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Pożegnanie zamordowanej nastolatki
PIASECZNO W poniedzia-

łek odbył się pogrzeb 

zamordowanej 16-let-

niej Kornelii. Po uroczy-

stości, na skwerze Ki-

siela zaplanowano za-

palenie zniczy i skan-

dowanie haseł przeciw-

ko przemocy. Na prze-

szkodzie stanął liczny 

oddział funkcjonariuszy 

z warszawskich Oddzia-

łów Prewencji Policji

Zbliża się remont
wylotówki z miasta
PIASECZNO Ulica Księcia Janusza I Starego (dawna 17 
Stycznia) od lat czeka na kompleksową przebudowę. 
Gminie właśnie udało się uzyskać ZRID i pozwolenie 
na budowę. Problemem są pieniądze. - Będziemy roz-
mawiali o nich z sejmikiem województwa – zapowia-
da burmistrz Daniel Putkiewicz



KRONIKA POLICYJNA
PIASECZNO
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KONSTANCIN-JEZIORNA/LESZNOWOLA
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Ojciec zaproponował łapówkę

W domu ukrywał się przed więzieniem

Wyskoczył do policjantów przez okno

Zatrzymano podejrzanych o kradzież

Znów narkotyki

Płacił za zakupy cudzą kartą

Marihuanę ukrył w bieliźnie 

 Na krajowej „7” policjanci zatrzymali do kontroli 18-letniego kie-
rowcę volkswagena, który o 45 km/h przekroczył dozwoloną pręd-
kość. Jako że chłopak nie miał prawa jazdy, policjanci ukarali go man-
datem w wysokości 300 zł. Kolejne 500 zł otrzymał za przekroczenie 
prędkości. Mundurowi ukarali też pasażera – 42-letni ojciec kierow-
cy również otrzymał mandat w wysokości 300 zł. Wówczas starszy z 
mężczyzn sięgnął do kieszeni i zaproponował mundurowym 400 zł 
łapówki. Po chwili został zatrzymany. Odpowie za próbę wręczenia 
korzyści majątkowej funkcjonariuszowi publicznemu. Grozi mu do 8 
lat pozbawienia wolności. 

 Policjanci z wydziału kryminalnego zatrzymali rano w jednym z 
domów w Górze Kalwarii 39-latka, który od roku ukrywał się przed 
wymiarem sprawiedliwości. Mężczyzna został skazany przez sąd w 
Grójcu, który orzekł wobec niego karę jednego roku pozbawienia 
wolności. 39-latek trafi ł już do aresztu.

 Na warszawskiej Pradze funkcjonariusze namierzyli poszukiwa-
nego przez wymiar sprawiedliwości 39-latka. Mężczyzna jednak nie 
zamierzał poddać się bez walki. Postanowił uciec przed policjanta-
mi przez okno. Nie wiedział, że również tam czają się mundurowi. W 
efekcie przestępca wpadł im prosto w ręce. Trafi ł do zakładu karne-
go, gdzie odbędzie karę 4 lat więzienia za przestępstwa związane z 
rozprowadzaniem środków odurzających. 

 Mniej więcej w tym samym czasie funkcjonariusze zatrzymali dwie 
osoby podejrzane o dokonywanie kradzieży perfum w drogeriach. 
W Konstancinie-Jeziornie wpadł 44-letni mężczyzna, który próbował 
ukraść trzy fl akony perfum o wartości 700 zł, zaś w Lesznowoli ochro-
na zatrzymała 35-letnią Ukrainkę, która usiłowała narazić sklep na stra-
ty w wysokości 900 zł. Oboje trafi li do aresztu, usłyszeli zarzuty i staną 
przed sądem. Za kradzież grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

 W jednym z mieszkań na terenie gminy policjanci znaleźli 30 gra-
mów marihuany. Narkotyki znajdowały się w kuchennej szafce i na-
leżały do 43-letniego mężczyzny. Został on zatrzymany i usłyszał za-
rzut posiadania środków odurzających, za co grozi mu do 3 lat po-
zbawienia wolności. 

 62-letni mężczyzna ukradł klientce jednego z supermarketów 
kartę bankomatową. Następnie za jej pomocą dokonał sześciu 
płatności metodą zbliżeniową. Po przyjęciu zgłoszenia od kobiety 
policjanci szybko namierzyli miejsca transakcji i wytypowali podej-
rzanego. Mężczyzna usłyszał siedem zarzutów karnych. O jego dal-
szym losie zdecyduje sąd.

 Nocą, na jednej ze stacji paliw przy ulicy Anody, policjanci za-
uważyli młodego mężczyznę, który na ich widok schował się za 
dystrybutor. Gdy podeszli bliżej, wyczuli charakterystyczny zapach 
marihuany. Po chwili okazało się, że 17-latek woreczki z marihuaną 
ukrył w bieliźnie. Narkotyki trafi ły do depozytu, a chłopak do poli-
cyjnej celi. Za posiadanie środków odurzających grozi mu do 3 lat 
pozbawienia wolności. 
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Gmina przekaże pieniądze parafii 
oraz właścicielom dwóch zabytków
PIASECZNO Radni zdecydowali o udzieleniu dotacji na renowację kilku zabytków na tere-

nie miasta. Podjęcie uchwał poprzedziła burzliwa dyskusja

 Najpierw radni zdecydowali o 
przyznaniu 85 tys. zł (jest to około 
95 proc. kosztów inwestycji) parafii 
św. Anny w Piasecznie na renowa-
cję muru otaczającego kościół. Za-
bytkowy mur ma zostać m.in. sku-
ty, oczyszczony z glonów, zabezpie-
czony przed dalszym niszczeniem. 
Kolejna dotacja, o którą wystąpiła 
parafia św. Anny, dotyczyła cmen-

