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PIASECZNO

KONSTANCIN-JEZIORNA

URSYNÓW

Ukradli dwa samochody w jedną noc

Spowodował kolizję i zbiegł

Fałszywy policjant trafi ł do aresztu

Wpadł z dużą ilością narkotyków

Upili się i zdemolowali trzy samochody

Wypadek na obwodnicy. Cztery osoby ranne!

Złodziej rowerów wpadł na gorącym uczynku

 W nocy z 15 na 16 lutego na ulicy Gojawiczyńskiej nieznani sprawcy 
ukradli dwa samochody – czarnego jaguara z 2015 roku o wartości 150 
tys. zł oraz białą toyotę CHR z 2017 roku o wartości 120 tys. zł. Funkcjona-
riusze proszą wszystkie osoby, które widziały moment zdarzenia lub za-
uważyły kręcące się po okolicy podejrzane osoby o kontakt z najbliższą 
jednostką policji.

 W poniedziałek policjanci i strażnicy miejscy zatrzymali mieszkańca 
Konstancina, który dzień wcześniej spowodował peugeotem kolizję dro-
gową na ul. Puławskiego i uciekł z miejsca zdarzenia. Jak się okazało, miał 
on zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, obowiązujący do 2020 
roku. Co więcej, po spowodowaniu kolizji dopuścił się tzw. zgłoszeniów-
ki, czyli poinformował funkcjonariuszy o kradzieży samochodu, która fak-
tycznie nie miała miejsca. Mężczyzna usłyszał już zarzut i o jego dalszym 
losie zdecyduje sąd.

 Funkcjonariusze zatrzymali 22-letniego Sebastiana S., podejrzane-
go o dokonywanie oszustw metodą „na policjanta”. Między 9 a 12 lute-
go zatrzymany dzwonił do starszej kobiety, podawał się za policjanta 
albo prokuratora, mówił o rzekomo prowadzonej akcji i prosił o przeka-
zanie pieniędzy oraz biżuterii. Pokrzywdzona uwierzyła i... straciła mie-
nie o wartości 100 tys. zł. Sebastian S. wpadł, gdy próbował wyciągnąć 
od swojej ofiary kolejne 25 tys. zł. Usłyszał zarzuty oszustwa i usiłowa-
nia oszustwa, za co grozi mu do 8 lat więzienia. Na razie został tymcza-
sowo aresztowany na 3 miesiące. Policja nie wyklucza w tej sprawie ko-
lejnych zatrzymań. 

 Tydzień temu wieczorem na ulicy Gołkowskiej w Gołkowie policjan-
ci zatrzymali młodego człowieka, który miał przy sobie 53 gramów mari-
huany, 14 tabletek ekstazy oraz 554 g środków o nieznanym składzie che-
micznym, prawdopodobnie dopalaczy. Mężczyźnie grozi więzienie, spra-
wa jest rozwojowa.

 Do zdarzenia doszło we wtorek wczesnym popołudniem w rejonie ul. 
Kusocińskiego. Dwaj mężczyźni w wieku 40 i 32 lat zdemolowali fi ata, to-
yotę i volkswagena, wyrywając w autach lusterka i wycieraczki. Łączne 
straty wyceniono na kilka tysięcy złotych. Na szczęście sytuację widzieli 
świadkowie, którzy natychmiast wezwali policję. Chuligani zostali zatrzy-
mani i trafi li do aresztu. Obydwaj mieli w organizmie powyżej 2 promili al-
koholu. Po wytrzeźwieniu usłyszeli zarzut zniszczenia mienia. Grozi im do 
5 lat pozbawienia wolności.

 W środę po południu doszło do poważnego wypadku na niebezpiecz-
nym skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i Księcia Janusza I Starego (dawna 17 
stycznia), na wjeździe do Piaseczna od strony Góry Kalwarii. Wyjeżdżający 
z ulicy Księcia Janusza I Starego w kierunku Warszawy mercedes nie ustą-
pił pierwszeństwa suzuki jadącemu ul. Armii Krajowej w kierunku Góry 
Kalwarii. Doszło do zderzenia – suzuki uderzyło mercedesa w bok. Ruch 
na skrzyżowaniu na około pół godziny został niemal całkowicie sparaliżo-
wany. Na miejscu szybko pojawiły się trzy karetki pogotowia, straż pożar-
na i policja. W wypadku ucierpiały cztery osoby, nie doznały jednak po-
ważniejszych obrażeń.

 Kilka dni temu po południu w rejonie ulicy KEN policjanci zauwa-
żyli dwie szarpiące się osoby. Jedna z nich, 23-letni Arkadiusz W. miał 
przy sobie akumulatorową wkrętarkę, za pomocą której przeciął linkę 
od zaparkowanego na chodniku roweru, wartego ponad 5 tys. zł. Nie 
zdążył nim jednak odjechać. Został zatrzymany i przewieziony do ko-
mendy przy ul. Janowskiego. Teraz odpowie za kradzież, grozi mu do 
5 lat więzienia.

Ciężko z synami
TARCZYN Małgorzata i Jerzy Domasiewiczowie opiekują się dorosłymi, niepełnospraw-
nymi synami. Lata płyną, rodziców opuszczają siły i zdrowie. Dlatego proszą o pomoc 
gminę, ale - jak mówią - zderzają się ze ścianą bezduszności
 – Odpoczynek, wolny dzień? Nie 
wiem co to znaczy – mówi zmęczona 
57-letnia Małgorzata Domasiewicz. 
Jej 66-letni mąż niewiele może jej po-
móc. Przeszedł dwa zawały, cierpi na 

cukrzycę i niewydolność nerek. U oby-
dwu ich synów niedługo po urodzeniu 
zdiagnozowano mózgowe porażenie 
dziecięce. Teraz Sławek ma 34 lata, 
a Tomek 19, wymagają stałej opieki i 
kosztownej rehabilitacji. – Trzeba im 
pomóc we wszystkim: ubieraniu, je-
dzeniu, sprzątaniu, w toalecie, wycho-
dzeniu na spacer. Póki byli dziećmi i 
byłam młodsza, dawałam sobie radę 
z codziennym kąpaniem. Teraz chłop-
cy są za ciężcy... Już niedomagam na 
kręgosłup, nie mam siły – mówi z re-
zygnacja w głosie pani Małgorzata. 
W domu w Rudzie mieszka jeszcze 
33-letnia siostra braci, ale często jej 
nie ma, pracuje po 12 godzin. – Pró-
buje ułożyć swoje życie. Kiedy może, 
pomaga. W ostatnie wakacje brała 
zwolnienie lekarskie, żeby pomóc przy 
opiece nad Sławkiem i Tomkiem – tłu-
maczy pani Małgorzata.
 Starszy z braci jest dowożony w 
dni powszednie do grójeckich warsz-
tatów terapii zajęciowej. Jednak nie-
regularnie, bo kiedy kierowca ma 
urlop czy jest chory, nie ma kto go 
zastąpić. Warsztaty nie działają rów-
nież w ferie i wakacje. Z kolei 19-latek 
w dni powszednie mieszka w interna-
cie przy szkole specjalnej w Między-
lesiu. – Kiedy ich nie ma, gotuję, pio-
rę, sprzątam i prasuję, bo muszę im 
przygotować ubrania na każdy dzień 
– tłumaczy matka braci.

Zderzam się ze znieczulicą
 Od przeszło półtora roku pań-
stwo Domasiewiczowie prowadzą 
batalię z Gminnym Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej (GOPS) w Tar-
czynie o przydzielenie usług opie-
kuńczych. Aby ktoś przyszedł i po-
mógł wykąpać rosłych synów oraz 
posprzątać w ich pokojach. Na pół 
roku GOPS przysłał opiekuna, a po-
tem go odebrał. – Na kolejne wnioski 
odpowiadają, że jest mąż, jestem ja, i 
możemy zaopiekować się Sławkiem 
i Tomkiem. Z zazdrością patrzę na 
gminy, gdzie osobom niepełnospraw-
nym naprawdę się pomaga, a nie tylko 
o tym mówi – stwierdza rozgoryczona 
pani Małgorzata. Ponieważ urzędnicy 
odpowiadali negatywnie na jej wnio-
ski, próbowała wykorzystać oficjalną 
drogę – składała skargę na burmistrz 
Tarczyna, potem na decyzję GOPS w 
Samorządowym Kolegium Odwoław-
czym (SKO) i sądzie administracyj-
nym, ale na razie bez skutku. – Wciąż 
zderzam się ze znieczulicą i bezdusz-
nością w tarczyńskim magistracie – 
mówi kobieta.
 Magdalena Burzyńska, kierow-
nik tarczyńskiego GOPS nie zgadza 
się z opinią, że pracownicy gminy są 
bezduszni. – Generalnie uważam, że 
państwo Domasiewiczowie otrzymu-

ją duże wsparcie z wielu instytucji, w 
tym oczywiście z GOPS – przekonu-
je kierowniczka. – Problem w tym, że 
szczególnie mama chłopców nie chce 
w pełni współpracować z naszym 
ośrodkiem. Dla przykładu, aby uzy-
skać wsparcie w postaci usług opie-
kuńczych, jest obowiązek wykaza-
nia, że najbliżsi nie mają możliwości 
zajmowania się dorosłymi, niepełno-
sprawnymi dziećmi. Tymczasem pani 
Domasiewicz przedstawiła jedynie za-
świadczenie, że jest pod opieką porad-
ni i leczy się przewlekle. Poprosiliśmy o 
uzupełnienie informacji medycznej, ale 
pani Domasiewicz odmówiła jej  przed-
stawienia. W czasie wywiadu prowa-
dzonego w tej sprawie przez pracowni-
ka socjalnego, pani Domasiewicz po-
dała informacje, że jest zdrowa, co stoi 
w sprzeczności z tym, co potem napisa-
ła we wniosku. W efekcie odmówiliśmy 
przyznania usług opiekuńczych. Naszą 
decyzję SKO utrzymało w mocy – infor-
muje pani kierownik.

Bo opiekun to nie służba
 Zdaniem Magdaleny Burzyń-
skiej problemów, które powodują, że 
obecnie nie można przydzielić usług 
opiekuńczych tej rodzinie jest wię-
cej. – Jeden z synów przebywa w in-
ternacie od poniedziałku do piąt-
ku, a drugi każdego dnia od godz. 
8 do 16 bierze udział w warsztatach 
terapii zajęciowej. Tymczasem pań-
stwo Domasiewiczowie wnoszą o 
przyznanie usług opiekuńczych co-
dziennie przez 7 dni w tygodniu dla 
obu synów. Jak mamy je świadczyć, 
podpisać umowę z osobą świadczą-
ca usługi, skoro chłopców nie ma w 
domu? – pyta retorycznie kierow-
niczka GOPS. – Kiedy przez pół 
roku świadczyliśmy usługi opiekuń-

cze w tym domu, co nam potem za-
kwestionowało SKO, dochodziło do 
absurdów. Pani Domasiewicz prze-
konuje, że potrzebuje usług opiekuń-
czych, a wymagała od naszego pra-
cownika, aby palił w piecu, czy wy-
konywał czynności w kuchni. Wy-
najęty przez nas mężczyzna, któ-
ry te usługi świadczył, stwierdził, że 
ci państwo wykorzystywali go jako 
służbę, a nie do usług opiekuńczych 
i że nie chce więcej współpracować z 
tą rodziną. Gdy zgłębiliśmy ten te-
mat, okazało się, że faktycznie do-
szło do naruszeń ze strony rodzi-
ny i wykorzystywania opiekuna nie 
do tych celów, do których został za-
trudniony – tłumaczy.

Proszą o to, czego nie możemy dać 
 Małgorzata Burzyńska argumen-
tuje, że spór z  rodziną Domasiewi-
czów zaczął się od tego, że GOPS 
zmniejszył jej pomoc finansową na 
rehabilitację chłopców, bo dopatrzył 
się, że otrzymują około 20 tys. zł rocz-
nie na ten cel z fundacji „Zdążyć z 
Pomocą”. – Państwo Domasiewiczo-
wie nie przedstawili nam wszystkich 
informacji w tej sprawie – podkreśla. 
 Sytuację rodziny z Rudy dobrze 
zna burmistrz Barbara Galicz. – Po ludz-
ku rozumiem, że mając dziecko niepełno-
sprawne jest ciężko, a co dopiero dwójkę 
dorosłych. Dlatego pomoc z naszej stro-
ny szła możliwie szeroko, sama bezpo-
średnio angażowałam się w poszukiwa-
nie możliwości wsparcia dla tej rodzi-
ny. Tylko że ja mam wrażenie, iż z tego, 
co my zgodnie z przepisami możemy za-
oferować, ci państwo nie chcą skorzystać. 
Natomiast wnioskują o pomoc, której my 
z różnych względów formalnych nie mo-
żemy im udzielić – argumentuje.

Piotr Chmielewski
K O N D O L E N C J E

Małgorzata Domasiewicz stara się o pomoc gminy 
w opiece nad dorosłymi synami, ale bezskutecznie. Dlaczego?

- Póki chłopcy byli dziećmi, 
dawałam sobie radę 

z codziennym kąpaniem. 
Teraz są za ciężcy... Już nie-

domagam na kręgosłup, 
nie mam siły – mówi 

z rezygnacja w głosie pani 
Małgorzata
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Wilkoń i „Zośka”
symbolami Piaseczna
PIASECZNO W poniedziałek w bibliotece w Zalesiu Dolnym odbyła się de-
bata „Lokalne symbole Polski”, podczas której rozmawiano o ludziach 
i miejscach  charakterystycznych dla miasta i jego najbliższych okolic

 Organizatorem debaty był Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, a w 
spotkaniu wzięli udział mieszkańcy, młodzież oraz wiceburmistrz Daniel Put-
kiewicz. Po omówieniu roli symboli w kształtowaniu lokalnej tożsamości za-
prezentowano wnioski z ogólnopolskiej sondy, z której wynikało, że za naro-
dowe symbole Polacy uznają Jana Pawła II i Lecha Wałęsę. Następnie uczest-
nicy spotkania musieli wskazać miejsca, rzeczy i ludzi symbolizujące Piasecz-
no. Wśród propozycji pojawiły się: ratusz, kościół św. Anny, Górki Szymona, 
Park Książąt Mazowieckich przy ul. Chyliczkowskiej, a także słynny artysta Jó-
zef Wilkoń oraz żołnierz AK, Tadeusz Zawadzki ps. Zośka. Co ciekawe, uczest-
nicy debaty wskazali na odrębność Piaseczna (za którego symbole zostały 
uznane baranek, fontanna na rynku, korki na Puławskiej czy stara mleczarnia) 
od Zalesia Dolnego, kojarzącego się z Józefem Wilkoniem, Górkami Szymona, 
Krauzówką czy Festiwalem Otwartych Ogrodów.

TW

W marcu przyjadą pierwsi repatrianci
GÓRA KALWARIA Fundacja Leny Grochowskiej, która wydzierżawiła i wyremontowała „ko-
szarowce”, zapewni Polakom z Kazachstanu nie tylko dach nad głową, ale także pracę 
w otwierającym się po sąsiedzku hotelu
 – Obecnie czekamy na sześć ro-
dzin, w sumie 26 osób – informu-
je Władysław Grochowski, pełno-
mocnik fundacji. – W umowie z Mi-
nisterstwem Spraw Wewnętrznych 

i Administracji zobowiązaliśmy się, 
że przyjmiemy taką grupę i damy jej 
schronienie – dodaje. Pierwsza rodzi-
na lub dwie zamieszkają w wyremon-
towanym budynku koszarowym nr 
2 przy ul. Dominikańskiej najpraw-
dopodobniej jeszcze przed świętami 
Wielkanocnymi. To potomkowie Po-
laków, których w 1936 roku Józef Sta-
lin zesłał na azjatyckie stepy. Z rzą-
dowych danych wynika, że jeszcze 34 
tys. obywateli Kazachstanu przyznaje 
się do polskich korzeni i chce powrotu 
do kraju ojców. Ich przyjazd do Polski 
(mają do pokonania około 4 tys. km) 
ułatwia nowa ustawa. MSWiA prze-
kazuje rodzinie repatriantów na za-
kup mieszkania po 25 tys. zł na osobę 
oraz dodatkowe 25  tys. zł na rodzinę. 
Rząd może też opcjonalnie dofinan-
sować wynajem mieszkania (po 300 zł 
na członka rodziny miesięcznie).   
 Fundacja Leny Grochowskiej 
jest jedną z organizacji, która spro-
wadza repatriantów i pomaga im 
przystosować się do nowych warun-
ków życia. Polacy ze Wschodu ślą do 
fundacji listy z zapytaniami, czy ich 
przyjmie. – Najwięcej próśb otrzy-
mujemy od osób starszych. Jednak 
wybieramy młode rodziny z dzieć-
mi, które są w stanie szybciej się za-

adaptować w nowym miejscu za-
mieszkania – mówi Władysław Gro-
chowski. W sumie w Górze Kalwarii 
ma zamieszkać 15-20 rodzin, to naj-
większy projekt fundacji. – Nie chcę, 
aby repatriantów było w  jednym miej-
scy więcej, aby nie powstało coś w ro-
dzaju getta. Ponieważ repatrianci, 
przeniesieni z kazachskich wsi, gdzie 
znali wszystkich od dzieciństwa, do 
nawet niedużego miasta, gdzie nie zna-
ją nikogo, mają tendencję do izolowa-
nia się – tłumaczy. Dlatego fundacja 
planuje również udzielić wparcia przy-
byszom w integrowaniu się z lokalną 
społecznością, sąsiadami.  – Pierwsze 
tygodnie dla repatriantów są bardzo 

trudne. Niektórzy, szczególnie męż-
czyźni, po pewnym czasie chcą wra-
cać tam, skąd przyjechali, są bardziej 
wycofani – mówi pełnomocnik funda-
cji. – Kobiety łatwiej się przystosowują, 
są ambitniejsze i bardziej przebojowe. 
Dzieci też szybciej uczą się języka i za-
wierają przyjaźnie – mówi.
 Najmłodsi repatrianci rozpoczną na-
ukę w miejscowej szkole. A ich rodzice, po 
przeszkoleniu, będą mogli podjąć pra-
cę w hotelu, który wiosną otworzy się w 
„koszarowcu” u zbiegu Dominikańskiej  
i Jana Białka. Nowi mieszkańcy Góry 
Kalwarii pomogą w codziennej obsłudze 
obiektu, w kuchni, a może i w recepcji.  

