoły w Zamieniu pochłonie 

ponad 37 mln zł

Szkoła w Zamieniu jest na etapie wykańczania. Będzie to jedna 

z największych placówek na terenie gminy

Przy szkole w Nowej Iwicznej sadzona jest zieleń i trwają 

prace brukarskie

Kameralny 
Dzień Strażaka
PIASECZNO Ze względu na pandemię koronawirusa tegoroczny Dzień 

Strażaka był o wiele skromniejszy niż w poprzednich latach. Ograni-

czono się do uroczystej zbiórki w komendzie, w której wzięło udział 

około 20 osób

 - Zastosowaliśmy się do zalecenia komendanta głównego, który prosił o 
ograniczenie uroczystości do minimum – wyjaśnia mł. bryg. Łukasz Darmofal-
ski, rzecznik Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie.
 Zbiórka odbyła się w siedzibie piaseczyńskiej PSP. Po wprowadzeniu 
pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu, kapitan Małgorzata Sadowska 
odczytała listy okolicznościowe z życzeniami i gratulacjami, nadesłane z okazji 
dnia strażaka m.in. przez prezydenta RP Andrzeja Dudę oraz Komendanta Głów-
nego PSP, st. bryg. Andrzeja Bartkowiaka. Następnie życzenia strażakom z okazji 
ich święta złożył st. bryg. Leszek Szcześniak, komendant powiatowy PSP. 
 Doroczna uroczystość jest okazją do przyznawania odznaczeń i awan-
sów. W tym roku jeden ze strażaków otrzymał srebrną odznakę „Zasłużony 
dla Ochrony Przeciwpożarowej”. Oprócz tego minister spraw wewnętrznych 
awansował pięciu ofi cerów, dwóch aspirantów i ośmiu ratowników. 

TW

Obchody w cieniu
pandemii
PIASECZNO Tegoroczne święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja obcho-

dzone było, z konieczności, mniej hucznie niż zwykle

 Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej za ojczyznę, którą w kościele 
św. Anny odprawił ksiądz proboszcz Andrzej Krynicki. Ze względu na ograni-
czenia, uczestniczyć w niej mogło do 25 osób.
- To szczególny czas kiedy gromadzimy się, aby naszą modlitwą ogarnąć in-
tencję całej naszej ojczyzny – powiedział ksiądz proboszcz. - Jest tak wiele 
spraw, które wymagają uleczenia.
 Po mszy nie odbyły się niestety w tym roku tradycyjne, otwarte dla wszyst-
kich chętnych, obchody przed ratuszem. W imieniu mieszkańców kwiaty zło-
żyli pod nim jednak burmistrz Daniel Putkiewicz, przewodniczący rady gminy 
Piotr Obłoza, członkini zarządu powiatu piaseczyńskiego Ewa Lubianiec oraz 
miejscowi przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej.
 W nagranym wcześniej przemówieniu Daniel Putkiewicz zwrócił się z kolei 
do mieszkańców, przypominając okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 maja.
- Był to akt wzniesienia się ponad polityczne podziały w obliczu czyhających za-
grożeń – powiedział burmistrz. - Dziś brzmi to szczególnie aktualnie, gdy sto-
imy w obliczu światowego kryzysu społecznego i ekonomicznego. Tylko działa-
jąc razem potrafi my dokonywać rzeczy wielkich i pokonywać przeciwności losu. 
Wierzę, że jesteśmy w stanie wyjść z obecnego kryzysu silniejsi i zjednoczeni.
 Obchody zwieńczyło nietypowe Spotkanie z Pieśnią. Tym razem wspól-
ne śpiewanie pieśni patriotycznych odbyło się za pośrednictwem internetu. 
Oprawę muzyczną wydarzenia przygotował Jacek Solecki, a gawędę histo-
ryczną profesor Grzegorz Nowik.

Tyl.

Powstanie nowe miejsce spotkań
GÓRA KALWARIA Gmina otrzyma-

ła 150 tys. zł dotacji na utworze-

nie klubu „Senior Plus”. Ma on po-

wstać w budynku przy ulicy Pijar-

skiej 40, obok DPS-u

 Klub będzie działał w dawnej re-
stauracji „Wisełka” w centrum mia-
sta. Remont lokalu, którego koszt 
wyniesie łącznie 187 tys. zł (37 tys. 
zł stanowi wkład własny gminy) zo-
stanie przeprowadzony jeszcze w 
tym roku. W klubie będzie aneks 
kuchenny oraz przestronna sala do 
zajęć, warsztatów i nieformalnych 

spotkań. Będzie mieściło się tam 
też Lokalne Centrum Kompeten-
cji. - Chcemy, aby był to taki dom 
sąsiedzki łączący pokolenia – mówi 
Piotr Chmielewski, rzecznik ratu-

sza. - Założenie jest takie, aby z klu-
bu korzystali nie tylko seniorzy, ale  
wszyscy mieszkańcy, którzy mają na 
to ochotę.

TW
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