tarza parafialnego przy ulicy Ko-
ściuszki. Tu prace mają objąć m.in. 
inwentaryzację oraz opiekę nad sta-
rymi kasztanowcami, w tym opry-
ski ochronne. Kwestię kasztanow-
ców, które były od kilku lat atakowa-
ne przez groźnego szkodnika - szro-
tówka kasztanowcowiaczka, kilka 
razy opisywaliśmy na naszych ła-
mach. Na ochronę drzew, ale też 
montaż na zabytkowym cmenta-
rzu ławeczek, gmina udzieliła para-
fii dotacji w wysokości 78 tys. zł, co 
stanowi ponad 98 proc. nakładów 
na te zadania. 
 Podjęcie kolejnych uchwał doty-
czących dofinansowania poprzedzi-
ła długa dyskusja. Chodziło o do-
tacje na renowacje dwóch zabytko-
wych budynków, znajdujących się 
w rękach prywatnych – kamieni-
cy przy ul. Sierakowskiego 14 oraz 
domu przy Kordiana 21. Właścicie-
le remontowanej obecnie kamienicy 
wystąpili do gminy o 100 tys. zł do-

tacji, co stanowi około 4 proc. kosz-
tów planowanych prac. Radna Re-
nata Mirosław przekonywała, że 
wielu mieszkańców negatywnie od-
biera dofinansowywanie przez gmi-
nę remontów prywatnych obiektów. 
- Powinniśmy raczej skupić się na 
remontowaniu zabytków gminnych. 
Jak wszystkie będą już w dobrym 
stanie, wówczas zacznijmy inwesto-
wać w budynki prywatne – przekony-
wała.  - Jak przyznawaliśmy dotacje 
kościołowi, który powinien finanso-
wać się sam, to nic pani nie mówiła – 
zauważył radny Piotr Sędziak. - Wie-
lu naszych mieszkańców nie wierzy 
i nie chodzi do kościoła, a też płacą 
podatki. - Ale kościół to miejsce uży-
teczności publicznej, a tu mówimy o 
nieruchomości, która jest ukryta za 
krzakami – ripostowała radna.

 Większość radnych nie podzie-
lała jednak tego punktu widzenia. 
Magdalena Woźniak podkreśliła, 
że gmina powinna wspierać oso-
by, które chcą remontować zabytki, 
co nigdy nie jest ani proste, ani ta-
nie. - Procedura przyznawania do-
tacji jest ściśle określona, wymaga-
my od inwestorów konkretnych do-
kumentów, wszystko jest drobiazgo-
wo sprawdzane – wyjaśniała. 
 Zaraz potem uchwała o dofinan-
sowaniu została podjęta. Podobnie 
zresztą jak kolejna, dotycząca bu-
dynku przy ulicy Kordiana. Tu dota-
cja wyniesie aż 146 tys. zł (ponad 97 
proc. kosztów inwestycji) i zostanie 
przeznaczona m.in. na remont da-
chu i wymianę stolarki.

Tomasz Wojciuk

Na remont zabytkowego ogrodzenia wokół kościoła św. Anny-
radni przyznali parafii 85 tys. zł dotacji

W gminie jest ponad 200 za-

bytków. Właściciele prywat-

ni planujący remont mogą li-

czyć na dotacje, pokrywające 

część kosztów inwestycji

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

OSP Jeziorna na ukończeniu
KONSTANCIN-JEZIORNA Dobiega końca przebudowa budynku OSP Jeziorna przy ul. Świetlicowej 1. Do położenia 
zostały tylko podłogi oraz zewnętrzne nawierzchnie z kostki. Wszystkie prace mają potrwać najwyżej do lipca
 Podczas ostatniej sesji rady miej-
skiej radna Alfreda Konopka zapy-
tała burmistrza czy przeniesienie fi-
lii biblioteki publicznej z Mirkowa 
na Świetlicową jest już postanowio-
ne, a jeśli tak, to co stanie się z bu-
dynkiem przy ul. Mirkowskiej 39A. 
- Filia biblioteki została przeniesio-
na do Mirkowa tylko na czas remon-
tu budynku przy Świetlicowej – wy-
jaśniał Kazimierz Jańczuk. - Nie 
mamy na razie koncepcji zagospo-
darowania lokalu przy ulicy Mir-
kowskiej. Z drugiej strony, w obecnej 
sytuacji finansowej nie stać nas, aby 
otwierać kolejną filię biblioteki.

 - Budynek OSP Jeziorna jest pra-
wie gotowy. - W środku zostały do 
ułożenia podłogi – mówi Janusz Ko-
łodziejczak, zastępca naczelnika 
wydziału inwestycji. - Na zewnątrz 
trzeba wykonać jeszcze instalację 
zbierającą deszczówkę i podłączyć 
ją do kanalizacji. Później pozostanie 
już tylko zrobienie parkingu i chod-
ników dookoła budynku. 
 Wykonawca ma na to czas do 
31 lipca. Do końca września gmina 
chce natomiast uzyskać pozwolenie 
na użytkowanie obiektu.