Piotr Chmielewski

W sumie w mieszkaniach w jednym z dwóch wyremontowanych 
„koszarowców” zamieszka 15-20 rodzin repatriantów

– Pierwsze tygodnie dla re-
patriantów są bardzo trudne. 

Niektórzy, szczególnie 
mężczyźni po pewnym 
czasie chcą wracać tam, 

skąd przyjechali, są bardziej 
wycofani – mówią w fundacji

Ale to już było..., ale warto znów posłuchać
 Już dziś w Domu Kultury w Piasecznie odbędzie się koncert w wyko-
naniu piaseczyńskich artystów.
 Wystąpią: Agnieszka Adamczyk i Sławomir Kosiński, Natalia Zaręba i 
Norbert Satora, Paweł Górski, Tomasz Krzymiński, Agata Gałach i Piotr Sa-
wicki. Tym razem zaprezentowanych zostanie kilkanaście wielkich przebo-
jów Królowej Polskiej Piosenki czyli Maryli Rodowicz, która już od ponad 50 
lat jest obecna na scenie muzycznej. Początek o godz. 19. Wstęp: 10 zł.

Tyl.

PIASECZNO

Adamm na scenie
 W niedzielę 25 lutego w siedzibie GOK Lesznowola w Starej Iwicznej (ul. 
Nowa 6) odbędzie się spektakl teatralny pt. „Adamm” w reżyserii Ewy Kłujszo. Wy-
stąpią Iwona Manista-Kutryś i Tomasz Kłujszo. Początek o godz. 18. Wstęp: 15 zł.

Tyl.

PIASECZNO

R E K L A M A

Józef Wilkoń to wizytówka naszego miasta
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Tęsknota, koszmar, humor
GÓRA KALWARIA W najbliższą sobotę i niedzielę w kinie Uciecha odbędą się Dni Kultu-
ry Żydowskiej. Wydarzeniu przygotowanemu przez Ośrodek Kultury patronuje Kurier 
Południowy i Piasecznonews.pl

 Festiwal rozpocznie się w sobo-
tę o godz. 18 od koncertu piosenek 
Wiery Gran „Od serca…do serca” 
w wykonaniu Moniki Chrząstow-
skiej, aktorki Teatru Żydowskiego 
oraz akordeonisty Pawła Leszczyń-
skiego. Gran – piosenkarka, aktor-
ka kabaretowa i filmowa – od wio-
sny 1942 r. była artystyczną sensa-
cją Café „Sztuka” w warszawskim 
getcie, z którego uciekła w sierpniu 
1942 roku. Po wojnie została nie-
słusznie oskarżana o kolaborację z 
Niemcami. Oczyszczana z zarzutów 
przez kolejne sądy, nie wytrzyma-
ła presji opinii publicznej i wyemi-
growała do Francji, gdzie zmarła w 
zapomnieniu. Podczas koncertu za-
prezentowane zostaną m.in. piosen-
ki „Tango notturno”, „Piosenka o 
zgubnym sercu”, czy „Bo to się zwy-
kle tak zaczyna”. Piosenki dopeł-
nią krótkie narracje epizodów z ży-
cia prywatnego i zawodowego Wie-
ry Gran zaczerpnięte z książki Agaty 
Tuszyńskej „Oskarżona Wiera Gran”. 
Wstęp: 20 zł (bilety są dostępne w ka-
sie OK oraz na biletyna.pl).
 W niedzielę o godz. 13 dojdzie 
do projekcji oraz spotkania z auto-
rami filmów opowiadających o dra-
matycznych wydarzeniach z okresu 
wojny w Górze Kalwarii. „Tajemnica 
wsi Marianki” – film Hanny Bąbik – 
jest opowieścią o tragicznej historii 
dwojga żydowskich dzieci, zamiesz-

kujących w czasie okupacji Marian-
ki, część obecnej Góry Kalwarii. Z 
jednej strony jest to historia soli-
darności i odwagi widziana oczami 
dziecka, z drugiej – obraz koszmaru 
wojny. Natomiast „Abramek wrócił 
sam” – film Tomasza Wiśniewskie-
go, jest historią Henryka Prajsa z 
Góry Kalwarii, ostatniego żyjącego 
Żyda z tego miasta oraz ostatniego 
żyjącego żołnierza z Suwalskiej Bry-
gady Kawalerii. Spotkanie poprowa-
dzi Piotr Rytko. Wstęp wolny.
 Również w niedzielę o godz. 18 
będzie można zobaczyć przedwo-

jenny kabaret pt. „Kłopoty faszero-
wane, czyli wieczór humoru i pio-
senki żydowskiej” z udziałem akto-
rów Teatru Żydowskiego z Warsza-
wy: Moniki Chrząstowskiej, Henryka 
Rajfera, Marka Węglarskiego, Teresy 
Wrońskiej (prowadzenie i fortepian). 
W programie przedwojenne piosenki i 
skecze znakomitych poetów i kompo-
zytorów. Bilety po 20 zł dostępne są w 
kasie OK oraz na biletyna.pl.
 Miejsce wszystkich tych wyda-
rzeń - kino Uciecha znajduje się przy 
ul. ks. Sajny 14.

PC

W sobotę piosenki Wiery Gran przy akompaniamencie 
akordeonu zaśpiewa Monika Chrząstowska (fot. Marta Kuśmierz)

Radni oszczędzą papier
LESZNOWOLA Lesznowolscy radni już nie będą musieli nosić ze sobą 
ciężkich teczek z dokumentami. Teraz projekty uchwał będą docierały 
do nich w postaci cyfrowej

 Wprowadzenie zmian wiązało się z modyfi kacją statutu gminy. Podczas 
ostatniej sesji podjęto stosowną uchwałę, którą zreferował przewodniczący 
komisji statutowej, radny Łukasz Grochala. – Proponuje się zmiany w statucie 
polegające na tym, aby cały obieg dokumentów odbywał się w formie elek-
tronicznej (uznając za dzień doręczenia dzień wysłania plików z dokumenta-
mi do radnego – przyp. red.) – mówił. Co ciekawe, na pisemny wniosek radne-
go złożony przewodniczącemu rady, zawiadomienie i materiały do sesji na-
dal mogą być dostarczane w formie papierowej. Zmieni się także sposób gło-
sowania radnych – już nie będą musieli podnosić ręki, a wystarczy naciśnięcie 
odpowiedniego przycisku. O wyniku zdecydują wskazania elektronicznego 
systemu do głosowania. Podnoszenie rąk przez radnych będzie niejako opcją 
rezerwową na wypadek braku prądu lub awarii systemu. Wszyscy radni chęt-
nie poparli zaproponowane modyfi kacje.

TW

Zobacz malarstwo surrealistyczne
 Do końca marca w Galerii Wystaw Artystycznych OKNO w Siedzibie GOK 
Lesznowola w Starej Iwicznej przy ul. Nowej 6 czynna będzie wystawa ma-
larstwa surrealistycznego Zbigniewa Wiśniewskiego.

Tyl.

PIASECZNO

R E K L A M A
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Ruszy budowa szkoły w Zamieniu
LESZNOWOLA Za ponad 30 mln zł gmina wybuduje obiekt na około 1000 dzieci przy ulicy 
Waniliowej w Zamieniu, który odciąży przepełnione placówki w Mysiadle i Lesznowoli
 Nowa szkoła ma mieć 29 sal lek-
cyjnych, dwie świetlice, bibliotekę, 
średniej wielkości 2-sektorową salę 
gimnastyczną z zapleczem, siłownię, 
salę fitness i salę gimnastyki korekcyj-
nej. W budynku o powierzchni użyt-
kowej przekraczającej 8 tys. m kw. 
znajdzie się również aula z antresolą 
i kuchnia z jadalnią na 218 miejsc. 
 Szkoła zostanie pobudowana na 
działce o powierzchni około 2 ha. 
Na razie znajdzie się obok niej tyl-
ko parking (wejście będzie od strony 
ul. Waniliowej). Boisko zostanie wy-
konane w późniejszym terminie. Na 
jednej zmianie w szkole będzie mo-
gło uczyć się 725 dzieci. Jak twier-
dzą w gmienie, najlepiej funkcjonują 
szkoły w systemie 1,5-zmianowym, 
w których dzieci kończą zajęcia oko-
ło godz. 15. Przy takim założeniu w 
nowej szkole bez problemu zmieści 
się 1000-1100 uczniów. W budynku 
nie zaprojektowano natomiast czę-
ści przedszkolnej. – Nie było takiej 
potrzeby, ponieważ gminne przed-
szkole mieści się 400 m dalej - mówi 
Rafał Suwała, główny specjalista ds. 
inwestycji w gminie Lesznowola. W 

najbliższych dniach ma zostać ogło-
szony przetarg na wykonawcę in-
westycji. Jak wszystko dobrze pój-
dzie, już w kwietniu wyłoniona fir-
ma wkroczy na plac budowy. W tym 
roku mają zostać wykonane pra-
ce ziemno-fundamentowe. Budowa 
szkoły ma potrwać do końca 2019 
roku. – W tegorocznym budżecie za-

planowaliśmy na tę inwestycję 3 mln 
zł – mówi Elżbieta Obłuska, gminna 
skarbnik. – W przyszłym roku prace 
mają kosztować 15 mln zł, a w 2020 
– 20 mln zł. Wówczas inwestycja bę-
dzie już zakończona, gminie pozo-
stanie tylko jej rozliczenie.

TW

 Nowa szkoła ma powstać do końca przyszłego roku 

Niech tańsze będzie
życie seniora
GÓRA KALWARIA W gminie mieszka około 6000 emerytów. To dla nich 
niebawem zacznie działać Kalwaryjska Karta Seniora, oferująca zniżki 
w lokalnych fi rmach i instytucjach

 Inicjatorami wydania przez ratusz karty rabatowej dla osób starszych była 
– a jakżeby inaczej – Gminna Rada Seniora (GRS). – Nie poprzestaliśmy na 
tym, że zgłosiliśmy pomysł władzom gminy. Powołaliśmy zespół, który wstęp-
nie namówił właścicieli dziesięciu sklepów i punktów usługowych na naszym 
terenie do udzielenia zniżek w ramach karty seniora – mówi Elżbieta Bana-
siak, przewodnicząca GRS.
 Rada miejska kilkanaście dni temu podjęła odpowiednią uchwałę i w ma-
gistracie trwają przygotowania do wydania karty. – Pracujemy obecnie nad li-
stą przywilejów, którą otrzymają jej posiadacze, czyli osoby po 60. roku życia 
– informuje Andrzej Wojnarski, inspektor ds. społecznych w urzędzie gminy. 
Wedle jego zapowiedzi, mieszkańcy z plastikowym dokumentem w portfelu 
będą mogli m.in. taniej korzystać z basenu i lokalnych (płatnych) imprez kul-
turalnych. Bo karta seniora ma stanowić również zachętę do udziału w lokal-
nych wydarzeniach. Gmina ze swej strony również wkrótce zaapeluje do miej-
scowych przedsiębiorców – potencjalnych partnerów – o przystąpienie do 
programu i przyznawanie rabatów. Elżbieta Banasiak spodziewa się, że wnio-
ski o kartę złoży kilkuset seniorów. 
 Niektóre gminy wprowadzają u siebie Ogólnopolską Kartę Seniora (tak 
zrobiły Piaseczno i Lesznowola), uprawniającą do zniżek w całym kraju. Dla-
czego takiego rozwiązania nie wybrano w Górze Kalwarii? – Naszym zda-
niem, lokalna karta będzie dla naszych mieszkańców dużo bardziej użytecz-
na – uważa przewodnicząca GRS.

PC

Po dużych rodzinach, seniorzy będą kolejną grupą, 
która otrzyma w gminie rabaty

KONSTANCIN-JEZIORNA

GÓRA KALWARIA

Stefano Terrazzino na Dzień Kobiet

Czujnik stanu powietrza już nadaje

Sowie piosenki Turnaua i Królika

 Z okazji kobiecego święta w sobotę 3 marca o godz. 18 Konstanciński 
Dom Kultury (ul. Mostowa 15) zaprosi na koncert Stefano Terrazzino z ze-
społem. Tancerz i piosenkarz znany m.in. z popularnych programów tele-
wizyjnych „Taniec z gwiazdami” oraz „Twoja twarz brzmi znajomo” zapre-
zentuje największe włoskie przeboje, m.in. „Volare” czy „Azzuro”. W pro-
gramie koncertu, oprócz gorących południowych rytmów, pokaz tańca. 
Bilety w cenie 50 zł do kupienia w kasie i na stronie internetowej KDK.

PC

 „Bywało lepiej… To nie jest najlepszy dzień na aktywność poza do-
mem” - taki komunikat był podsumowaniem wczorajszych pomiarów sta-
cji badającej czystość powietrza, która od wtorku znajduje się na budyn-
ku przy ul. ks. Sajny 2a.
 Przypomnijmy, że pierwsze w gminie urządzenie do pomiaru stanu 
powietrza zamontowała Fundacja Aviva, organizator konkursu „Wiem 
czym oddycham!”. Akcję głosowania na lokalizację urządzenia w Górze 
Kalwarii zorganizowało lokalne Stowarzyszenie Nowa Kalwaria w nadziei, 
że wskazania uświadomią mieszkańcom i władzom, że czas zacząć na po-
ważnie działać na rzecz czystego powietrza. Wprawdzie miastu nie udało 
się znaleźć w pierwszej setce miejscowości (które mogły być pewne czuj-
ników), ale zostało ono wybrane w drugim etapie przez jury konkursu. 
Odczyty z kawaryjskiego czujnika można śledzić wchodząc na stronę: 
map.airly.eu/pl/ i wyszukując Górę Kalwarię.

PC

 Grzegorz Turnau 9 marca o godz. 20.30 zorganizuje dla publiczno-
ści zgromadzonej w Ośrodku Kultury (ul. Białka 9) „Wieczór sowich pio-
senek”. Będzie to spotkanie dwóch kolegów - Grzegorza Turnaua (śpiew, 
fortepian) i Jacka Królika (gitara), z których jeden nie umie grać na gita-
rze, a drugi na fortepianie. W programie 80-minutowego koncertu, poza 
utworami z repertuaru Grzegorza Turnaua, piosenki m.in. Billy Joela, Mar-
ka Grechuty, Johna Lennona i Starszych Panów. Bilety w przedsprzedaży 
80 zł (w dniu koncertu 90 zł) do kupienia w kasie OK i na biletyna.pl. 