TW
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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 
31.05.2020r.
 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

Piękne włosy na wiosnę
Wiosna już w pełni, czas pożegnać się z czapkami i przyjrzeć się naszym 
włosom. Jak one przetrwały zimę? Czy są zmęczone, przesuszone, po-
łamane ? Jeśli potrzebują wsparcia mamy dla nich świetny zabieg 

Zabieg laminowania 

 Laminowanie iNeo-Crystal fi rmy Estel jest to nowoczesny zabieg regene-
racji oraz pielęgnacji włosów, dzięki któremu na powierzchni włosa powsta-
je specjalna warstwa pochodzenia naturalnego. Włosy nabierają objętości, 
gładkości, elastyczności oraz blasku.
Zabieg zalecany jest osobom, które mają niewystarczająco gęste i puszyste, 
jak również porowate, cienkie i odbarwione włosy. Przywraca blask włosom 
zniszczonym zbyt częstymi koloryzacjami, suchym, łamliwym, matowym. Za-
bieg poleca się w celu zachowania koloru włosów farbowanych, wówczas 
można go wykonać nawet tuż po farbowaniu. Efekt zabiegu , zależnie od sta-
nu włosów i utrzymuje się od 3 do 4 tygodni.

przed laminacją po laminacji

P R O M O C J A

Salon BB, 
ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej)

Tel. 22 401 1234, bbsalon.pl

Centrum miasta jak tor do driftu
PIASECZNO Równo rok temu pisaliśmy o „zawodach” w driftowaniu, odbywających się na 

parkingu przy ulicy Sierakowskiego w centrum miasta. Problemu nie udało się wyeli-

minować. Ponadto nocą na ulicach Sierakowskiego i Kościuszki dochodzi do niebez-

piecznych rajdów. - Tak bawi się piaseczyńska młodzież – komentuje nasz czytelnik

 O niebezpiecznym, zakłóca-
jącym ciszę nocną paleniu gumy 
w centrum miasta poinformował 
nas w ubiegłym roku pan Jarosław. 
- Szaleństwa i krzyki połączone ze 
spożywaniem alkoholu odbywają 
się tu w każdy weekend – relacjono-
wał nasz czytelnik. - Młodzież, naj-

częściej w bmw, spotyka się na par-
kingu przy Sierakowskiego w pią-
tek wieczorem i harcuje do niedzieli. 
Mam dobry punkt obserwacyjny, bo 
mieszkam w kamienicy przy samym 
parkingu – opowiadał.
 Policja zdobyła film z miejskie-
go monitoringu, na którym było wi-
dać nielegalne „zabawy” . - Ustali-
my personalia kierowców, którzy 
odpowiedzą za stwarzanie zagro-
żenia w ruchu drogowym i zakłóca-
nie ciszy nocnej – zapowiadali funk-
cjonariusze. - Tymczasem minął rok 
i sytuacja wcale się nie poprawiła. 
Powiem więcej – jest jeszcze gorzej 
– mówi nasz czytelnik. - Młodzież 
zbiera się na parkingu już od wtor-
ku i każdej nocy dochodzi tu do dri-
ftowania. Straż miejska jest bezrad-
na, bo nie może zatrzymywać po-
jazdów będących w ruchu. Policja 

również olewa temat mówiąc, że nie 
mają dostatecznej liczby funkcjona-
riuszy. Gmina też nie jest bez winy, 
bo obiecywała postawić na parkin-
gu gumowe odbojniki uniemożli-
wiające jeżdżenie bokiem, ale do tej 
pory tego nie zrobiła. Nie wiem też 
czemu nie przekazuje policji nagrań 
z kamer monitoringu – dodaje. 
 Jak udało się nam ustalić, gmi-
na wie o popełnianych na parkin-
gu wykroczeniach, ale dotychczas 
nie miała możliwości identyfikowa-
nia ich sprawców. Niedługo jednak 
się to zmieni. - Dysponujemy spe-
cjalistycznym systemem do analiz 
wideo, który na podstawie nagrań z 
monitoringu wykrywa różnego ro-
dzaju zagrożenia – mówi Tomasz 
Pawlak, naczelnik referatu inno-
wacji miejskich. - W tej chwili przy 

parkingu montujemy specjalistycz-
ną kamerę, która pozwoli odczyty-
wać nocą rejestracje samochodów, z 
czym do tej pory mieliśmy problem. 
Dwie inne kamery zostaną zamon-
towane na placu Piłsudskiego. Jedna 
z nich ma „pilnować” choinki, któ-
ra zimą jest szczególnie narażona na 
ataki wandali.
 Nasz czytelnik twierdzi, że do 
nielegalnego palenia gumy na par-
kingu doszły ostatnio także wyści-
gi samochodów i motocykli, które w 
późnych godzinach nocnych pędzą 
bez opamiętania ulicami Sierakow-
skiego czy Kościuszki. - Nie chcę być 
złym prorokiem, ale któregoś dnia te 
„zabawy” doprowadzą do nieszczę-
ścia – dodaje.  

TW

 Już niedługo kierowcy 

łamiący przepisy i zakłócający

 ciszę nocną przestaną być

bezkarni Parking przy Sierakowskiego to jedno z ulubionych miejsc 
spotkań zakochanej w drifcie młodzieży
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Zbliża się remont
wylotówki z miasta
PIASECZNO Ulica Księcia Janusza I Starego (dawna 17 Stycznia) od lat 
czeka na kompleksową przebudowę. Gminie właśnie udało się uzyskać 
ZRID i pozwolenie na budowę. Problemem są pieniądze. - Będziemy 
rozmawiali o nich z sejmikiem województwa – zapowiada burmistrz 
Daniel Putkiewicz

 Mieszkańcy i kierowcy od lat narzekają na fatalny stan wjazdu do Piaseczna 
od strony Góry Kalwarii. Nawierzchnia ulicy Księcia Janusza I Starego (fragment 
drogi 722) jest nierówna, a wygląd poboczy woła o pomstę do nieba. Trzy lata 
temu piaseczyńska rada miejska podjęła uchwałę o podpisaniu porozumienia 
z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich, zarządcą arterii. Na jego mocy 
gmina za 250 tys. zł w ciągu dwóch lat wykonała kompleksowy projekt przebu-
dowy ulicy. Zmodernizowana droga ma mieć odwodnienie, kanalizację, nową 
nawierzchnię, zatoczki autobusowe, drogę pieszo-rowerową w kierunku Góry 
Kalwarii, niewielkie rondo przy wjeździe w ulicę 1 Maja oraz tzw. sięgacz z miej-
scami postojowymi. Z naszych informacji wynika, że udało się  uzyskać ZRID i 
pozwolenie na przebudowę drogi. - Nie ma natomiast zapewnionego fi nanso-
wania – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. - Chcemy, aby sejmik województwa 
mazowieckiego partycypował w tym zadaniu. Zamierzamy się spotkać i poroz-
mawiać o wkładzie własnym obydwu samorządów. 