PC

R E K L A M A



nr 7 (707)/2018/W1

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Piękna również zimą
Zima nam nie sprzyja. Cera staje się ziemista, wysuszona, brakuje jej blasku. Włosy przez 
cześć dnia ukryte pod czapką pozostawiają wiele do życzenia. A wszystko przez zimową 
aurę. Ciągłe zmiany temperatury i wilgotności powietrza, powodują niekorzystne efek-
ty widoczne na naszej skórze i włosach

 Szybki efekt naprawczy uzyskamy dzięki ekspresowemu zabiegowi 
kawiorowemu. Jest to kilkuetapowy zabieg, podczas którego substan-
cje aktywne  rozpuszczają połączenia pomiędzy martwymi komórkami 
naskórka, powodując rozjaśnienie, odświeżenie i wygładzenie skóry. Ko-
lejny etap to rubinowa maska liftingująca. Maska modeluje owal twarzy, 
daje uczucie napięcia, liftu skóry. Cera staje się  promienna, wygląda na 
wypoczętą i młodszą.
 Dla tych pań, które mają problem z włosami zniszczonymi,  łamliwymi, 
pozbawionymi blasku proponujemy kilka zabiegów naprawczych. Pierwszy 
to  Magic Efect Botox fi rmy Tahe dla włosów przesuszonych, które utraci-
ły blask, są zmęczone codziennym modelowaniem, prostowaniem, utrwala-
niem.  Podstawowym celem  zabiegu jest wyrównanie gospodarki wodnej 
wewnątrz włosa. Składnikami aktywnymi są naturalny kolagen, kwas hialuro-
nowy, keratyna oraz olej arganowy.
 Kolejny zabieg  to Thallaso Therapy fi rmy Estel, który  delikatnie 
oczyszcza włosy i skórę głowy. Nasyca aktywnymi mikroelementami i po-
prawia miękkość i elastyczność włosów. Normalizuje procesy metabolicz-
ne skóry głowy, chroni mieszki włosowe. Zapewnia intensywne odżywie-
nie i nawilżenie włosów. Stymuluje produkcję kolagenu i keratyny. Chroni 
przed wolnymi rodnikami, przez co ma działanie detoksykujące. 
 Zabieg przy użyciu zestawu THERMOKERATIN  fi rmy Estel odbudo-
wuje naturalną keratynę włosa, jednocześnie wzmacniając jego struktu-
rę. Włosy stają się sprężyste, nie plączą się. Specjalna formuła maski i roz-
grzewającego aktywatora bogatego w aminokwasy przyspiesza wnika-
nie keratyny do wnętrza włosów. 

Salon BB, ul. Młynarska 6 
wejście od Warszawskiej, 

Tel. 22 401 1234

P R O M O C J A

W lutym
Zabiegi pielęgnacyjne włosów 

z rabatem 10%

Zabieg kawiorowy tylko 99 zł

Nocna Pomoc Lekarska bez rejonizacji
PIASECZNO/KONSTANCIN-JEZIORNA Mieszkańcy skarżą się, że konstanciński Stocer, w którym 
realizowana jest Nocna Pomoc Lekarska, odsyła pacjentów do Piaseczna. – Takie działa-
nia są nieuzasadnione – mówi Dorota Kłos, specjalistka ds. ochrony zdrowia w starostwie
 Na terenie powiatu piaseczyńskie-
go znajdują się obecnie dwie placówki, 
w których można skorzystać z Nocnej 

Pomocy Lekarskiej, udzielanej w dni 
powszednie w godz. 18-8 oraz całodo-
bowo w soboty, niedziele i święta. Od 
1 października ubiegłego roku NPL 
świadczona jest w szpitalu św. Anny 
przy ul. Mickiewicza 39 w Piasecznie 
oraz Mazowieckim Centrum Rehabi-
litacji Stocer przy ul. Długiej 40/42 w 
Konstancinie-Jeziornie. 

Odsyłają z Konstancina 
do Piaseczna
 Do naszej redakcji zgłosiła się 
czytelniczka, która w ostatnią sobo-
tę pojechała z gorączkującym, 10-let-
nim synem do przychodni NPL w 
Konstancinie. – Pani rejestrator-
ka, pełniąca akurat dyżur, była zaję-
ta prywatną rozmową, więc musieli-
śmy poczekać – relacjonuje Justyna 
Szymkowiak. – Następnie spojrzała 
na kod pocztowy w książeczce dziec-

ka (05-500) i poinformowała nas, że 
zgodnie z nim powinniśmy pojechać 
do Piaseczna. Zdziwiłam się i za-
pytałam co to za różnica. Przecież 
to powiat piaseczyński, a ja miesz-
kam w Jastrzębiu, skąd do Konstan-
cina jest bliżej niż do Piaseczna. Re-
jestratorka odpowiedziała, że nie bę-
dzie ze mną na ten temat dyskutować 
i dziś wyjątkowo nas zapisze. Mało 
tego, nasłuchałam się, że tu przyjmu-
ją lekarze ortopedzi i chirurdzy, a nie 
interniści czy pediatrzy. Sama kon-
sultacja lekarska przebiegała już na 
szczęście bardzo fachowo.

Z NPL-u można korzystać wszędzie
 Dorota Kłos ze starostwa, mo-
nitorująca opiekę zdrowotną na te-
renie powiatu, dziwi się, że w ogó-
le doszło do takiej sytuacji. – Miesz-
kańcy powiatu piaseczyńskiego 
mogą korzystać z NPL-u w dowol-
nej placówce – wyjaśnia. – Nikt nie 
powinien odmawiać im takiego pra-

wa. Mało tego, z NPL można korzy-
stać w zakontraktowanych leczni-
cach na terenie całego kraju.
 Okazuje się, że nie był to jedyny 
taki przypadek, a mieszkańców od-
syłanych z konstancińskiej placów-
ki do Piaseczna było więcej. – Zba-
dam tę sprawę i poproszę kierow-
nictwo Stoceru o wyjaśnienia – za-
powiada Dorota Kłos. – Wydaje mi 
się, że problemem była tu po prostu 
nadgorliwość, bądź niewiedza które-
goś z pracowników.
 Pracownicy przychodni czy szpi-
tali, w których można skorzystać z 
NPL-u często narzekają, że do dyżu-
rujących lekarzy przychodzą ludzie z 
bardzo błahymi sprawami (np. pro-
sząc o wypisanie recepty). – Z nocnej 
pomocy powinno się korzystać jedy-
nie w uzasadnionych sytuacjach - w 
przypadku nagłej choroby lub nie-
spodziewanego pogorszenia stanu 
zdrowia – przypomina Dorota Kłos.

Tomasz Wojciuk

Od października ubiegłego roku NPL świadczona jest w szpitalu 
św. Anny w Piasecznie oraz w konstancińskim Stocerze 

Z Nocnej Pomocy Lekarskiej 
powinno się korzystać 
tylko w uzasadnionych 

przypadkach

R E K L A M A

R E K L A M A
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ZDROWIE I URODA

R E K L A M A

Niekonwencjonalne leczenie
Cel uświęca środki – zasadę tę stosujemy szczególnie chętnie w przypadku walki o to, co dla nas najcen-
niejsze, a więc o odzyskanie utraconego zdrowia. Większość z nas stawia raczej na metody sprawdzone i 
powszechnie znane, ale coraz większym zainteresowaniem cieszą się również i niekonwencjonalne meto-
dy leczenia. Czy są one jednak równie skuteczne jak tradycyjne, oferowane przez służbę zdrowia sposoby?
Hirudoterapia
 Pod tą nazwą kryje się, oficjalnie 
już dziś uznawana, metoda leczenia 
wykorzystująca przystawianie pija-
wek. Choć odżywiające się płynami 
ustrojowymi swoich żywicieli pier-
ścienice budzą u wielu wstręt, to ich 
prozdrowotne właściwości są trud-
ne do przecenienia. Warto wiedzieć, 
że pijawki przystawiano już z powo-
dzeniem w starożytnym Egipcie czy 
Grecji. Współcześnie wykorzystuje 
się osobniki specjalnie hodowane w 
sterylnych laboratoriach. 
 Sam zabieg jest w zasadzie bez-
bolesny. Pijawka, wystawiona na 
zdrową, nieuszkodzoną skórę, wgry-
zając się w pacjenta wytwarza jed-
nocześnie substancje znieczulają-
ce skórę, które powodują rozszerza-
nie się naczyń i jednocześnie hamu-
ją proces namnażania się bakterii. 
Dodatkowo do organizmu żywicie-
la dostaje się wiele aktywnych enzy-
mów leczniczych – na czele z rozrze-
dzającą krew hirudyną.

 Leczenie pijawkami sprawdza się 
przy takich dolegliwościach jak: ży-
laki, „pajączki”,  bóle głowy, migre-
ny czy bóle stawowe. Przeciwwska-
zaniem w stosowaniu hirudoterapii 
jest anemia i choroby związane z za-
burzeniami w procesie krzepnięcia 
krwi. Pijawki nie są też stawiane ko-
bietom w ciąży i osobom ze zbyt ni-
skim ciśnieniem.
 Mało kto zdaje sobie sprawę z 
tego, że hirudoterapia poprawia nie 
tylko zdrowie, ale również i uro-
dę. – Coraz popularniejsze staje się 
stawianie pijawek na twarzy w ce-
lach estetycznych – mówi Ewa Ko-
vács-Kapluk z Gabinetu Hirudote-
rapii „Pijawka” w Piasecznie. – Ma-
seczki z pijawek są bardzo odżywcze 
i różnice w wyglądzie widać zwykle 
po około 5-6 cotygodniowych zabie-
gach, zwłaszcza przy połączeniu z 
innymi zabiegami. Z pijawek, przy 
problemach z prostatą, chętnie ko-
rzystają również i mężczyźni.

Krioterapia 
 Krioterapia jest zabiegiem z gru-
py zimnolecznictwa, a więc wykony-
wanym w temperaturze poniżej zera 
stopni. Przeprowadza się go przy 
użyciu ciekłego azotu, dwutlenku 
węgla albo schłodzonego powietrza. 
– Podstawowym działaniem krio-
terapii w pierwszej fazie jest skurcz 
obwodowych naczyń krwionośnych 
i mięśni – mówi Magdalena Prus-
ska, magister fizjoterapii z Uzdro-
wiska Konstancin. – W drugiej fa-
zie następuje ich rozszerzenie, dzię-
ki czemu zwiększa się przepływ krwi 
przez tkanki, co skutkuje ich lep-
szym odżywieniem, utlenieniem i 
wygaszaniem stanu zapalnego. Czas 
trwania konkretnego zabiegu zale-
ży od okolicy, w której jest on wy-
konywany i od konkretnego pacjen-
ta – zwykle zajmuje on od trzech do 
pięciu minut, choć nie wszyscy są w 
stanie tak długo wytrzymać. Odbiór 
niskich temperatur (do minus 140 
stopni) jest bowiem bardzo zróż-

nicowany. Niektórzy pacjenci czu-
ją w trakcie trwania terapii mniej-
szy lub większy dyskomfort, ale – z 
drugiej strony – dla wielu z nich jest 
ona bardzo przyjemna i chętnie do 
niej wracają. Krioterapia stosowa-
na jest głównie przy obrzękach, sta-
nach zapalnych czy urazach narzą-
dów ruchu – skręceniach, zwichnię-
ciach bądź złamaniach. Przeciw-
wskazaniami są: uszkodzenia skóry, 

nadczynność tarczycy, skrajne wy-
niszczenie organizmu, schorzenia 
sercowe, zaawansowana miażdży-
ca i niektóre choroby nowotworowe. 
– Krioterapia cieszy się bardzo dużą 
popularnością – przyznaje Magda-
lena Prusska. – 90 proc. naszych pa-
cjentów ma ją zleconą, gdyż daje 
ona bardzo szybkie i bardzo dobre 
efekty.

Grzegorz Tylec

Krioterapia leczenie zimnem
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nieruchomość gruntowa, niezabudowa-
na, położona w Piasecznie w obr. 25 w re-
jonie ul. Zielonej, oznaczona jako dział-
ka ew. 39/30 o powierzchni 1361m.kw., dla 
której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział 
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczy-
stą nr  WA5M/00420529/6 wraz z następu-
jącymi udziałami w nieruchomościach
- udział w wysokości 8/272 w nierucho-
mości stanowiącej  działkę ew. 39/4 obr. 
25 m. Piaseczno, o powierzchni 709m.
kw., opisaną w KW WA5M/00289893/7,
- udziały w wysokości 1/9 w nierucho-
mości stanowiącej działki ew. 39/23 obr. 
25m. Piaseczno  o pow 38m.kw. i 39/33 
obr. 25 m. Piaseczno o pow. 1154m.kw., 
opisane w KW WA5M/00421011/9,
- udział w wysokości 1/17 w nieruchomo-
ści stanowiącej działkę ew. 39/11 obr. 25 
m. Piaseczno o pow. 147m.kw., opisaną 
w KW WA5M/00352787/4.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:  
615.000,00 zł brutto           
Wysokość wadium: 30.750,00 zł

Przedmiotowe nieruchomości położone są 
we wschodniej części miasta Piaseczno, w re-
jonie ulicy Zielonej, w sąsiedztwie rzeki Je-
ziorki. Ulica Zielona stanowi lokalną osiedlo-
wą drogę dojazdową. Dojazd do działki 39/30 
obr. 25 m. Piaseczno możliwy jest od ul. we-
wnętrznej , częściowo gruntowej, częściowo 
utwardzonej kostką.
Najbliższe otoczenie nieruchomości stano-
wią tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej w formie zamkniętego osiedla 
mieszkaniowego, tereny szkoły oraz tereny 
rzeki Jeziorki. Centrum administracyjne Pia-
seczna oddalone jest o ok. 2 km.
Zgodnie z miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego części miasta Pia-
seczna dla obszaru ograniczonego ulica-
mi: Przesmyckiego, Markowskiego, Chylicz-
kowską i granicą administracyjną miasta, za-
twierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Pia-

secznie Nr 1341/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010r. 
(Dz. Urz. Woj. Maz. nr 85 poz. 1425 z dnia 
28.04.2010r.), działka ew. nr 39/30 obr. 25 m. 
Piaseczno o powierzchni 1361m.kw., poło-
żona jest w obszarze urbanistycznym prze-
znaczonym pod zabudowę jednorodzin-
ną wolnostojącą i bliźniaczą oraz teren zie-
leni prywatnej, zieleni częściowo urządzo-
nej i nie urządzonej. Pomimo, iż północ-
na część działki znajduje się w obszarze 
oznaczonym na rysunku planu symbolem 
5.MN.2, to jest działką bez prawa zabudo-
wy, ze względu na ryzyko powodzi. Na dział-
ce nie znajdują się przyłącza mediów, ale 
w zasięgu nieruchomości jest pełne uzbro-
jenie techniczne terenu: sieć gazowa, kana-
lizacyjna, wodociągowa i energia elektrycz-
na w działce ew.  nr 39/33, stanowiącej dro-
gę wewnętrzną. Działka posiada dość regu-
larny kształt , zbliżony do prostokąta, któ-
ry jednym z krótszych boków przylega do 
wewnętrznej drogi dojazdowej, drugi zaś 
do rzeki Jeziorki. Działka jest ogrodzona 
i zagospodarowana zielenią ozdobną.

Wraz z działką ew. 39/30 obr. 25 m. Piasecz-
no Gmina zamierza sprzedać  następujące 
udziały w nieruchomościach, przez których 
teren zapewniony będzie dostęp przedmio-
towej nieruchomości do drogi publicznej:
- udział w wysokości 8/272 w nierucho-
mości stanowiącej  działkę ew. 39/4 obr. 
25 m. Piaseczno o pow. 709m.kw., opisa-
ną w KW WA5M/00289893/7, stanowią-
cą zgodnie z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego północ-
ną część pasa drogowego drogi bez na-
zwy- ulicy wewnętrznej dojazdowej, ist-
niejącej odnogi od ul. Zielonej o szerokości 
w liniach rozgraniczających min. 8 m lub zg. 
z rys. planu, działka ta ma kształt wydłużone-
go prostokąta i użytkowana jest jako droga 
wewnętrzna,
- udział w wysokości 1/9 w nieruchomo-
ści stanowiącej m.in. działkę ew. 39/23  Pia-
seczno o pow.38m.kw., opisaną w KW 

WA5M/00421011/9, leżącą w obszarze urbani-
stycznym przeznaczonym pod zabudowę jed-
norodzinną intensywną, a ze względu na wiel-
kość nie stanowi działki budowlanej, działka ta 
ma kształt zbliżony do małego prostokąta 
i użytkowana jest jako droga wewnętrzna,
- udział w wysokości 1/9 w nieruchomości 
stanowiącej m.in. działkę 39/33 obr. 25 m. 
Piaseczno o pow. 1154m.kw., opisaną w KW 
WA5M/00421011/9, leżącą zgodnie z miej-
scowym planem zagospodarowania prze-
strzennego w obszarze urbanistycznym prze-
znaczonym pod zabudowę jednorodzinną 
i stanowiącą nieoznaczony w m.p.z.p. dojazd 
do działki nr ew. 39/30 oraz działek budow-
lanych sąsiadujących; działka 39/33 posiada 
kształt wydłużonego prostokąta i użytkowa-
na jest jako droga wewnętrzna,
- udział w wysokości 1/17 w nieruchomo-
ści stanowiącej działkę ew. 39/11 obr. 25 m. 
Piaseczno o powierzchni 147m.kw., opisaną 
w KW WA5M/00352787/4, zlokalizowaną 
zgodnie z miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego w obszarze urba-
nistycznym przeznaczonym pod zabudo-
wę jednorodzinną intensywną. Ze wzglę-
du na wielkość działka ta nie stanowi dział-
ki budowlanej. Działka posiada nieregularny 
kształt, jest nieogrodzona, utwardzona kost-
ką Bauma i zabudowana stacją transformato-
rową i budynkiem do obsługi stacji.