TW
R E K L A M A

Coraz więcej dzieci w przedszkolach
PIASECZNO Wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak poinformowała radnych o działaniach 

podejmowanych przez gminę w czasach pandemii. Od dwóch tygodni działają już publiczne 

przedszkola, a od poniedziałku w szkołach mają wystartować zajęcia opiekuńcze dla klas 1-3

 Od 11 maja zostało otwartych na terenie gminy 10 
publicznych przedszkoli. W pierwszym tygodniu chodzi-
ło do nich 70 dzieci, w drugim – już 97. - Oddziałów zero-
wych w przedszkolach na razie nie otworzyliśmy – poin-
formowała radnych podczas sesji rady miejskiej wicebur-
mistrz Piaseczna Hanna Kułakowska-Michalak. 
 Od 25 maja mają ruszyć w szkołach oddziały 1-3. Na 
razie w placówkach mają być prowadzone tylko zajęcia 
opiekuńcze. Do tej pory rodzice zgłosili na nie 190 dzie-
ci. - Chcemy odpowiednio się do tego przygotować, ku-
piliśmy środki ochrony osobistej za 30 tys. zł – poinfor-
mowała wiceburmistrz. - 29 maja planujemy dezynfek-
cję wszystkich przedszkoli metodą mokrego zamgławia-
nia. Cały czas dezynfekujemy też przystanki autobuso-
we, ławki oraz przychodnię.

TW

KONSTANCIN-JEZIORNA

Konsultacje 
w sprawie ścieżek 
rowerowych
 Do 8 czerwca w urzędzie 
można składać wnioski dotyczą-
ce potrzeb oraz oczekiwań zwią-
zanych z przebiegiem nowych 
ścieżek i szlaków rowerowych. 
Mieszkańcy mogą także wypo-
wiedzieć się, w jakich lokaliza-
cjach widzieliby stojaki, wiaty ro-
werowe, kładki i pochylnie. Kon-
sultowany ma być również dal-
szy kierunek rozwoju Konstan-
cińskiego Roweru Miejskiego. 

TW

KONSTANCIN-JEZIORNA

Złóż wniosek do budżetu partycypacyjnego
 Do 29 maja trwa nabór wniosków do budżetu partycypacyjnego. 
Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły w sposób tradycyjny – w 
urzędzie, jak i przez internet. W tym roku, z uwagi na pandemię ko-
ronawirusa, nie trzeba zbierać podpisów poparcia dla swoich projek-
tów. Do rozdysponowania jest 400 tys. zł – 300 tys. zł na zadania re-
montowo-inwestycyjne i 100 tys. zł na pomysły z zakresu turystyki, 
sportu, rekreacji i kultury.

TWLESZNOWOLA

Otwarto PSZOK
 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dzia-
ła od kilku tygodni w siedzibie fi rmy Jarper, pod adresem  al. Krakow-
ska 108 A, Kolonia Warszawska. PSZOK jest czynny dwa dni w tygo-
dniu, z wyjątkiem dni świątecznych: w środę – w godz. 8 – 12 oraz 
14 – 18 i w sobotę – w godz. 9 – 15.

TW
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Wspólnoty mieszkaniowe chcą
stawiać płoty
PIASECZNO Panuje „moda” na izolowanie się wspólnot mieszkaniowych od pozostałej 

części miasta. - Nieruchomości chcą się zamykać, bo muszą same dbać o teren z które-

go tak naprawdę korzystają także inni mieszkańcy – mówi administrator bloku przy ul. 

Wojska Polskiego 2

 Dobrym przykładem, obrazu-
jącym tę tendencję, jest wspólno-
ta mieszkaniowa „Wojska Polskiego 
2” (budynek mieści się przy skrzyżo-
waniu z ulicą Okulickiego), która ja-
kiś czas temu wydzieliła się ze Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Jedność”. 
Niedawno pisaliśmy o płotach, któ-
re pojawiły się przy pobliskiej uli-
cy Sikorskiego, teraz okazuje się, 
że wspólnota „Wojska Polskiego 2”  
również planuje wygrodzenie części 
nieruchomości. - Chodzi o fragment 
części wspólnej, uniemożliwi to ko-
rzystanie innym mieszkańcom mia-
sta z ogólnodostępnego ciągu komu-
nikacyjnego – precyzuje administra-
tor bloku. Konkretnie mowa o chod-
niku, prowadzącym w kierunku uli-
cy Okulickiego. - Jest on w kiepskim 
stanie i należałoby go jak najszyb-
ciej wyremontować – mówi mężczy-
zna. - Wystąpiliśmy do gminy, aby 
wymieniła nawierzchnię chodnika. 
Spotkaliśmy się jednak z odmową. 
Gmina nie chce pomóc, bo chod-
nik – z którego korzystają tak na-
prawdę wszyscy mieszkańcy – znaj-
duje się na terenie wspólnoty. Z dru-
giej strony gmina źle zapatruje się na 
grodzenie centrum miasta. Czasami 
jednak wspólnoty nie mają wyboru... 
– komentuje mężczyzna.  

 Administrator dodaje, że gmi-
na, chcąc utrzymać otwarte ciągi 
komunikacyjne, nawet te znajdują-
ce się na prywatnym terenie, powin-
na partycypować w ich utrzymaniu, 
w tym okresowych remontach. - My 
moglibyśmy kupić nową kostkę bru-
kową na chodnik, a gmina ją poło-
żyć – proponuje administrator. - Za-
wsze można dojść do jakiegoś poro-
zumienia. Tymczasem w gminie nikt 
nie jest w ogóle zainteresowany pod-
jęciem tego tematu...

 - Trudno mi odnosić się do tej 
konkretnej sytuacji, bo jej nie znam 
– mówi burmistrz Daniel Putkie-
wicz. - Hipotetycznie, aby wykonać 
ogólnodostępny chodnik przebiega-
jący przez teren wspólnoty, gmina 
mogłaby użyczyć część działki. Za-
praszam wspólnotę lub jej przedsta-
wiciela do kontaktu. Muszę spraw-
dzić własność ciągów i przeanalizo-
wać, czy możemy włączyć się w ich 
modernizację.

Tomasz Wojciuk

Chodnik wokół bloku jest nierówny, jednak wspólnota nie
chce wymienić go dla wszystkich mieszkańców. Uważa, że
w kosztach remontu powinna partycypować gmina

R E K L A M A

Psy niszczą miejską zieleń
PIASECZNO Administratorzy osie-
dli narzekają, że psy sikają na pielę-
gnowane przez nich ogródki i traw-
niki. Podobny problem ma gmina. 
Zapytaliśmy burmistrza, czy rozwa-
żał wprowadzenie nowego podatku 
dla posiadaczy psów. Wpływy z nie-
go mogłyby pomóc w niwelowaniu 
szkód, wyrządzanych przez mieszka-
jące w mieście zwierzęta
 - Wiele mówi się o tym, aby zbie-
rać po swoich psach odchody, a nikt 
nie przejmuje się, że czworonogi si-
kają na trawniki i nowe nasadzenia 
– dzieli się swoimi spostrzeżenia-
mi administrator jednego z bloków 
przy ulicy Młynarskiej. - Co więcej, 
właściciele psów, jak zwróci się im 
uwagę reagują agresją. Mimo że nie 
szanują cudzej własności, nie mają 
sobie nic do zarzucenia...
 Mężczyzna tłumaczy, że na prze-
strzeni ostatnich lat musiał wymie-
nić ponad 20 iglaków, które zostały 
zniszczone przez psy. - Teraz posa-
dziliśmy nowe drzewka za żywopło-
tem – dodaje. - Z jednej strony ludzie 
nie lubią mieszkać w zamkniętych 
osiedlach. Z drugiej jednak otwarte 
przestrzenie przyciągają właścicieli 
psów z innych bloków, którzy przy-
chodzą ze swoimi pupilami. Trudno 
znaleźć wyjście z tej sytuacji... Może 
warto zastanowić się nad wprowa-
dzeniem podatku od psów. Za uzy-
skane pieniądze można by napra-
wiać zdewastowaną przez nie zieleń.
 Zapytaliśmy co o ewentualnym 
wprowadzeniu nowej opłaty, którą 

przyjęła chociażby niedawno gmi-
na Prażmów, sądzi burmistrz Pia-
seczna Daniel Putkiewicz? 
 - Chociaż słyszałem o takiej 
propozycji, to nie jest dobry czas 
na obciążanie mieszkańców kolej-
nym zobowiązaniem – mówi bur-
mistrz. - Warto przeanalizować ten 
pomysł, ale na pewno nie teraz. 
Wprowadzenie takiego rozwiąza-
nia musi mieć sens ekonomiczny i 
merytoryczny. Tym bardziej, że ża-
den podatek nie zrównoważy kosz-
tów sprzątania miasta i utrzymania 
zieleni. Wydaje mi się, że lepiej po-
stawić na edukację, ucząc właści-
cieli psów odpowiedzialności. 

TW
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Pożegnanie zamordowanej
nastolatki
PIASECZNO W poniedziałek odbył się pogrzeb zamordowanej 16-letniej Kornelii. Po uro-

czystości, na skwerze Kisiela zaplanowano zapalenie zniczy i skandowanie haseł prze-

ciwko przemocy. Na przeszkodzie stanął liczny oddział funkcjonariuszy z warszawskich 

Oddziałów Prewencji Policji

 Popełniona pod Konstancinem-
Jeziorną bestialska zbrodnia wstrzą-
snęła całym krajem. Kornelina zagi-
nęła w lutym, jednak jej ciało przy-
padkowy spacerowicz znalazł w lesie 
na terenie Rezerwatu Przyrody Łęgi 
Oborskie dopiero 26 kwietnia.

Żałobnicy przeciwko przemocy

 Policja zatrzymała dwoje po-
dejrzanych o zabójstwo nastolat-
ki. To jej dobrzy znajomi - 25-letni 
Patryk B i nieletnia Martyna S. We-
dług ustaleń śledczych, do zabój-
stwa doszło 11 lutego.  – Pokrzyw-
dzona zmarła na skutek strzałów z 
broni pneumatycznej i przyduszenia 
– poinformowała prokurator Miro-
sława Chyr z Prokuratury Okręgo-
wej w Warszawie. W poniedziałek 18  
maja w kościele Parafii Matki Bo-
żej Różańcowej w Piasecznie odbył 
się pogrzeb nastolatki. Ksiądz pro-
wadzący nabożeństwo apelował, by 
tego dnia zapomnieć o złych rze-
czach i emocjach. Po ostatnim po-
żegnaniu na skwerze Kisiela zapla-
nowano akcję skierowaną przeciwko 
przemocy. – Najprawdopodobniej 
zapalimy znicze i będziemy skando-
wać hasła przeciwko przemocy – za-
powiadała jedna z inicjatorek akcji.