Część jawna przetargu odbędzie się 
w dniu 11 maja 2018 r. o godz. 10.00 w sali 
konferencyjnej budynku Urzędu Miasta 
i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.
Pisemne oferty można składać w Kancelarii 
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w terminie 
do dnia  07.05.2018r. (włącznie) do godz. 
18.00– w zamkniętych kopertach.

Oferty składane przez zainteresowanych 
winny zawierać:
1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub fi rmę 
oraz siedzibę,
2. Datę sporządzenia oferty,

3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się 
z warunkami przetargu i przyjmuje te warun-
ki bez zastrzeżeń,
4. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5. Kopię dowodu wpłacenia wadium lub dowo-
dy stanowiące podstawę do zwolnienia z tego 
obowiązku, w przypadku osób wymienionych 
w§ 5 ww rozporządzenia Rady Ministrów

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest 
wpłacenie wadium na konto Gminy Piaseczno 
nr 12 1060 0076 0000 3310 0018 5094 do 
dnia 07.05.2018 r. 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który 
przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny na-
bycia nieruchomości. Cenę nabycia nierucho-
mości należy wpłacić najpóźniej w dniu pod-
pisania umowy notarialnej sprzedaży. Wa-
dium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu 
lub zamknięciu przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, 
zamknięcia, unieważnienia przetargu lub za-
kończenia  przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchyle-
nia się uczestnika, który przetarg wygrał od 
zawarcia umowy sprzedaży.
Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg 
jedynie z ważnych powodów.
Burmistrzowi  przysługuje prawo zamknięcia 
przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Ogłoszenie wywiesza się do publicznej wia-
domości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
i Gminy Piaseczno, a także zamieszcza się na 
stronach internetowych urzędu oraz w prasie 
ogólnokrajowej.
Bliższych informacji o przetargu i szczegó-
łowych warunkach sprzedaży udziela Wy-
dział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu 
Miasta i Gminy Piaseczno, II piętro, pok. 70, 
w godz. 8-16, tel. 70-17-523
 

Z upoważnienia Burmistrza 
Miasta i Gminy Piaseczno
Pełnomocnik Burmistrza

 – mg inż. Anna Bednarska

Ogłoszenie o  przetargu
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 121. ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 ze zm.) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż

Piaseczno,  2018-02-20

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o po-
wierzchni 25,0 m2 z przeznaczeniem na pro-
wadzenie działalności usługowo-handlowej.
Okres obowiązywania umowy: 3 lata.
Miesięczna stawka wywoławcza czynszu za 
wynajem 1 m2 powierzchni netto wynosi 
25,00 zł. + VAT 23%.
Warunkiem udziału w przetargu jest wnie-
sienie wadium w wysokości 1 250,00 zł. 
(słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt 
złotych 00/100). 
Wadium w podanej wysokości należy wpła-
cać   do kasy Urzędu Miasta i Gminy Pia-
seczno przy ul. Kościuszki 5 lub przele-
wem na konto: 94 2490 0005 0000 4600 
8896 1023 do dnia 14.03.2018 r. z dopi-
skiem: „PRZETARG NA WYNAJEM LOKA-
LU UŻYTKOWEGO, USYTUOWANEGO 
W BUDYNKU PRZY UL. PUŁAWSKIEJ 20 
W   PIASECZNIE”. 
Wadium oferenta, który wygrał przetarg 
nie podlega zwrotowi, a zalicza się je na po-
czet kaucji.
Skutkiem uchylenia się od zawarcia umowy 
jest utrata wadium.
Niezależnie od czynszu z tytułu najmu lokali 
Najemca zobowiązany będzie do uiszczania 
opłat z tytułu bieżących kosztów eksploata-
cyjnych (energia elektryczna, woda, odpro-
wadzenie ścieków, wywóz śmieci, itp.). 
Oferty podpisane należy składać w za-
mkniętej kopercie formatu A4, ostemplo-

wanej bądź podpisanej w miejscu zakle-
jenia, w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy 
w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 w ter-
minie do dnia 14.03.2018 r. do godz. 10.30 
z napisem na kopercie:
„PRZETARG NA WYNAJEM LOKALU 
UŻYTKOWEGO, USYTUOWANEGO W BU-
DYNKU PRZY UL. PUŁAWSKIEJ 20 W   PIA-
SECZNIE”
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2018 
r. o godz. 11.00 w sali nr 62, II piętro w sie-
dzibie Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie 
przy ul. Kościuszki 5.
Oferenci mogą dokonać wizji przedmioto-
wego lokalu – w tym celu należy ustalić te-
lefonicznie lub osobiście w siedzibie UMiG 
Piaseczno termin wizji. 
Dokumenty do przetargu należy pobrać 
w pokoju nr 90 w siedzibie UMiG Piaseczno.
Szczegółowe informacje można uzyskać 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pia-
secznie przy ul. Kościuszki 5 w pokoju 
nr 90 lub pod nr tel. 22/70-17-529

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 
zastrzega sobie:
- możliwość unieważnienia postępowania
w całości lub w części bez podania przyczyn.
- prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 
którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyn.
O wynikach przetargu oferenci będą zawia-
domieni w formie pisemnej.

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy 
o łącznej powierzchni 212,49 m2 z przezna-
czeniem na prowadzenie działalności gastro-
nomicznej z zachowaniem przepisów ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziała-
niu alkoholizmowi.
Lokal usytuowany jest na dwóch kondygnacjach. 
Wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyj-
ną, centralnego ogrzewania i elektryczną. Przygo-
towywanie posiłków może się odbywać wyłącz-
nie na kuchenkach elektrycznych. Nie dopuszcza 
się stosowania butli na gaz propan-butan.
Okres obowiązywania umowy: 3 lata
Miesięczna stawka wywoławcza czynszu za wy-
najem 1 m2 powierzchni netto wynosi 20,00 zł. 
Do podanej stawki zostanie doliczony podatek 
Vat wg obowiązujących przepisów.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesie-
nie wadium w wysokości 8 499,60 zł. (słow-
nie: osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt 
dziewięć złotych 60/100).
Wadium w podanej wysokości należy wpłacać   do 
kasy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Ko-
ściuszki 5 lub przelewem na konto: 94 2490 0005 
0000 4600 8896 1023    do dnia 15.03.2018 r. z do-
piskiem: „PRZETARG NA WYNAJEM LOKALU 
UŻYTKOWEGO, USYTUOWANEGO W BUDYNKU 
DWORCA PKP W   PIASECZNIE – DZIAŁALNOŚĆ 
GASTRONOMICZNA”  
Wadium oferenta, który wygrał przetarg nie pod-
lega zwrotowi, a zalicza się je na poczet kaucji.
Skutkiem uchylenia się od zawarcia umowy 
jest utrata wadium.

Oferty podpisane należy składać w zamknię-
tej kopercie formatu A4, ostemplowanej bądź 
podpisanej w miejscu zaklejenia, w kancela-
rii Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie przy ul. 
Kościuszki 5 w terminie do dnia 15.03.2018 r. 
do godz. 10.30  z napisem na kopercie: 
„PRZETARG NA WYNAJEM LOKALU UŻYT-
KOWEGO, USYTUOWANEGO W BUDYNKU 
DWORCA PKP W   PIASECZNIE -  DZIAŁAL-
NOŚĆ GASTRONOMICZNA”
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.03.2018 r. 
o godz. 11.00 w sali nr 62, II piętro w siedzi-
bie Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie przy 
ul. Kościuszki 5.
Oferenci mogą dokonać wizji przedmiotowe-
go lokalu – w tym celu należy ustalić telefo-
nicznie lub osobiście w siedzibie UMiG Pia-
seczno termin wizji. 
Dokumenty do przetargu należy pobrać
 w pokoju nr 90 w siedzibie UMiG Piaseczno.
Szczegółowe informacje można uzyskać 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pia-
secznie przy ul. Kościuszki 5 w pokoju nr 90 
lub pod nr tel. 22/70-17-529.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 
zastrzega sobie:
- możliwość unieważnienia postępowania 
w całości lub w części bez podania przyczyn.
- prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 
którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyn.
O wynikach przetargu oferenci będą zawiado-
mieni w formie pisemnej.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO
Ogłasza drugi pisemny nieograniczony przetarg na wynajem lokalu użyt-
kowego, usytuowanego w budynku przy ul. Puławskiej 20 w Piasecznie.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO
Ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na wynajem lokalu użytkowego, 
usytuowanego w budynku dworca PKP w Piasecznie przy ul. Dworcowej 9.



Góra Kalwaria

Bezpańskie czworonogi w dobrych rękach
Od kilku dni bezdomne psy i koty z gminy Góra Kalwaria trafi a-
ją do samorządowego Schroniska „Na Paluchu” w Warszawie.

 To efekt uchwał przyjętych 
przez radnych Góry Kalwarii i 
stolicy oraz porozumienia, któ-
re podpisali 15 lutego nasz bur-
mistrz Dariusz Zieliński i wice-
prezydent miasta stołecznego 
Michał Olszewski (na zdjęciu).

 – Nawiązanie współpracy ze 
Schroniskiem „Na Paluchu” to 
najlepsza z możliwych decyzji. 
Zyskujemy pewność, że bezpań-
skie zwierzęta z naszej gminy 
będą pod dobrą opieką – ocenia 
burmistrz D. Zieliński. I dodaje: 
– Szczególnie zależy nam na jak 
największej liczbie adopcji.

 – Bardzo cieszy mnie fakt, że 
władze sąsiednich gmin darzą 
naszą placówkę tak dużym zaufa-
niem – komentuje wiceprezydent 
M. Olszewski, przypominając, że 
od kilku miesięcy na ulicę Paluch 
2 przewożone są bezdomne psy i 
koty z gminy Piaseczno.

 Zgodnie z podpisaną 15 lu-
tego umową Góra Kalwaria bę-
dzie przekazywać stolicy dotacje 
w wysokości zależnej od liczby 
przyjętych do schroniska czwo-
ronogów.

 Warto dodać, że pamiętamy 
o zwierzakach przebywających 

w schronisku, z którym współ-
pracowaliśmy do tej pory. W 
Nowej Krępie niedaleko Gar-
wolina przebywa ponad 30 
psów i kilka kotów z naszego te-
renu. Zachęcamy do ich adopcjiZachęcamy do ich adopcji 
(w w w.schroniskosobolew.pl, 
tel. 600 041 920).

 Co ważne, zmieniła się fir-
ma odławiająca zwierzęta w gmi-
nie Góra Kalwaria. Zajmuje się 
tym teraz piaseczyńska funda-
cja Animal Rescue Poland. Przy 
czym zgłoszenia od mieszkańców 
przyjmuje, tak jak dotychczas, 
straż miejska (a poza godzinami 
jej pracy – policja). Mundurowi 
weryfikują otrzymane informacje 
i w razie potrzeby powiadamiają 
fundację, a ta przewozi czworo-
noga do schroniska.

 To nie koniec zmian dotyczą-
cych opieki nad zwierzętami i za-
pobiegania ich bezdomności w 
naszej gminie. W bieżącym roku 
przeprowadzimy – za fundusze z 
budżetu samorządu – akcję czi-
powania. Pupilom mieszkańców 
zostaną wszczepione identyfika-
tory, dzięki którym weterynarz 
czy strażnik miejski będzie mógł 
sprawdzić, do kogo należy znale-
ziony zwierzak.

Szczególny dzień, szczególne głosowania
Serdecznie zapraszamy miesz-
kańców na wyjątkową se-
sję kalwaryjskiej Rady Miej-
skiej. Odbędzie się ona 26 
lutego, czyli w 348. roczni-
cę nadania Górze Kalwarii 
praw miejskich.

To idealna okazja, by zainaugu-
rować gminne obchody 100-le-
cia odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Dlatego w czasie po-
siedzenia ogłosimy program im-
prez i uroczystości związanych z 
tym pięknym jubileuszem. Nato-
miast w związku z rocznicą nada-
nia praw miejskich wystąpią dzie-
ci z przedszkola Bajkowy Zakątek.

Ponadto tego dnia radni zagło-
sują nad szczególnymi projekta-
mi uchwał – o przyznaniu tytułów 
Zasłużony dla Góry Kalwarii, a 
przede wszystkim w sprawie usta-
nowienia patrona Góry Kalwarii.
Uroczysta sesja będzie mieć miej-
sce w Ośrodku Kultury. Początek 
o godz. 14.

R E K L A M A
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2018: kanalizacja, szkoły i zdrowie
PRAŻMÓW To będzie wyjątkowy rok dla gminy pod względem wydatków na inwestycje. 
Wedle planów pochłoną one ponad 10 mln zł
 Kwota nie przyprawia może o 
zawroty głowy w porównaniu z są-
siednimi gminami, ale biorąc pod 
uwagę fakt, że cały budżet Prażmowa 
to 47,5 mln zł (z czego prawie 8 mln zł 
to program 500+), jest ona spora.

Ścieki popłyną 
do Wólki Kozodawskiej
 Rok, w którym kończy się obec-
na kadencja samorządu, będzie re-
kordowy, ale także historyczny dla 
Prażmowa. Bowiem na jego zakoń-
czenie do oczyszczalni w gminie 
Piaseczno, na mocy międzygminne-
go porozumienia podpisanego kil-
ka lat temu, z okolic Prażmowa po-
płyną pierwsze ścieki. Do jesieni ma 
zakończyć się budowa kanalizacji w 
kilku rejonach gęsto zabudowane-
go Ustanowa. To będzie najwięk-
szy tegoroczny wydatek inwestycyj-
ny prażmowskiego samorządu, wy-
niesie ponad 4,5 mln zł. 
 Dużą pulę pieniędzy, bo 3 mln zł 
pochłonie również rozpoczęta pod 
koniec minionego roku rozbudowa 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Prażmowie. Fundamenty już są go-
towe. – Wzniesiemy nowe, trzykon-
dygnacyjne skrzydło placówki, po-
dobne do tego, które oddaliśmy w 
ubiegłym roku przy szkole w Uwie-
liniach – zapowiada wójt Sylwester 
Puchała. – W ten sposób zapewni-
my znacznie lepsze warunki dla naj-
młodszych dzieci. Bo jeśli chodzi o 
miejsce, na razie w placówkach go 
nie brakuje. W czasie tegorocznego 
naboru przyjęliśmy wszystkie dzieci 
w wieku przedszkolnym, które zapi-
sali rodzice – dodaje. W przyszłym 
roku nowe skrzydło ma zostać wy-
kończone i wyposażone.

Dwie Kolejowe do remontu
 Dużą przemianę w tym roku 
przejdzie również ośrodek zdrowia 
w Uwielinach przy ul. Głównej. Tu 
także wystartowały prace, opiewa-
jące łącznie na prawie 1 mln zł. Po 
zakończeniu inwestycji, powierzch-
nia przychodni – filii Samodziel-
nego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Prażmowie – podwoi 
się. W nowej części powstaną m.in. 
gabinet zabiegowy i dwa pokoje le-
karskie, a także sanitariat dla nie-
pełnosprawnych i kotłownia. – Zale-
ży nam przede wszystkim na całko-
witym oddzieleniu ruchu pacjentów, 
dorosłych i dzieci. Zostaną wykona-
ne dla nich osobne wejścia i strefy w 
przychodni – zaznacza wójt. – Roz-
budowa ośrodka jest również zwią-
zana z szybkim przyrostem miesz-
kańców gminy i faktem, że zapisa-
nych jest do niego więcej pacjentów 
niż do przychodni w Prażmowie. To 
przede wszystkim zasługa wspania-
łej pani doktor Beaty Szczytowskiej. 

Niektórzy mieszkańcy wolą pocze-
kać w dłuższej kolejce w Uwielinach, 
żeby skorzystać z jej porady – pod-
kreśla Sylwester Puchała.
 Jeśli chodzi o inne kosztowniej-
sze gminne przedsięwzięcia, remont  
przejdą m.in. dwie ulice Kolejowe – 
w Gabryelinie i Jeziórku. Gmina za-
mierza przebudować je po zakończe-
niu modernizacji radomskiej linii ko-
lejowej. Większych remontów docze-
kają się także remizy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Jeziórku i Woli 
Prażmowskiej, a w Jaroszowej Woli 
zostaną przygotowane warunki dla 
wznowienia działalności świetlicy, 
nazywanej inaczej ośrodkiem wspar-
cia dziennego m.in. dla seniorów. 
 Na inwestycje rada gminy prze-
znaczyła na razie prawie 10 mln zł. 
– Ale powiększymy tę kwotę, spo-
dziewam się, że o ponad 1 mln zł, 
kiedy wiosną podzielimy nadwyżkę 
wypracowaną w poprzednich latach 
– zapowiada gospodarz gminy.