Epidemia pretekstem 

do wyciszenia manifestacji?

 Gdy uczestnicy ceremonii po-
grzebowej z cmentarza komunalne-
go w Piasecznie trafili na skwer Ki-
siela okazało się, że czekała na nich 
liczna grupa funkcjonariuszy z war-
szawskich Oddziałów Prewencji Po-
licji. – Uwaga! Uwaga! Policja infor-
muje, mamy stan epidemii. Przeby-

wając w tym miejscu narażacie sie-
bie i innych –  apelowali munduro-
wi, wzywając do natychmiastowego 
opuszczenia placu. Spośród zgro-
madzonych siedem osób zostało 
ukaranych – wystawiono trzy man-
daty, skierowano też cztery wnio-
ski do sądu, w tym dwa do sądu ro-
dzinnego. Działania policji spotęgo-
wały negatywne emocje. Już po od-
nalezieniu ciała zamordowanej Kor-
nelii padły ostre słowa pod adresem 
policjantów, jakoby ich działania były 
zbyt opieszałe i nieskuteczne. – Zo-
baczcie ile jest policji. Jak trzeba było 
szukać Kornelii, to jej nie szuka-
li – krzyczała jedna z protestujących, 
przyjaciółka rodziny, zaangażowana 
w poszukiwania dziewczyny.

Kontrowersje wokół postawy 

policjantów

 – Uczestnicy manifestacji mie-
li maseczki i stali w odpowiednich 
odstępach  – zwraca uwagę adwo-
kat i radny Michał Rosa. – Policja 

twierdzi, że spontaniczne zgroma-
dzenie jest nielegalne. Nie wprowa-
dzono stanu nadzwyczajnego, któ-
ry dawałby możliwość stosowa-
nia takiego zakazu! – podkreśla. 
 Do sprawy podczas sesji odniósł 
się także burmistrz Daniel Putkie-
wicz. - Protestowi młodzieży na 
skwerze Kisiela towarzyszyła bar-
dzo zdecydowana reakcja policji – 
ocenił. - Takich obrazków w naszym 
mieście nie chcielibyśmy oglądać. 
Chciałbym wierzyć, że działania po-
licji były adekwatne do zagrożenia 
wynikającego z epidemii, z drugiej 
jednak strony represyjność i zdecy-
dowanie tych działań budzą wątpli-
wości czy nie były one wymierzone 
w osoby protestujące przeciwko pra-
cy policji w tej konkretnej sprawie – 
powiedział burmistrz i zaznaczył, że 
będzie chciał się spotkać z Komen-
dantem Powiatowym Policji, by na 
ten temat porozmawiać.   

Adam Braciszewski

R E K L A M A

poszukuje
KOLPORTERA

z własnym samochodem ze znajomością 
powiatu piaseczyńskiego

Praca co drugi piątek,

 tel. 692 488 278



DAM PRACĘ

ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA DO BIURA RACHUNKO-
WEGO W PIASECZNIE. WYMIAR CZASU PRACY I FOR-
MA ZATRUDNIENIA - DO UZGODNIENIA,
tel. 698 044 454,danuta.drezek@takros.pl

Praca w Niemczech od zaraz, Kolonia, legalna, na dłu-
żej, glazura+terakota, mieszkanie, dojazdy, narzędzia 
zapewniam, Tel. 510 769 677

Zatrudnię mechanika samochodowego Piaseczno, 
tel. 601 238 245

Ekspedientkę do sklepu spożywczego w Józefosławiu, 
tel. 503 706 115

Zatrudnię w sklepie spożywczym, dobre warunki, 
Łoś tel. 505 760 600

Przyjmę do pracy panią bądź pana w delikatesach
w Nowej Iwicznej, tel. 501 105 411

Zatrudnię glazurnika z doświadczeniem Tel. 606 975 447

Przedszkole Leśne w Piasecznie zatrudni nauczycie-
la oraz Panią do sprzątania. Pilne! Proszę o kontakt pod 
numerem - 604 437 501 lub na adres piaseczno@przed-
szkole-lesne.pl

Do piekarni: piekarza, ciastowego, stołowego; kierowcę, 
osobę do sprzątania, pakowania pieczywa. Zalesie Dol-
ne Tel. 663 044 036

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

Kucharkę i opiekunkę w stacjonarnym ośrodku opiekuń-
czym, Zalesie Dolne, tel. 607 081 930

Do produkcji i montażu okien aluminiowych, tel. 600 446 225

Pracownika do ociepleń budynków, tel. 601 847 143

Pomocnika lakiernika samochodowego z doświadcze-
niem, kwatera, Konstancin tel. 501 311 130

Poszukuję pani do opieki nad starszą panią, system zmia-
nowy 24/24 lub do uzgodnienia, Piaseczno, tel. 603 202 133

Firma ogrodnicza zatrudni doświadczonych ogrodników, 
a także na stanowisko kierownika ekipy pielęgnacyjnej, 
tel. 505 075 670

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

Praca w rolnictwie. Konstancin tel. 574 162 964

SZUKAM PRACY 

Posprzątam, tel. 513 449 171

Kierowca kat. C, tel. 579 936 150

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

KUPIĘ

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

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

Skupię każdą ilość złomu,  tel. 506 837 250

SPRZEDAM

Drewno kominkowe,  opałowe, każda ilość, tanio, 
tel.  502 544 959
Krzewy ozdobne,  tel. 880 479 679

Kontener budowlany, 3500 zł, tel. 601 847 143

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Sprzedam rękawiczki, latexowe, foliowe, nitrylowe, 
vinylowe. Każdą ilość, wybór rozmiarów, tel. 575 035 888