Powierzchnia przychodni w Uwielinach podwoi się,
 bo stale przybywa jej pacjentów

Szkoła w Prażmowie powięk-
szy się o nowe skrzydło, po-
dobne jak rok temu otwarto 
przy placówce w Uwielinach 

Będą drążki dla amatorów
street workoutu
KONSTANCIN-JEZIORNA Jeszcze w tym roku obok siłowni pod chmurką 
w Parku Zdrojowym ma pojawić się zestaw poręczy do ćwiczeń z cięża-
rem własnego ciała

 Na pomysł, aby włodarze umożliwili mieszkańcom uprawianie treningu 
ulicznego w parku, dwa lata temu wpadł jeden z mieszkańców miasta uzdro-
wiskowego. Złożył w ratuszu odpowiedni wniosek do budżetu obywatelskie-
go poparty podpisami stu osób. Jego propozycja nie została jednak poddana 
pod głosowanie mieszkańców, ponieważ na wskazaną lokalizację nie zgodził 
się mazowiecki konserwator zabytków. Pan Andrzej proponował, aby plac z 
poręczami do ćwiczeń powstał w pasażu Sienkiewicza – pomiędzy ulicami 
Sienkiewicza a aleją Miłośników Konstancina.
 Władze miasta długo myślały nad zastępczym miejscem dla sreet worko-
utu. – Obecnie rozpatrywane są dwie lokalizacje w pobliżu siłowni zewnętrz-
nej w Parku Zdrojowym, przy ul. Ignacego Kraszewskiego. Projektant ma 
przedstawić dokumentację, która przejdzie uzgodnienia. W tym roku chcemy 
ten projekt zrealizować – deklaruje wiceburmistrz Ryszard Machałek.

PC

Na brak urządzeń nie mogą narzekać osoby ćwiczące 
z poręczami w Piasecznie – na zdjęciu plac przy ul. Chyliczkowskiej

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

 NA WOLNE STANOWISKO:

Podinspektor w Kancelarii
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Błysnęli w ogólnopolskim konkursie
 W ogólnopolskim konkursie „Kawałek błękitnego nieba” zorganizowa-
nym przez Fundację Ekologiczną ARKA z okazji 13 Dnia Czystego Powietrza 
II miejsce zajęło Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Warszawy. Miejsce na po-
dium gimnazjaliści wywalczyli organizując Młodzieżowe Forum Ekologiczne 
„Każdy może walczyć z niską emisją”!

TW Piotr Chmielewski



Lotnisko wreszcie da pospać
LESZNOWOLA/POWIAT Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zatwierdził dokument, na mocy 
którego od 25 marca na lotnisku Chopina ma obowiązywać cisza nocna

 O uciążliwościach wynikających 
z bliskości warszawskiego lotniska 
pisaliśmy już wielokrotnie. Z roku 
na rok port odprawia coraz więcej 
podróżnych (w ubiegłym roku było 
ich aż 15,75 mln). Niestety, latające 
z coraz większą częstotliwością sa-

moloty zakłócają spokój okolicznych 
mieszkańców. Najgorzej jest w sezo-
nie letnim, kiedy wiele osób otwiera 
w domu okna (także nocą), a z Okę-
cia zaczynają latać wakacyjne czar-
tery. Do tej pory startujące w kie-
runku południowym samoloty (mu-
szą wznosić się zawsze pod wiatr, a 
z tego właśnie kierunku najczęściej 
wieje) dokuczały zwłaszcza miesz-
kańcom Mysiadła, Starej i Nowej 
Iwicznej, Nowej Woli, Łozisk, Bo-
browca, ale także Piaseczna. 

Radny dopiął swego
 Jedną z osób, które od lat pro-
wadzą walkę z lotniskiem Chopi-
na jest lesznowolski radny Miro-
sław Wilusz. – Wielu mieszkańców 
irytuje fakt, że część lotów odbywa 
się nocą – mówił jakiś czas temu w 
rozmowie z nami. – Decyzją Sej-
miku Województwa Mazowieckie-
go w godz. 23-6 powinna obowią-
zywać cisza nocna. Niestety, nie 
jest ona przestrzegana. 
 W połowie września ubiegłego 
roku doszło do spotkania przedsta-
wicieli portów lotniczych z samo-
rządowcami z otaczających lotni-
sko Chopina gmin (wśród nich był 
także przedstawiciel Lesznowoli). 
Podczas spotkania zapowiedziano 
wprowadzenie wiosną tego roku ci-
szy nocnej. I rzeczywiście, jak poin-
formowała kilka dni temu Magdale-

na Bidzińska z działu PR Lotniska 
Chopina w Warszawie, zasady „core 
night” na terenie portu lotniczego 
mają wejść w życie już 25 marca. Ci-
sza nocna oznacza zakaz lotów w 
godz. 23.30-5.30. Wyjątkiem mają 
być loty państwowe i ratownicze. Na 
lotnisku będą też lądować nocą sa-
moloty, których opóźnienie nie wy-
nika z winy przewoźnika. – Bar-
dzo cieszy nas taki obrót sprawy, 
bo od połowy 2016 roku  samo-
rząd gminy Lesznowola podej-
mował szereg działań, mających 
na celu zmniejszenie uciążliwo-
ści oddziaływania lotniska na 
obszar gminy Lesznowola – ko-
mentuje tę decyzję Mirosław Wi-
lusz. – Kompromis, który udało 
się wypracować to krok we wła-
ściwym kierunku. Teraz należy 
tylko mieć nadzieję, że przyjęte 
założenia będą przestrzegane i w 

porze nocnej nad dachami naszych 
domów zapanuje cisza, której tak 
brakowało w poprzednich latach.

Lotnisko Chopina zostanie 
wygaszone?
 Inną dobrą informacją, która być 
może spowoduje całkowite rozwią-
zanie problemów osób mieszkają-
cych w sąsiedztwie lotniska Chopi-
na, są rządowe plany wybudowania 
w gminie Baranów (powiat grodzi-
ski) Centralnego Portu Komunika-
cyjnego. Ma to być największe lotni-
sko w Polsce. Realizacja projektu ma 
kosztować kilkadziesiąt miliardów 
złotych i potrwać około 10 lat. Kie-
dy CPK zacznie już działać, Okęcie 
zostanie najprawdopodobniej wyga-
szone, albo będzie służyło jedynie 
do celów wojskowych. 

Tomasz Wojciuk

W ubiegłym roku Lotnisko Chopina w Warszawie odprawiło 
rekordową liczbę pasażerów – 15,75 mln

Cisza nocna oznacza 
zakaz lotów 

w godz. 23.30-5.30
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Miejsce na 
Twoją 

REKLAMĘ
tel. 22 756 79 39

W Zalesiu Górnym 
poleje się asfalt
POWIAT/PIASECZNO Od samorządu Mazowsza starostwo dostało 550 
tys. zł na gruntowny remont ul. Wiekowej Sosny, a przy wsparciu gmi-
ny Piaseczno przebuduje ul. Parkową

 Umowę na dotację z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokal-
nych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu 
starosta Wojciech Ołdakowski podpisał z marszałkiem województwa Ada-
mem Struzikiem kilkanaście dni temu. Wcześniej o wsparcie inwestycji opie-
wającej na około 1 mln zł władze powiatu aplikowały w urzędzie wojewódz-
kim, ale bezskutecznie. 
 Powiat zaplanował modernizację ul. Wiekowej Sosny od skrzyżowania z ul. 
Pionierów do wybudowanego kosztem około 500 tys. zł ronda przy poczcie. 
– Ułożymy nową nawierzchnię jezdni, chodnik i dwukierunkową ścieżkę rowe-
rową – informuje Ksawery Gut odpowiedzialny w zarządzie powiatu za realiza-
cję inwestycji. Jednak nie będzie to koniec prac. Przy wsparciu gminy Piaseczno 
starostwo przebuduje jezdnię od ronda w kierunku Ustanowa. Na tym odcinku, 
tam gdzie brakuje chodnika, powstanie trasa pieszo-rowerowa. W sumie zmie-
ni się stan 1,4 km dróg. Wyłanianie wykonawców już się rozpoczęło.

PC

W ubiegłym roku powstało rondo przy poczcie, 
teraz poprawi się do niego dojazd
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Stacja wąskotorówki czeka na nowe życie
PIASECZNO Niebawem miną dwa lata od prezentacji koncepcji rewitalizacji stacji kolejki 
wąskotorowej w Piasecznie. Jak się okazuje, do tej pory trwa jej uzgadnianie
 Prezentację zatytułowaną „Moder-
nizacja zespołu budynków Stacji Pia-
seczno Miasto Wąskotorowe” przed-
stawili Przemysław Wielądek i Jacek 
Ciećwierz z firmy PDV Architekci.

 – Chcemy poszerzyć ten ob-
szar o funkcje kultury i udostępnić 
go mieszkańcom – mówił wówczas 
Daniel Putkiewicz, wiceburmistrz 
Piaseczna. Wiele obiektów na tere-
nie stacji kwalifikuje się do wybu-
rzenia, inne można zaadoptować na 
nowe funkcje, modernizując je lub 
rozbudowując. – Warto zachować 
m.in. halę główną, w której są prze-
chowywane wagony, budynek zaple-
cza socjalno-warsztatowego, maga-
zyn WMD oraz budynek hali tzw. 
„dniówki”, w której parkują loko-
motywy. Hala główna mogłaby zo-
stać rozbudowana – przekonywa-
li architekci. Wyburzony miałby zo-
stać natomiast budynek starej dre-
zyniarni, którego funkcje przejmie 
parter wieży widokowej. Wieża taka 
stała na terenie stacji jeszcze do lat 
90. i teraz miałaby zostać odtworzo-
na. Założono, że wejście na teren ko-
lejki będzie znajdowało się u zbiegu 
ulic Nadarzyńskiej i Wojska Polskie-
go. Kolejnym pomysłem architektów 
było wybudowanie na terenie stacji 
hali teatralno-widowiskowej  z mak-

symalnie 500-osobową widownią. 
 W ostatnim czasie na terenie sta-
cji trwały prace porządkowe. Będą-
ce w złym stanie obiekty zabezpie-
czono, wybudowano też nowe ogro-
dzenie. Jednocześnie koncepcja re-
witalizacji stacji trafiła do zaopi-
niowania na biurko Mazowieckie-
go Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. – Została ona oceniona 
pozytywnie, choć konserwator po-
prosił nas o uszczegółowienie pię-
ciu aspektów – zdradza Daniel Put-
kiewicz. – Gdy to zrobimy, wówczas 
będzie można zacząć przygotowy-
wać projekt przebudowy stacji. 
 Konserwator poprosił o podanie 
przewidywanej długości muru od 

strony ul. Nadarzyńskiej, uszczegó-
łowienie kwestii toalet przy budyn-
ku mieszkalnym oraz kształtu wie-
ży widokowej od strony ul. Sienkie-
wicza. Uzgodnienia wymaga tak-
że rozbudowa (powiększenie) hali 
głównej i kwestia jednego z łączni-
ków budynku.
 Równolegle trwają prace nad pla-
nem miejscowym dla tego terenu. 
Prawdopodobnie zostanie on przyję-
ty w marcu. Początkowo planowano, 
że teren wąskotorówki zostanie zre-
witalizowany do 2023 roku. Wszyst-
ko jednak wskazuje na to, że dotrzy-
manie tego terminu może być trudne.

Tomasz Wojciuk

Stacja wąskotorówki za kilka lat ma zamienić się 
w obszar miasta tętniący życiem

Zanim zostanie zlecony 
projekt przebudowy stacji, 
najpierw wszystko trzeba 

uzgodnić z konserwatorem

Czy 728 dojedzie 
do Henrykowa Urocza?
PIASECZNO Radna Anna Kostyrka proponuje, aby podmiejska linia au-
tobusowa z Warszawy-Okęcia przez Szczaki do Złotokłosu miała swój 
przystanek końcowy w Henrykowie-Uroczu

 Podczas ostatniej sesji rady miejskiej Anna Kostyrka przekonywała, że 
obecny przebieg 728 jest niefortunny, gdyż aż 95 proc. mieszkańców Złoto-
kłosu i Henrykowa-Urocza (w miejscowościach tych mieszka w sumie ponad 
2000 osób) ma utrudniony dostęp do autobusu. – Linie miejscowe L-2 i L-12 
dojeżdżające do Piaseczna dobrze pełnią swą rolę – uważa radna. – Tymcza-
sem połączenie z Warszawą linią 728 pozostawia wiele do życzenia.
 Końcowym przystankiem 728 w Złotokłosie (na początku miejscowości) 
jest pętla znajdująca się przy kościele, na granicy ze Szczakami. Stąd do Henry-
kowa-Urocza jest w linii prostej około 3 km. Niewiele osób mieszka w sąsiedz-
twie pętli. Podróżni, którzy chcą skorzystać z autobusu, muszą dojeżdżać do 
niego samochodem lub rowerem. Od wielu lat były rozważane różne opcje 
przedłużenia linii. Mówiło się, że powinna ona sięgać m.in. do Runowa, Głosko-
wa i Wólki Prackiej. W końcu te obszary zaczęły obsługiwać popularne „elki”. 
Alternatywą było zlokalizowanie nowej pętli we wschodniej części Henrykowa, 
na skrzyżowaniu ul. Społecznej i Gromadzkiej. Ale to z kolei wiązało się ze zbyt 
dużymi kosztami. O wiele lepszym pomysłem wydaje się wybudowanie nowej 
pętli 728 na gminnej działce przy ul. Mokrej 11 w Henrykowie-Uroczu, znajdu-
jącej się przy Parku Uroczym (w odległości około 100 m od Społecznej). – Jest 
to korzystne, bo ul. Mokra została niedawno wyremontowana i jest oświetlo-
na – uważa radna Kostyrka. – Niedaleko nowej pętli znajduje się toaleta, z ła-
twością można też podciągnąć tam monitoring, który obejmuje park. 
 Wydłużenie linii 728 do Henrykowa-Urocza nie wiązałoby się z dużymi 
kosztami, ponieważ nie dość, że są dostosowane do tego miejscowe drogi, to 
można skorzystać ze starych przystanków.  – Jedyne koszty to wybudowanie 
nowej pętli oraz wydłużenie trasy o 2,4 km w jedną stronę – dodaje radna. – 
Gmina musiałaby w tej sprawie zawrzeć stosowne porozumienie z obsługu-
jącym linię Zarządem Transportu Miejskiego. Nowa pętla mogłaby nazywać 
się Park Uroczy 01. Zapewniam, że takie rozwiązanie byłoby o wiele lepsze dla 
mieszkańców obydwu miejscowości.

Tomasz Wojciuk

Radna Anna Kostyrka chciałaby przenieść pętlę autobusu 728 o 
2,4 km, na gminną działkę przy parku w Henrykowie-Uroczu

URSYNÓW

Pomóżmy choremu chłopcu
 W najbliższą sobotę 24 lutego przy ul. Kajakowej 12B (wjazd od ul. 
Puławskiej) odbędzie się charytatywny koncert dla 9-letniego Dawida. 
Chłopiec cierpi na chorobę nowotworową, a zebrane środki mają zostać 
przeznaczono na jego leczenie i rehabilitację. W programie: pokazy kara-
te i tańca, kiermasz, warsztaty dla dzieci, kawiarenka, bieg charytatywny, 
mecz piłki nożnej i liczne koncerty. Początek o godz. 14.

TW
KONSTANCIN-JEZIORNA

Otwarcie Sceny Otwartej
 Już w piątek 2 marca o godz. 19 w Hugonówce (ul. Mostowa 15) zo-
stanie zainaugurowana Scena Otwarta. Konstanciński Dom Kultury ra-
zem ze Stowarzyszeniem Młody Konstancin zaprasza na wydarzenie, któ-
re ma na celu promowanie młodych artystów z Konstancina-Jeziorny. Nie 
tylko muzyków, ale wszystkie inne formy twórczości. W gminie są ludzie, 
którzy tworzą najróżniejsze formy sztuki i warto pokazać ich szerszej pu-
bliczności. – Mamy nadzieję tym koncertem rozpocząć szerszą prezenta-
cję konstancińskiej młodzieżowej sceny artystycznej – liczy KDK. W kon-
cercie wezmą udział trzy zespoły rockowe: Teraz i Tu, Poison Heart i Skrzy-
dlate Małpy. Więcej informacji na FB. Wejściówki na wydarzenie są bez-
płatne, do odbioru przed koncertem w KDK. Liczba biletów ograniczona.