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Kupię każde auto, tel. 603 903 405

Kasacja aut, tel. 508 206 738

Skup aut, tel. 515 018 430

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

3 pokojowe 58 m kw., 340 tys zł, ul. Fabryczna, 
Piaseczno, tel. 793 857 643

3-pokojowe do remontu, 48 m kw., ul. Kusocińskiego, 
Piaseczno, 265 tys zł, tel. 506 394 790

Działki budowlane, siedlisko tel. 667 120 665

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

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

55 m kw., zamienię na mniejsze, tel. 609 656 315

Działki budowlane Prażmów, tel. 602 77 03 61

Działki budowlane Prażmów, tel.791 394 791

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Wynajmę pokój, tel. 698 896 421

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

Pokój do wynajęcia, Zalesie Dolne, tel. 22 757 21 55

Kwatery, tel. 728 899 673

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

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

2 pokoje z kuchnią i łazienka oraz pokój z kuchnią 
i łazienką w Czersku, tel. 780 060 388, 22 727 41 53

Lokal użytkowy w Piasecznie ul. Sikorskiego 1A, 53 m kw., 
wynajmę lub sprzedam, tel. 506 124 486

Działkę w Żabieńcu wynajmę pod działalność,
 tel. 508 743 620 

USŁUGI

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. Tel. 504 008 309

AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIAJĄCE, ZA-
KŁADANIE TRAWNIKÓW, www.ogrodybrukarstwo.pl, 
tel. 698 698 839

CYKLINOWANIE, PARKIETY, RENOWACJE 
SCHODÓW, TEL. 502 514 388

Dachy, remonty tel. 601 310 413

Przeprowadzki,  tel. 505 591 721

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

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

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

Hydraulika, domy, tel. 505 762 018

Układanie kostki brukowej, profesjonalnie i termino-
wo, gwarancja, www.dobrybrukarz.pl tel. 698 698 839

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Automatyka do bram: przesuwnych, dwuskrzydło-
wych, garażowych –  sprzedaż, montaż, serwis, 
tel. 790 331 339

Wycinka drzew i gałęzi w terenie zabudowanym, 
tel. 889 105 476

Dachy, rynny, tel. 798 836 860

Elektryk, tel. 666 890 886

Remonty łazienek gładzie gipsowe,   zabudowy k/g 
– solidnie, tel. 504 786 100

Hydraulik tel. 886 576 148

KOSIMY DZIAŁKI ZAROŚNIĘTE WYSOKĄ TRAWĄ, 
CHWASTAMI, ZAROŚLA, SAMOSIEJE, tel. 500 51 66 77

KOMPLEKSOWO ŁAZIENKI, TEL. 728 890 101

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

ROZBIÓRKA WIAT DOMÓW, TEL. 728 890 101

USUWANIE OWADÓW LATAJĄCYCH, Tel. 503 471 422

BEZSTRESOWE REMONTY, DOMY MIESZKANIA, 
TEL. 728 890 101

Skracanie i wycinka drzew, tel. 510 694 550

Pielęgnacja tui i żywopłotów tel. 510 694 550

Usługi minikoparką, usługi    podnośnikiem, koszowym, 
wycinka, przyłącza energetyczne kablowe oraz napo-
wietrzne, prowizorki budowlane, pomiary usuwanie kolizji 
energetycznych, przyłącza wodociągowe, przyłącza ka-
nalizacyjne Tel. 537 537 450 oraz 537 537 650

Koszenie tel. 735 616 596

Czyszczenie ogrodzeń tel. 735 616 596

Ogrody, Koszenie,Trawników tel. 603 315 531

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

Glazura, terakota, samodzielnie. Tel.694 126 583

Dachy krycie-naprawa tel. 792 354 779

Tynki gipsowe i tradycyjne kont, tel. 604 415 352

Tynki maszynowe tel. 533 125 444

Hydraulik, tel. 535 872 455

Mycie i malowanie elewacji,  tel. 505 591 721

Docieplanie Budynków, tel. 795 96 96 96

Koszenie, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Transport chorych, tel. 604 174 152

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Dachy, podbitki, naprawy, tel. 798 836 860

 Kominy, wkłady kwasowe, tel. 798 836 860

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

Ogrody – pielęgnacja, tel. 515 08 12 12

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

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

Budowa domów, tel. 601 847 143

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Naprawy, krycie dachów, tel. 511 928 895

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439

Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie elewacji 
- kilkunastoletnie doświadczenie,  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

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Glazurnicze, tel. 505 970 480

Malowanie, tel. 607 838 619

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

Hydraulika, domy, tel. 505 762 018

Złota rączka tel. 505 265 005

 RÓŻNE 

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

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

NAUKA 

ANGIELSKI DLA DOROSŁYCH SKYPE 
SPECJALIZACJA GRAMATYKA tel.500 571 634

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

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

ZDROWIE I URODA 

Grupa wsparcia. Omawiamy problemy, które Ciebie in-
teresują. Symboliczne opłaty, tel. 571 373 118

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czekają fun-
dacyjne zwierzaki: pieski małe, większe i całkiem duże, a 
także koty. Wszystkie są zdrowe, zaszczepione i wysteryli-
zowane. Przebywają w Piasecznie i okolicach. Chętnie po-
możemy przy doborze zwierzaka. Tel. w sprawie adopcji: 
503 069 502, 502 906 532, 604 531 952, 608 504 380

KOMUNIKAT

Choruję na stwardnienie rozsiane, przestałam cho-
dzić. Konieczna jest likwidacja barier architektonicznych 
w miejscu zamieszkania. Proszę o wsparcie finansowe. 
MARIA PRZEPIÓRKOWSKA Konto bankowe 85 1020 1169 
0000 8902 0049 1258, tel. 667 201 105

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

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

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

Hydraulik - przyłącza, instalacje, tel.608 030 808

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

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

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

DOCIEPLENIA PODDASZY, ZABUDOWY KARTON/
GIPS, TEL. 792 456 182
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Zatrudnię monterów instalacji wentylacyjnych, 
ecovent@wp.pl

Praca dodatkowa w domu, marketing. 
Więcej informacji, kontakt: 507 466 777

Parking strzeżony, całodobowy w Piasecznie zatrudni eme-
ryta lub rencistę z Piaseczna lub okolic, tel. 602 151 871

Zatrudnię opiekunkę do starszej, niepełnosprawnej osoby 
po udarze. Praca w Konstancinie. Tel. 572 256 503

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

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

Angielski indywidualnie, Piaseczno i okolice, 35 zł/h, 
Skype, tel. 571 373 118
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Gmina zbuduje targowisko
LESZNOWOLA Samorząd Mazowsza przyznał gminie Lesznowola niemal 1 mln zł dotacji 

na budowę targowiska. W czwartek radni zagłosowali za zmianą Wieloletniej Progno-

zy Finansowej na lata 2020-2034, rezerwując kolejny milion na tę inwestycję. Targo-

wisko ma powstać do połowy 2023 roku, ale jeszcze nie wiadomo w jakiej lokalizacji

 Wniosek o dotację na budowę 
placu targowego został złożony jesz-
cze w ubiegłym roku. Decyzję tę po-
przedziły konsultacje z częścią rad-
nych. Z naszych informacji wyni-
ka, że wielką orędowniczką budo-
wy targowiska, która od początku 
kadencji o nie zabiegała, jest rad-
na Małgorzata Bobrowska. Podczas 

wczorajszej sesji radna zapropono-
wała, aby zlokalizować plac targo-
wy w centralnej części gminy i wy-
korzystywać go także podczas róż-
nego rodzaju imprez. Wydaje się, że 
idealnym miejscem byłyby tu błonie 
przed urzędem gminy. 
 Tymczasem we wniosku o do-
finansowanie, jako potencjalną lo-
kalizację, wskazano ulicę Sadową 
w Nowej Iwicznej. - Jest to wstęp-
na koncepcja, którą później będzie 
można zmienić – podkreślił podczas 
sesji wicewójt Mirosław Wilusz. Co 
ciekawe, nie wszyscy radni wiedzie-
li o planowanej lokalizacji. - Wnio-

skuję o usunięcie punktu dotyczą-
cego targowiska z projektu uchwa-
ły i przedyskutowanie go na komi-
sjach. O tym przedsięwzięciu dowie-
działam się z lokalnej prasy – mówi-
ła radna Magdalena Łyszcz. Radna 
Anna Lasek stwierdziła, że zapropo-
nowana lokalizacja jest nie do przy-
jęcia i zapytała, czy gmina może 
jeszcze wycofać się z tej inwestycji. 
Z kolei Krzysztof Łupiński zapropo-
nował, aby wprowadzić inwestycję 

do WPF, a o lokalizacji placu roz-
mawiać później. 
 Po odrzuceniu wniosku rad-
nej Łyszcz, radni większością gło-
sów zmienili WPF, wprowadzając 
do niego nową inwestycję. Jej finan-
sowanie rozłożono na trzy lata, od 
roku 2021 (70 tys. zł) do 2023. Dziś 
gmina ma podpisać umowę na do-
finansowanie budowy targowiska z 
samorządem Mazowsza.

Tomasz Wojciuk

Targowisko ma zostać wybudowane do połowy 2023 roku

Samorząd Mazowsza 

przekazał 12 gminom 

w sumie 9,4 mln zł 

na budowę lub przebudowę 

targowisk

Czy wzdłuż Puławskiej Bis powstanie 
nowa linia energetyczna?
POWIAT Mieszkańcy miejscowości przylegających do pasa drogowego nowej trasy S7 

twierdzą, że równocześnie z budową drogi powstaje nowa linia energetyczna. Zwery-

fi kowaliśmy te podejrzenia w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

 - Zastanawiające jest to, że ta li-
nia nie była wcześniej z nikim kon-
sultowana – mówi pan Adam, miesz-
kaniec Antoninowa. - Wykonaw-
ca betonuje już słupy, które sta-
ną nie tylko w pasie drogowym, 
ale także na przylegających do nie-
go prywatnych gruntach. Moż-
na spotkać je na całej długości S7.
 Sprawą zainteresował się jakiś 
czas temu jeden z lesznowolskich rad-
nych, który skierował oficjalne zapy-
tanie do Polskich Sieci Elektroener-
getycznych. Dotyczyło ono tego, czy 
na terenie Lesznowoli planowana jest 
przebudowa linii elektroenergetycz-
nej. Odpowiedź PSE była odmow-
na. Nieco inne stanowisko w tej kwe-
stii prezentuje GDDKiA. - W ramach 
realizowanego kontraktu, wzdłuż tra-
sy S7, jako likwidacja istniejącej ko-
lizji, jest przebudowywana linia WN 
110 kV – informuje Małgorzata Tar-

nowska, rzeczniczka warszawskie-
go oddziału GDDKiA. - Linia ta bę-
dzie przebiegała w pasie drogowym i 
w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Jej 
budowa ma na celu uporządkowa-
nie rozproszonych sieci dystrybucyj-

nych. Po zakończeniu budowy istnie-
jąca linia WN 110 kV zostanie wraz 
ze słupami zdemontowana. Prace są 
poprzedzone uzgodnieniami z zakła-
dem energetycznym.

TW

Linia będzie przebiegała po wschodniej stronie Puławskiej Bis

R E K L A M A
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