PC
GÓRA KALWARIA

Królowie stand-upu na scenie przy Białka
 W najbliższy wtorek o godz. 20.30 w Ośrodku Kultury (ul. Białka 9) 
wystąpią Sebastian Rejent i Maciek Adamczyk, popularni standuperzy. 
Adamczyk jest jednym z najbardziej doświadczonych komików w Polsce, 
w swoich programach obnaża głupotę, absurdy i słabostki oraz wady ro-
dzaju ludzkiego. Nie mniej potrafi  rozbawić Rejent. Bilety po 30 zł dostęp-
ne w kasie OK i na stronie kupbilecik.pl.

PC
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Historia pewnego mostka...
PIASECZNO Po raz pierwszy o fatalnym stanie mostka nad Perełką, który znajduje się od 
strony ulicy Żeromskiego pisaliśmy... ponad 7 lat temu. Od tamtej pory niewiele się 
zmieniło. – Nad tym mostkiem wisi chyba jakieś fatum – uważa radny Zbigniew Mucha
 O historii i planach remontu 
przeprawy można by napisać książ-
kę. W 2010 roku, na skutek powo-
dzi, obiekt został uszkodzony. Dwa 
miesiące później przejście zostało 

zamknięte na wniosek nadzoru bu-
dowlanego przez Wojewódzki Za-
rząd Melioracji i Urządzeń Wod-
nych, mimo że ten nie miał go w 
swojej ewidencji. – Jeśli PINB się 
zgodzi, wyremontujemy ten mostek 
w ciągu miesiąca – przekonywał la-
tem 2010 roku ówczesny wicebur-
mistrz Piaseczna, Dariusz Malar-
czyk. Wiceburmistrz twierdził, że 
gmina wystosowała do PINB pi-
smo, w którym poprosiła nadzór, 
aby pozwolił jej wyremontować mo-
stek. Prośba została zaakceptowana 
i na tym się skończyło. Minęło kil-
ka miesięcy i zniecierpliwieni ludzie 
sami rozebrali zabezpieczenia i za-
częli korzystać z przejścia w drodze 
do pracy. 

Niewielki remont w czynie
społecznym
 Tematem mostka od począt-
ku zainteresował się gminny rad-
ny Zbigniew Mucha, który miesz-
ka po sąsiedzku i codziennie ko-
rzysta z przeprawy. Co jakiś czas 

radny ponaglał gminę, aby zrobiła 
z nim wreszcie porządek. W koń-
cu ta postanowiła wyremontować 
kładkę wspólnie ze starostwem. – 
Jesteśmy na etapie planowania in-
westycji – mówił w 2011 roku wi-
ceburmistrz Piaseczna Daniel Put-
kiewicz. Starostwo zadeklarowa-
ło, że podejmie się roli inwestora, 
przygotuje dokumentację i pokry-
je 50 proc. kosztów inwestycji. Do-
kumentacja nie została jednak wy-
konana, bo starostwo odkryło, że 
powiat nie dysponuje terenem, na 
którym znajduje się mostek. Tym-
czasem gmina miała przejściowe 
problemy finansowe i nie było jej 
stać na partycypowanie w kosz-
tach inwestycji. Sprawa utknęła w 
martwym punkcie. 
 Minęły dwa lata i temat most-
ka nieoczekiwanie powrócił. W 
lipcu 2013 roku Dariusz Malar-
czyk poinformował, że razem z by-
łym burmistrzem Piaseczna Józe-
fem Zalewskim (dziś radny powia-
towy) i ówczesnym starostą Janem 
Dąbkiem (obecnie wicewójt Praż-
mowa) częściowo wyremonto-
wali mostek. Wyjęli z kieszeni po 
1000 zł i za te pieniądze wymieni-
li drewniane deski w kładce i po-
malowali barierki. – Szkoda tylko, 
że pełnego remontu przeprawy nie 
zdołały wykonać w ciągu trzech 
lat instytucje, którymi ci panowie 
kierowali – komentował wówczas 
Zbigniew Mucha.

Prawie milion za modernizację
wąskiej kładki?
 Mijały kolejne lata, a mostek nad 
Perełką stopniowo zamieniał się w 
ruinę. W końcu pojawiła się szansa, 
że zostanie wyremontowany przy 
okazji rewitalizacji parku miejskie-
go (dziś Parku Książąt Mazowiec-
kich). Pierwszy etap inwestycji zo-
stał zakończony w ubiegłym roku, 
w tym roku prace mają zostać sfi-
nalizowane. Niestety, nieoczekiwa-
nie pojawiły się kolejne problemy. 
Kiedy gminie udało się już zdobyć 
wszystkie niezbędne pozwolenia i 
zabezpieczyć w budżecie 140 tys. zł 
na remont mostka, żadna firma nie 
stanęła do przetargu na jego wyko-
nanie. Ogłoszono kolejny przetarg. 
I tu niespodzianka – jedyna firma, 
która zgłosiła chęć realizacji zada-
nia zaproponowała kwotę 750 tys. 
zł! Przetarg (obejmujący także bu-
dowę chodników dochodzących 
do kładki, oświetlenia i przebudo-
wę sieci teletechnicznej) unieważ-
niono i rozpisano kolejny. I zno-
wu ta sama firma zaproponowa-
ła tym razem... 792 tys. zł. Postę-
powanie znów unieważniono. Być 
może projekt przebudowy most-
ka zostanie jeszcze raz przeanali-
zowany, może etapowany lub „od-
chudzony”. A może radni zdecydu-
ją się dołożyć do zadania pieniędzy 
i zostanie ogłoszony kolejny prze-
targ? Problem był omawiany pod-
czas czwartkowej komisji polityki 

gospodarczej, już po zamknięciu 
tego numeru Kuriera Południowe-
go. – Kwota zaproponowana przez 
wykonawcę może szokować – uwa-
ża radny Zbigniew Mucha. – Wy-
daje mi się, że przebudowa kładki 

o wymiarach 2×7 m nie powinna 
kosztować tyle, co budowa domu 
jednorodzinnego. Choć z drugiej 
strony w tej sprawie nic mniej już 
nie zdziwi.

Tomasz Wojciuk

Stan niszczejącej od lat kładki pozostawia wiele do życzenia

Czy radni zgodzą się 
dołożyć pieniędzy na 

remont mostka?

KONSTANCIN-JEZIORNA

Gdzie jest Majka? Odpowiedź padnie jutro
 W najbliższą sobotę o godz. 16 na scenie Hugonówki (ul. Mostowa 
15) zostanie wystawione familijne przedstawienie „Planeta Podwórko”. To 
musicalowy spektakl dla dzieci i o dzieciach, które stykają się z proble-
mem niepełnosprawności. Poznają niewidomą Majkę i postanawiają włą-
czyć ją do wspólnej zabawy. Obiecują jej mamie, że się nią zaopiekują. 
Niestety, Majka znika. Rozpoczynają się jej poszukiwania, pełne przygód, 
emocji i zwrotów akcji. Jak skończy się cała historia i kogo mali bohatero-
wie spotkają po drodze, dowiemy się, oglądając przedstawienie. Nie za-
braknie tu efektownej choreografi i i wpadających w ucho piosenek. Au-
torski spektakl Konstancińskiego Domu Kultury gwarantuje świetną za-
bawę dla całej rodziny. Reżyseria – Ewa Cielesz, muzyka – Misza Hairulin, 
choreografi a – Anna Bajer. Bilety dla dzieci – 10 zł, dla dorosłych – 15 zł.

PC

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm) oraz 
art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r poz. 1405 
z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna nr 265/VII/19/2016 
z dnia 13 kwietnia 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr 
ew. 27/1 oraz części działek o nr ew. 27/8 i 28/1 z obrębu 0015 (Obory-Łyczyn) 
w gminie Konstancin-Jeziorna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
w dniach od 5 marca 2018 r. do 26 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta 
i Gminy Konstancin-Jeziorna w Wydziale Planowania Przestrzennego przy  
ul. Mirkowskiej 39A w Konstancinie-Jeziornie w godz. od 900 do 1530 .
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr 
ew. 27/1 oraz części działek o nr ew. 27/8 i 28/1 z obrębu 0015 (Obory-Łyczyn) 
w gminie Konstancin-Jeziorna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
będzie dostępny na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 marca 2018 r. (poniedziałek) w Sali 
Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1, 
o godz. 1530 .
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania 
Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, przy ul. Mirkowskiej 
39A w Konstancinie-Jeziornie, od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1530.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna,  
ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 kwietnia 2018 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą 
elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579):

1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Adres poczty elektronicznej - urzad@konstancinjeziorna.pl - w przypadku uwag 
opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy Konstancin-Jeziorna na platformie 
ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP – w przypadku uwag opatrzonych podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Organem właściwym do rozpatrzenia ww. uwag jest Burmistrz 
Gminy Konstancin-Jeziorna.

Konstancin-Jeziorna, dnia  19.02.2018 r.

 Burmistrz  
/-/ Kazimierz Jańczuk

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

 NA WOLNE STANOWISKO:

 

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) 
oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską 
Konstancin-Jeziorna następujących uchwał:
1) uchwała nr 718/VII/42/2018 z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
działki o nr ew. 30 z obrębu 03-06 w Konstancinie-Jeziornie,
2) uchwała nr 719/VII/42/2018 z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
działki o nr ew. 45 z obrębu 03-12 w Konstancinie-Jeziornie.

Z niezbędną dokumentacją spraw można się zapoznać w Wydziale Planowania 
Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin–Jeziorna ul. Mirkowska 39a, 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1500. Wnioski należy składać na 
piśmie w terminie do dnia 19 marca  2018 r. do Burmistrza Gminy Konstancin- 
-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna. Wniosek powinien 
zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia 
ww. wniosków jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna.

Konstancin-Jeziorna, dnia  19.02.2018 r.

 Burmistrz  
/-/ Kazimierz Jańczuk
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Na 87 km tras rowerowych
poczekamy dłużej
POWIAT W poniedziałek burmistrzowie trzech gmin poprosili wicemarszałka wojewódz-
twa o zgodę na wydłużenie czasu realizacji 16 szlaków rowerowych o rok. Bo nie ma 
chętnych do ich budowy w ekspresowym tempie

 Drugi przetarg na wykonanie 
nowych tras rowerowych w gminach 
Góra Kalwaria, Piaseczno i Kon-
stancin-Jeziorna, tak jak i poprzed-
ni, spełznął na niczym. Nie zgłosi-
ła się ani jedna firma zainteresowa-
na kontraktem. – Chętni są, ale mó-
wią, że nie są w stanie wykonać in-
westycji w tak szybkim terminie, w 
jakim od nich oczekiwaliśmy – roz-
kłada ręce Zdzisław Lis, burmistrz 
Piaseczna, które jest liderem trzech 
gmin. Przypomnijmy, że szlaki mia-
łyby być gotowe w połowie paździer-
nika tego roku. A wcześniej (wio-
sną) wykonawca musiałby przedsta-
wić końcowy projekt inwestycji i wy-
ciąć dość dużą liczbę drzew, które 
kolidują z planowanymi trasami.  
 Czemu władzom Piaseczna, 
Góry Kalwarii i Konstancina-Je-
ziorny aż tak się spieszy? Ponieważ 
na budowę dróg dla cyklistów otrzy-
mały łącznie 10,5 mln zł unijnych 
dotacji. Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Mazowieckiego, który 
rozdziela te fundusze, nakazał gmi-
nom rozliczenie się z nich do końca 
listopada tego roku. – Nie składamy 
broni. W poniedziałek poprosiliśmy 
wicemarszałka Wiesława Mariusza 
Raboszuka o zgodę na wydłużenie 
terminu realizacji tej inwestycji do 
września przyszłego roku – infor-
muje burmistrz Lis. – Zgodził się, w 
najbliższym czasie podpiszemy od-
powiedni aneks do umowy i dopie-
ro wtedy ogłosimy kolejny przetarg 
na wykonawcę. Władze wojewódz-

twa zdają sobie sprawę, że bez prze-
sunięcia terminu, te fundusze unijne 
prawdopodobnie by nam przepadły. 
Dodam, że to nie tylko nasz problem. 
Wiele gmin boryka się z trudnościa-
mi związanymi z wydaniem dotacji. 
 W sumie mieszkańcy powiatu 
(i turyści) mają otrzymać do dys-
pozycji 16 nowych i powiązanych 
ze sobą tras rowerowych, które do-
datkowo będą połączone ze szlaka-
mi biegnącymi w kierunku Warsza-
wy czy Lesznowoli. Na blisko 87 km 
dróg dla cyklistów, niemal 19 km ma 
powstać zupełnie od nowa, pozosta-

łe będą wydzielone i oznakowane z 
już istniejących jezdni. Ponadto przy 
trasach zostaną zamontowane 282 
stojaki na rowery oraz 19 stacji do 
samodzielnej naprawy jednośladów.
 Celem przedsięwzięcia  jest za-
chęcenie mieszkańców do częst-
szego pozostawiania auta w gara-
żu i wybrania bicyklu. Ma to słu-
żyć m.in. czystości powietrza. Filo-
zofia budowy nowych dróg rowero-
wych jest taka, aby znacząco ułatwi-
ły dojazd do pracy, szkoły, stacji ko-
lejowej czy urzędu gminy.

Piotr Chmielewski

Gminy nie miały szans na zbudowanie szlaków do najbliższej
jesieni, stąd przesunięcie o rok

Piaseczno teatrem stoi
PIASECZNO Czasy, gdy mieszkańcy podwarszawskich miejscowości 
musieli udawać się do stolicy, żeby obejrzeć sztukę teatralną to prze-
szłość. Do piaseczyńskiego Domu Kultury regularnie przyjeżdżają bo-
wiem aktorzy, niejako wychodząc z teatrem do publiczności

 – To świetnie rozwiązanie – uważa pani Małgorzata, mieszkanka Piasecz-
na, która regularnie przychodzi na spotkania z teatrem w DK. – Cieszę się, że 
nie dość, że sztuki są grane blisko domu, to jeszcze można kupić bilet w atrak-
cyjnej cenie – dodaje. I choć ośrodkowa scena nie należy do szczególnie du-
żych, to panujące warunki pozwalają z powodzeniem wystawiać mniejsze, 
bardziej kameralne przedstawienia.
 Szczególnie świetnie sprawdzają się monodramy. W styczniu ze spekta-
klem „Supermenka” przyjechała do Piaseczna Jowita Budnik – znakomita ak-
torka znana, między innymi, z fi lmów „Plac Zbawiciela” czy „Nikifor”. Jej słod-
ko-gorzka opowieść o życiu współczesnej kobiety momentami wzbudzała sal-
wy śmiechu, ale może nawet częściej skłaniała do refl eksji. Wśród licznej wi-
downi, jak można się było spodziewać, zdecydowanie przeważały tego wie-
czoru panie, z których zapewne niejedna mogła w treści sztuki odnaleźć odbi-
cie fragmentów własnego życia. Jowita Budnik zaprezentowała szerokie spek-
trum swojego aktorskiego warsztatu – płakała, krzyczała, uwodziła, śpiewała i 
tańczyła. Publiczność zgotowała jej na koniec owację na stojąco.
 Wicedyrektor Centrum Kultury w Piasecznie Katarzyna Biernadska-Hernik 
przyznaje, że teatr stanowi ważną część miejscowej oferty kulturalnej. – Za-
interesowanie przedstawieniami w DK jest bardzo duże – zauważa. – Przyjeż-
dżają do nas znani i lubiani aktorzy. Mamy tu pewne ograniczenia, ale na całe 
szczęście sama sala jest dość teatralna i oddaje klimat teatru. Nie ukrywam 
jednak, że z utęsknieniem czekam na nowy budynek i nową salę ośrodka.
 Teatr, w nieco innej formie, będzie miał również swoje miejsce w Piasecznie 
po sezonie jesienno-zimowym. Na wiosnę odbędzie się kolejna, trzecia już edy-
cja OFF-Spring Festival. – W tym roku scena będzie stała na rynku tylko na więk-
sze imprezy typu Housepital – zapowiada Biernadska-Hernik. – Bardziej będzie-
my chcieli wykorzystywać zrewitalizowany Skwer Kisiela przed urzędem gminy.

Grzegorz Tylec

KONSTANCIN-JEZIORNA

Zbiórka krwi w Klarysewie
 W niedzielę 11 marca w Klarysewie przy ul. Słonecznej 20 odbędzie się 
akcja honorowego oddawania krwi. Życiodajny płyn będzie pobierany w 
domu parafi alnym przy kościele Świętej Bożej Rodzicielki Maryi w godz. 
9-13.30. Pierwsza taka akcja odbyła się w tym miejscu 26 marca 2006 roku 
podczas rekolekcji wielkopostnych głoszonych przez ks. płka Zenona Sur-
mę CMF, krajowego duszpasterza honorowych dawców krwi. 
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Szkoła z certyfikatem
PIASECZNO Zespół Szkół nr 1 w Piasecznie uchodzi za jedną z najlepszych szkół technicz-
nych w województwie mazowieckim. Kolejnym dowodem na to jest przyznany nie-
dawno placówce certyfi kat Microsoft „Szkoła w chmurze”
 Popularny „Wiadukt” od kilku 
lat utrzymuje się w rankingach naj-
lepszych szkół „Perspektyw”, a rok 
2017/18 był szczególnie owocny, 
gdyż technikum zostało podwójnie 
wyróżnione. W klasyfikacji najlep-
szych techników szkoła otrzyma-
ła „Srebrną Tarczę 2018” oraz pre-
stiżowy certyfikat firmy Microsoft 
„Szkoła w chmurze”, dzięki któ-
remu ma możliwość szerokiego 
wdrażania nowoczesnego naucza-
nia, co ma duże znaczenie na szyb-
ko zmieniającym się rynku pracy. 
 Dzięki nowoczesnemu i skoor-
dynowanemu podejściu do eduka-
cji uczniowie i nauczyciele tech-
nikum korzystają ze  światowych 
programów Microsoft Innovati-
ve Expert Educator i Showcase 
School. Rozwiązanie takie nie 
tylko rozwija kompetencje przy-
szłości, ale również tworzy wa-
chlarz możliwości, jeżeli cho-
dzi o pracę mobilną, zespoło-
wą i komunikację wewnątrz szko-
ły. Wszystko to przyczynia się do 
tego, że po ukończeniu „Wiaduk-
tu” absolwenci są przygotowani 
do aktywnego podejmowania wy-
zwań edukacyjnych i zawodowych 
oraz nie mają problemów ze zna-
lezieniem dobrej pracy. 

Tyl./inf

URSYNÓW

Trudne miesiące na Płaskowickiej
 W związku z budową dalszego odcinka szosy ekspresowej S2 pomię-
dzy węzłami Puławska i Lubelska, od najbliższej niedzieli wprowadzone 
będą duże zmiany w organizacji ruchu na Ursynowie. Czego mogą spo-
dziewać się kierowcy, a także piesi i pasażerowie komunikacji miejskiej? 
Zamknięcia ul. Lanciego i Braci Wagów od strony Płaskowickiej (także dla 
pieszych), zwężenia ul. Płaskowickiej do jednej jezdni na całej długości, li-
kwidacji ronda na skrzyżowaniu Pileckiego i Płaskowickiej, zakazu skrętu 
w lewo z Płaskowickiej w Pileckiego (w kierunku południowym, w stronę 
osiedla Kazury), likwidacji wszystkich przystanków autobusowych po po-
łudniowej stronie Płaskowickiej, przeniesienia przystanków Płaskowicka 
01 za Migdałową oraz Stryjeńskich 04 bliżej Biedronki, a także likwidacji 
chodników i ścieżki rowerowej po południowej stronie ul. Płaskowickiej.
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Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 W czwartek 1 marca odbędą się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych. Ich pamięć będzie można uczcić w różny sposób. Oprócz 
mszy św. w kościele św. Anny (godz. 14), tradycyjnego apelu pamięci i złoże-
nia wiązanek (godz. 15) organizatorzy przygotowali także pokaz fi lmu „Czy 
warto było tak żyć” w domu kultury w Piasecznie (godz. 12). Po raz pierwszy 
odbędzie się także Bieg Żołnierzy Niezłomnych, który wystartuje równo o 
godz. 24 w nocy ze środy na czwartek w Piskórce! 

TW
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Farma dla niepełnosprawnych
powstanie z pomocą Politechniki
LESZNOWOLA/POWIAT Idea budowy domów, w których mogliby zamieszkać ludzie niepeł-
nosprawni intelektualnie, powoli zaczyna nabierać realnych kształtów. Na pomysł bu-
dowy nietypowej, pierwszej w Polsce farmy wpadł Jacek Zalewski, mieszkaniec Lesz-
nowoli i tata niepełnosprawnego Kuby

 Pomysł narodził się równo rok 
temu. – Jestem coraz starszy i 
mam świadomość, że nie będę żył 
wiecznie – mówi Jacek Zalewski, 
prezes opiekującego się niepełno-
sprawnymi stowarzyszenia Dobra 
Wola. – Chciałbym, aby mój syn 
Kuba miał dobrą opiekę i swoje 

miejsce także po mojej śmierci. W 
podobnej sytuacji są rodzice wielu 
osób niepełnosprawnych. Zdarza-
ją się też sytuacje, że ludzie osią-
gają wiek emerytalny i nie są już w 
stanie opiekować się swoimi dys-
funkcyjnymi dziećmi, które nigdy 
nie będą w stanie same o siebie 
zadbać.

Pierwsze takie miejsce
 Jacek Zalewski wpadł na po-
mysł, aby w miejscowości Janów 
w gminie Chynów pobudować kil-
ka „inteligentnych” domów, w któ-
rych mogłyby zamieszkać osoby 
niepełnosprawne. Lokatorzy far-
my znajdowaliby się pod opie-
ką wychowawców i rehabilitan-
tów. Domom mieszkalnym mia-
łaby towarzyszyć zabudowa go-
spodarcza, rekreacyjna i socjalna. 
Na farmie miałyby powstać także 
sale edukacyjne, w których niepeł-
nosprawni mieliby przyuczać się 
do zawodu. Na drugiej działce we 
wsi Watraszew miałoby znajdować 
się gospodarstwo rolne, w którym 
mieszkańcy ośrodka mogliby ho-
dować zwierzęta oraz prowadzić 
ogród. Wszystkie budynki miesz-
kalne mają być w technologii pa-
sywnej i powstać z wykorzysta-
niem najnowocześniejszych, eko-
logicznych technologii. Chodzi o 
to, aby ośrodek nie tylko był przy-
jazny środowisku, ale także tani w 
utrzymaniu.

Podpisano porozumienie 
z Politechniką
 W ostatni wtorek Jacek Zalewski 
gościł w siedzibie Politechniki War-
szawskiej, gdzie w obecności przed-
stawicieli kilku studenckich kół na-
ukowych podpisał z prorektorem dr. 
hab. Januszem Walo porozumienie 
o współpracy w tworzeniu koncep-
cji i projektu farmy. Politechnika zo-
bowiązała się także do ewentualne-
go nadzoru wykonawczego. – Poli-
technika Warszawska została part-
nerem strategicznym całego projek-
tu – cieszy się Jacek Zalewski. Kon-
cepcja farmy jest już w zasadzie go-
towa. Teraz ma być konsultowana z 
rodzicami niepełnosprawnych pod-

opiecznych stowarzyszenia i inży-
nierami. Kiedy już to nastąpi, zosta-
nie zlecony projekt. Ma go przygo-
tować jeszcze w tym roku pracow-
nia architektoniczna z Wrocławia. 
– Później będziemy starali się uzy-
skać pozwolenie na budowę i – w 
pierwszym etapie – uzbroić teren 
– wyjaśnia Jacek Zalewski. – Część 
zgód i uzgodnień już mamy. Chce-
my, aby pierwsi mieszkańcy wpro-
wadzili się na farmę w 2021 roku. 
To miejsce ma przetrzeć szlaki i być 
wzorem dla innych. Głęboko wie-
rzę, że – także z pomocą Politech-
niki – ten śmiały pomysł uda się zre-
alizować. 

Tomasz Wojciuk

Kilka dni temu Stowarzyszenie Dobra Wola podpisało porozu-
mienie o wzajemnej współpracy z Politechniką Warszawską

 Na Farmie Dobrej Woli na 
początku ma mieszkać około 
20 osób niepełnosprawnych 

intelektualnie

 Fundacja „Edukacja z Wartościami” z Ursynowa zaprasza rozśpiewa-
ne dzieci z Piaseczna i Konstancina-Jeziorny na bezpłatne zajęcia w ra-
mach Akademii Gospel dla Dzieci (w wieku od 5 do 12 roku życia). Ostat-
nie przesłuchania dzieci odbędą się 28 lutego w godz. 17-18.30 w Cen-
trum Edukacji Daniel (ul. Nowoursynowska 154A).  Zgłoszenie udziału: 
500-724-466.
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Zajęcia dla rozśpiewanych dzieci

Spółka wodna wydała  
ponad milion na meliorację
LESZNOWOLA Ubiegły rok był dla Gminnej Spółki Wodnej w Lesznowoli nie-
zwykle udany. Ten zapowiada się wprawdzie nieco gorzej w związku z mniej-
szym budżetem, ale najważniejsze inwestycje i tak zostaną zrealizowane

 Początek roku to czas podsumowań. Gminna Spółka Wodna w Lesznowoli, 
która działa już od ponad 3 lat, nie ma się czego wstydzić. - Nasz budżet wyniósł 
w ubiegłym roku ponad milion złotych – mówi Adam Gawrych, przewodniczą-
cy zarządu. - Jako, że pracujemy społecznie, wszystko wydaliśmy na inwestycje.

Aż pięć tysięcy członków
 Lesznowolska spółka liczy obecnie około 5 tys. odprowadzających składki 
członków. W ubiegłym roku wpłacili oni do wspólnej kasy 150 tys. zł. Kolejne 
600 tys. zł przekazała spółce gmina, zaś 140 tys. zł stanowiła dotacja z urzędu 
marszałkowskiego. Budżet uzupełniły fi rmy, które zrzucają do rowów melio-
racyjnych wody opadowe. One płacą specjalne, nieco wyższe od mieszkań-
ców stawki. W ubiegłym roku na konserwację i utrzymanie urządzeń melio-
racyjnych spółka wydała ponad milion złotych. To rekordowa kwota, za którą 
udało się naprawdę sporo zrobić. - Wykosiliśmy łącznie 53 km rowów i odmu-
liliśmy 29 km – wylicza Adam Gawrych. - Ponadto udrożniliśmy 5 km zbiera-
czy i wyczyściliśmy ponad 40 studni melioracyjnych. Robiliśmy też tzw. faszy-
nowanie rowów, czyli umacnianie ich, aby się nie osuwały. 

W tym roku kontynuacja prac
 W przyszłym tygodniu ma odbyć się walne zgromadzenie delegatów spół-
ki (jest ich około 50), podczas którego nastąpi nie tylko podsumowanie jej dzia-
łań w 2017 roku, ale także zostaną przedstawione plany na najbliższych kilkana-
ście miesięcy. W związku z mniejszą dotacją z urzędu gminy, trzeba będzie ogra-
niczyć prawdopodobnie konserwację urządzeń melioracyjnych, ale za to spół-
ka chce skupić się na koszeniu rowów. - To ważne, dlatego każdy z nich przynaj-
mniej raz w sezonie zostanie oczyszczony z trawy, chwastów i samosiejek – de-
klaruje Adam Gawrych. Mniej będzie natomiast napraw zbieraczy, które są bar-
dzo kosztowne. Być może plany te ulegną jeszcze drobnym modyfi kacjom, po-
nieważ spółka cały czas stara się pozyskiwać nowych członków, którzy mogliby 
wpłacać składki oraz aplikuje o zewnętrzne dotacje. - Ludzie nie rozumieją po-
wagi sytuacji, dopóki sami nie zostaną zalani przez wodę – uważa przewodni-
czący Gawrych. - Potem zaczynają się lamenty, jednak jest już często za późno. 
System melioracyjny jest systemem naczyń połączonych. Trzeba mieć świado-
mość, że jeśli jedna osoba zniszczy dreny czy zasypuje zbieracze, woda może za-
lać położonego niżej sąsiada. Praktyka mówi, że takie sytuacje bardzo często się 
zdarzają, dlatego należy podchodzić do sprawy poważnie. 

Zmiany w prawie wodnym
 Od stycznia tego roku gospodarką wodną na terenie gmin zawiaduje 
nowa instytucja – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, która prze-
jęła kompetencje m.in. regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Teraz Wody 
Polskie (wcześniej starosta) wydają wszelkie pozwolenia wodno-prawne. Nie-
stety, od tego roku teren gminy Lesznowola został podzielony na dwie zlew-
nie: część wschodnia należy do zlewni rzeki Jeziorki (przedstawicielstwo bę-
dzie znajdowało się prawdopodobnie w Piasecznie), a zachodnia stanowi zlew-
nię rzeki Utraty (zarząd zlewni mieści się w Łowiczu, ale cały czas jest w fazie or-
ganizacji). Wszelkie uzgodnienia dotyczące ingerencji w jakiekolwiek urządze-
nia melioracyjne mieszkańcy, w zależności od miejsca zamieszkania, będą mo-
gli uzyskać w jednej z tych dwóch placówek. - Przebudowy melioracji czy likwi-
dacja urządzeń powinny być też uzgadniane z naszą spółką – podkreśla Adam 
Gawrych. - Wiele osób o tym zapomina, a potem dochodzi do podtopień.

Tomasz Wojciuk

Adam Gawrych pokazuje oczyszczony i umocniony rów 
we Władysławowie

R E K L A M A

LESZNOWOLA

Chudnijmy razem
 Osoby zmagające się z problemem otyłości mogą wziąć udział w III 
edycji popularnego programu wsparcia dla osób otyłych - Chudnijmy Ra-
zem z Lesznowolską Grupą Wsparcia. Nabór uczestników trwa do 28 lute-
go! Zajęcia – między innymi z dietetykiem i psychologiem – będą odbywa-
ły się w trzech grupach wiekowych. Więcej informacji pod tel. 22 708 91 31.
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Ukarany ZGK wycofuje się z rynku
GÓRA KALWARIA Gmina nałożyła karę fi nansową na własną spółkę za to, że nie poradziła 
sobie z segregacją i odzyskiem odpadów. – Rezygnujemy ze świadczenia usług śmie-
ciowych – zapowiada prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej
 Zgodnie z ustawą o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, ma-
gistrat ma obowiązek kontrolowa-

nia, czy firmy wywozowe działają-
ce na terenie gminy wysegregowują 
z masy odebranych przez siebie od-
padów odpowiednią ilość surowców 
wtórnych, które następnie przekazu-
ją do ponownego przetworzenia. Jak 
dużą część w całym strumieniu śmie-
ci powinny stanowić wyselekcjono-
wane papier, metal, szkło i tworzy-
wa sztuczne, określają ogólnokrajo-
we przepisy. W roku 2016 było to 18 
proc., a w bieżącym jest to już 30 proc.
 W 2016 roku w gminie Góra Kal-
waria odpady odbierało 10 firm. I 
tylko gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej nie osiągnął wymaga-
nego 18-procentowego poziomu od-
zysku surowców wtórnych. Gminna 
spółka mogła pochwalić się wskaź-
nikiem recyklingu sięgającym nieco 
ponad 8 proc. Dodajmy, że słaby po-
ziom recyklingu osiągany przez fir-
my wywozowe uderza w gminę, któ-
ra też może ponieść konsekwencje 
finansowe, jeśli na jej terenie surow-
ce wtórne nie są odzyskiwane w wy-
starczającym stopniu. 
 Z powodu wyniku ZGK, w li-
stopadzie ubiegłego roku burmistrz 
nałożył na spółkę karę w wysokości 
3082 zł (taka kwota wynika z prze-
pisów). Jego decyzja stała się prawo-
mocna 11 grudnia 2017 roku. Była 
to pierwsza taka kara dla gminnej 

spółki i być może ostatnia. – Re-
zygnujemy ze świadczenia usług 
śmieciowych – zapowiada Jerzy 
Pełka, prezes ZGK. – Do tej pory 
mogliśmy jedynie odbierać śmie-
ci od naszych klientów i transpor-
tować je do regionalnej instala-
cji przetwarzania odpadów komu-
nalnych. Nie mamy miejsca, w któ-
rym moglibyśmy prowadzić segrega-
cję odpadów – tłumaczy. Jak podaje 
Robert Korczak, inspektor ds. pro-
mocji i informacji ratusza, w stosun-
ku do ZGK nie zostały wyciągnię-
te inne konsekwencje. – Przepisy nie 
mówią bowiem o innych niż pienięż-
na karach – argumentuje. 
 Burmistrz Dariusz Zieliński do 
problemów gminnej spółki pod-
chodzi z wyrozumiałością. – Znacz-
ny strumień odpadów, które odbie-
ra ZGK, pochodzi z gminnych in-
stytucji, a także koszy ulicznych i 

kontenerów na targowisku. Spół-
ka nie zdawała sobie do tej pory 
sprawy, że osiągnięcie wymagalne-
go poziomu recyklingu w sytuacji, 
gdy nie ma gdzie prowadzić segre-
gacji, będzie takie trudne – tłuma-
czy burmistrz. – 8 proc. zakład uzy-
skał dzięki szkołom, w których od-
pady zbierane są selektywnie. Teraz 
zastanawiamy się nad wprowadze-
niem pojemników do segregacji na 
placu targowym – dodaje.
 Odbiór odpadów na duża skalę 
ZGK prowadził przed lipcem 2013 
roku, kiedy to w całym kraju do-
szło do rewolucji w systemie od-
bioru śmieci (wprowadzono segre-
gację w domach i firmach). Głów-
nym źródłem przychodów spółki 
jest obsługa i rozwój gminnej sieci 
wodno-kanalizacyjnej. 

Piotr Chmielewski

Kara dla ZGK byłaby wyższa, gdyby nie szkoły, w których pro-
wadzona jest segregacja odpadów

Spośród 10 firm wywozo-
wych tylko gminny Zakład 

Gospodarki Komunalnej 
nie osiągnął wymaganego 
18-procentowego poziomu 

odzysku surowców 
wtórnych w 2016 roku

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 
39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) oraz 
w związku z uchwałą nr 199/VI/21/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 
23 marca 2012 r.  zmienioną uchwałą nr 449/VII/27/2017 Rady Miejskiej Konstancin- 
-Jeziorna z dnia 8 lutego 2017 r. oraz uchwałą nr 548/VII/35/2017 z dnia 5 lipca 
2017 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej 
części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 5 wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, w dniach od 5 marca 2018 r. do 26 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w Wydziale Planowania Przestrzennego 
przy ul. Mirkowskiej 39A w Konstancinie-Jeziornie w godz. od 900 do 1530 .

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 5 wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, będzie dostępny na stronie internetowej  
bip.konstancinjeziorna.pl. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 marca 2018 r. (wtorek) w Sali Posiedzeń 
Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1, o godz. 1700 .
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania 
Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, przy ul. Mirkowskiej 
39A w Konstancinie-Jeziornie, od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1530.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte              
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna,  
ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 kwietnia 2018 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą 
elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579):

1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Adres poczty elektronicznej - urzad@konstancinjeziorna.pl - w przypadku uwag 
opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy Konstancin-Jeziorna na platformie 
ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP – w przypadku uwag opatrzonych podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Organem właściwym do rozpatrzenia ww. uwag jest Burmistrz 
Gminy Konstancin-Jeziorna.

Konstancin-Jeziorna, dnia  21.02.2018 r.

 Burmistrz  
/-/ Kazimierz Jańczuk
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WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA



 W obecnym roku podopiecz-
ni Cezarego Dąbrowskiego zdąży-
li już rozegrać kilka naprawdę pa-
miętnych spotkań. Szczególnie god-
ne odnotowania było wyjazdowe 
zwycięstwo z drużyną KS Legion 
Legionowo. Z początku lepiej wy-
glądali tego dnia gospodarze, któ-
rzy pod koniec pierwszej kwarty wy-
pracowali sobie dość pewną – jak 
można było oczekiwać – 15-punk-
tową przewagę. W drugiej odsłonie, 
dzięki skutecznym trafieniom Emi-
la Postka, Kamila Banowicza i Ma-
cieja Dyducha, naszym zawodnikom 
udało się jednak zmniejszyć stra-
tę. Dobra passa kontynuowana była 
po zmianie stron, kiedy to MUKS – 
dzięki pięciu punktom z rzędu Dy-
ducha – wyszedł na pierwsze w tym 
meczu prowadzenie. Niestety, w 
kolejnych minutach meczu wiatr 
w żagle złapali znów gospoda-
rze, a przed końcem trzeciej kwar-
ty było już 72:56. Piasecznianie 
nie zamierzali się jednak podda-
wać. Twarda obrona, wymuszanie 
kolejnych błędów rywali i świet-
na gra w ofensywie Banowicza (31 
punktów w spotkaniu) i Dyducha 
sprawiły, że końcówka była prawdzi-
wym dreszczowcem. MUKS prowa-
dził już 89:84, ale w samej końców-
ce nie zawiedli doświadczeni gracze 
Legionu – Marcin Teklak i Przemy-
sław Lewandowski. Ten ostatni tra-
fił za trzy i doprowadził tym samym 
do dogrywki. W doliczonym czasie 
gry także nie zabrakło emocji. Tym 
razem Legion prowadził w końców-
ce (100:99), ale w ostatniej akcji me-
czu bohaterem został – wracający 
po poważnej kontuzji kolana – Ni-

kodem Sarosiak. Niko zachował pod 
koszem rywali zimną krew i trafia-
jąc za dwa zapewnił Piasecznu cen-
ne zwycięstwo.
 Do historii przejdzie też niedaw-
ne spotkanie z KS Pułaski Warka, 
ale nie ze względu na szczególnie 
ciekawą grę czy sportowe emocje, 
ale z uwagi na fakt, że było to naj-
wyższe zwycięstwo jakie kiedykol-
wiek odniósł trzecioligowy MUKS 
Piaseczno. Co ciekawe, pierwsza 
kwarta wcale na to nie wskazywa-
ła, a w zasadzie przez cały mecz go-
spodarze – zwłaszcza w rzutach dy-
stansowych – nie grzeszyli specjal-
nie skutecznością. Kolejne odsłony 
meczu odebrały jednak Warce ocho-

tę do gry. Dość powiedzieć, że go-
ście zdobyli w trzeciej kwarcie ledwie 
cztery punkty, a piasecznianie – nie 
wysilając się zbytnio – robili z rywa-
lami co chcieli. Na wyróżnienie za-
sługuje postawa Norberta Makulca, 
który zdobył tego dnia 23 punkty.

Grzegorz Tylec
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Skończyli rundę zasadniczą
KOSZYKÓWKA, III LIGA, KS LEGION LEGIONOWO - MUKS PIASECZNO 100:101 (27:14, 15:24, 30:22, 18:30, D: 10:11), 
MUKS PIASECZNO - KS PUŁASKI WARKA 114:45 (22:19, 26:11, 29:4, 37:11) Koszykarze MUKS Piaseczno, podob-
nie jak rok temu, zagrają w drugiej rundzie rozgrywek trzeciej ligi o miejsca 7-14. Ich postawa w ostatnim 
czasie daje jednak spore podstawy do optymizmu

Tabela grupy B trzeciej ligi po rundzie zasadniczej
1 UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 21 11 10 - 1 5 - 0 5 - 1 1078 - 730
2 MUKS Hutnik Warszawa 21 11 10 - 1 6 - 0 4 - 1 871 - 665 
3 KS Legion Legionowo 20 12 8 - 4 4 - 2 4 - 2 1083 - 917
4 MUKS Piaseczno 19 12 7 - 5 3 - 3 4 - 2 935 - 887
5 NOSiR 15 12 3 - 9 2 - 4 1 - 5 812 - 995 
6 Pultovia 14 12 2 - 10 2 - 4 0 - 6 777 - 980 
7 Pułaski Warka 13 12 1 - 11 1 - 5 0 - 6 648 - 1030

Madetko wraca 
do Chylic
PIŁKA NOŻNA Piotr Madetko to piłkarz, który zdążył zwiedzić już spo-
ro okolicznych klubów – na czele ze Spartą Jazgarzew i MKS Piaseczno. 
Ostatnio występował w KS Warka, ale postanowił wrócić tam, gdzie w 
ostatnich latach czuł się chyba najlepiej
 Fani lokalnej piłki doceniają bo-
iskową postawę zawodnika. 36-let-
ni Madetko, występujący najczęściej 
jako napastnik bądź ofensywny po-
mocnik, miewał w swojej piłkarskiej 
przygodzie lepsze i gorsze chwile, 
ale nigdy nie można mu było zarzu-
cić braku zaangażowania czy serca 
do gry. W barwach MKS Piaseczno, 
mimo że był jednym z najstarszych 
na boisku, często biegał najwięcej z 
drużyny, dając jednocześnie dobry 
przykład młodszym kolegom.
 – Zaproponowaliśmy Piotrkowi 
powrót, bo liczymy na jego doświad-
czenie – mówi Dawid Hakowski, prezes KS Laura Chylice. – To postać, której 
w Chylicach nie trzeba nikomu przedstawiać. Liczymy, że swoją grą pomoże 
nam w walce o ligę okręgową. Do tego Piotrek to zawsze był dobry duch dru-
żyny, a jego obecność na pewno przełoży się na atmosferę w zespole.
 Prezes Laury zapowiada, że to jeszcze nie koniec wzmocnień drużyny z 
Chylic, która jest obecnie liderem trzeciej grupy warszawskiej A klasy.

Grzegorz Tylec

Miłe złego początki
SIATKÓWKA, II LIGA, MUKS KRÓTKA MYSIADŁO – NIKE WĘGRÓW 1:3 Choć podopieczne Michaliny Tokarskiej 
zaczęły ten mecz bardzo obiecująco, to w pewnym momencie jakby stanęły, w ich grę wkradała się coraz 
większa nerwowość i w konsekwencji uległy swoim rywalkom
 Po gładko wygranej pierwszej 
partii i prowadzeniu w drugim secie 
pięcioma punktami wydawało się, 
że to siatkarki Krótkiej będą tego 
wieczoru kontrolować boiskową sy-
tuację. Dokonane zmiany wprowa-
dziły jednak dużo nieoczekiwanego 
zamętu i niektóre zawodniczki zapo-
mniały najwidoczniej co mają grać. 
– Wydawało się, że wygramy pewnie 
3:0, ale zmiany sparaliżowały moją 
drużynę – zauważa Michalina To-
karska, grająca trener MUKS Krót-
kiej Mysiadło. – Przegrałyśmy ten 
mecz w głowach. Zamiast robić swo-
je, dziewczyny zastanawiały się chy-
ba po co są te roszady. W sferze psy-
chiki mamy na pewno jeszcze sporo 
do zrobienia.
 Kolejne spotkanie w Cen-
trum Sportu i Edukacji MUKS 
K rótka rozegra 3 marca ze 
Spartą Warszawa.

Tyl.

Tabela drugiej grupy drugiej ligi kobiet
1 NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki 15 41 42:8 1203:921
2 Bluesoft Mazovia Warszawa 15 40 44:11 1303:1070
3 LTS Legionovia II Legionowo 15 29 36:24 1280:1270
4 BAS Kombinat Budowlani Białystok 15 24 28:25 1152:1121
5 MUKS Krótka Mysiadło  14 18 21:29 1059:1116
6 UKS Ósemka Siedlce  15 17 28:35 1330:1373
7 SOS Reymont Dargfi l Rawa Maz. 14 17 24:32 1180:1238
8 ESPES Sparta Warszawa 15 11 17:36 1112:1243
9 ŁMLKS Łaskovia Łask  14 11 17:36 1098:1207
10 Nike Węgrów  14 11 16:37 1028:1186

Wichowski zniszczył rywala
KICKBOXING Zawodnik X Fight Piaseczno Łukasz Wichowski potrzebo-
wał niecałej rundy,  żeby pokonać swojego rywala – Miłosza Pacaka z 
KT Legia w walce podczas gali fi nałowej Mistrzostw Polski K1 Pro-am 
PZKB w Markach
 Nasz utytułowany zawodnik 
od samego początku pojedyn-
ku chciał udowodnić, że jest wy-
raźnie lepszy od swojego prze-
ciwnika. Po 19 sekundach walki 
celne kopnięcie w głowę spra-
wiło, że Pacak po raz pierwszy 
wylądował na deskach. Drugi 
potężny cios Wichowski zadał 
35 sekund przez końcem run-
dy. Zawodnik Legii mógł jesz-
cze wprawdzie kontynuować 
pojedynek, ale nasz mistrz po-
czuł krew, ruszył zdecydowanie 
do przodu i – już po kilku sekun-
dach – kolejne trafi enia skutko-
wały nokautem technicznym. 
– Nie spodziewałem się zwycię-
stwa w takim stylu, ale cieszę się, że udało mi się skończyć tę walkę tak szyb-
ko – mówi reprezentant X Fight. – Moja najbliższa walka odbędzie się 9 marca 
na gali DSF Kickboxing Challenge w Nowym Dworze Mazowieckim. Tam czeka 
mnie mocne wyzwanie, bo przeciwnik będzie światowej klasy.

Grzegorz Tylec

Zatrzymane w ćwierćfinale
PIŁKA NOŻNA Do ćwierćfi nału dotarły piłkarki Gosirek w Halowych Mi-
strzostwach Mazowsza, które odbyły się w Gminnym Ośrodku Sportu i 
Rekreacji w Piasecznie. Swoje niedawne koleżanki z drużyny pogrąży-
ła, strzelając trzy gole, Wioletta Tkaczyk
 Turniej rozpoczął się bar-
dzo pomyślnie dla gospodyń. 
W dwóch pierwszych meczach 
w grupie B Gosirki pewnie po-
konały AKS Zły Warszawa 5:0 i 
UKS Mazovia Grodzisk 3:0. Re-
mis 2:2 z Piastovią Piastów wy-
starczył do awansu z pierw-
szego miejsca. Niestety, już w 
pierwszym spotkaniu fazy pu-
charowej nasze zawodniczki 
musiały pożegnać się z turnie-
jem, ulegając zespołowi Zamłynie Radom 2:5. Mistrzyniami Mazowsza zostały z kolei 
piłkarki MUKS Praga Warszawa, które w wielkim fi nale pokonały Wilgę Garwolin 2:0. 
 Najlepsza bramkarką imprezy została Paula Żach (Wilga Garwolin), naj-
lepszą zawodniczką Dominika Machnacka (MUKS Praga Warszawa), a królem 
strzelców Wioletta Tkaczyk (Zamłynie Radom).

Grzegorz Tylec

Norbert 
Makulec, 
zawodnik MUKS
Piaseczno

 Myślę, że z meczu na mecz gramy 
coraz lepiej i już teraz to fajnie wy-
chodzi. Na pewno dużo dał nam po-
wrót Niko, który wniósł z powrotem 
spokój pod naszą obręczą i punkty 
pod koszem przeciwnika. Nie ukry-
wam - liczyliśmy na wejście do grupy 
1-6, ale taki jest sport. Musimy dalej 
pracować i przyszły sezon może być 
jeszcze lepszy, co pokazują mecze już 
w tym roku.



BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

 NA WOLNE STANOWISKO:

Inspektor w Biurze
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Glebogryzarka, 6,5 kM Gx – 160. tel. 698 698 839

Dom do 250 tys. z działką, tel. 666 924 505

Kupie działkę z domem do 450 tys., tel. 501 029 473

Kupię każde auto, gotówka, od ręki, tel. 510 210 692

AUTO KAŻDE KUPIĘ, TEL. 603 903 405

Zagęszczarka do kostki 90 kg, 6,5 kM, 
tel. 698 698 839

DAM PRACĘ

HOTEL*** W KONSTANCINIE ZATRUDNI NA UMOWĘ 
O PRACĘ RECEPCJONISTĘ I KELNERA. KONTAKT, 
TEL. 509 994 568 

Poszukuję specjalisty do sprzedaży części 
zamiennych do Tirów, Łazy, tel. 601 35 63 24

Zatrudnię kierowcę C+E w transporcie międzynaro-
dowym, załadunki i rozładunki w okolicach Warszawy, 
weekendy wolne, atrakcyjne wynagrodzenie, 
tel. 501 19 66 83

Poszukujemy osób do pracy na produkcji.  
miejsce pracy Piaseczno. Tel. 602 692 964, 607 230 418

Ekspedientkę do delikatesów, pilnie, tel. 502 159 936

Firma DachŁącz z siedzibą w Górze Kalwarii zatrudni: 
pomocnika dekarza, tel. 781 796 000

Mechanika rowerowego, Piaseczno, tel. 504 011 340 

Kierowca kat. C na samochód asenizacyjny, 
tel. 600 426 673

Ekspedientkę oraz osobę do wykładania towaru 
do sklepu spożywczego w Ustanowie, tel. 602 119 041

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A. zatrudni do restau-
racji kelnerów. Aplikacje proszę przesyłać na adres 
e-mail d.lasek@uzdrowisko-konstancin.pl
 lub kontakt tel. 667 771 149

Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę w Konstancinie, praca 
w miłym zespole. Kontakt: tel. 501 668 230

Lokalna firma przyjmie do pracy solidnego dekarza 
na stałe. Stawka 20-25 zł/h Łazy, tel. 507 595 394

Salon fryzjerski w Zaleciu Dolnym poszukuje fryzjerki, 
praca dwa razy w tygodniu, tel. 507 600 570

KIEROWCA C+E , TRASY MIĘDZYNARODOWE. 
TEL. 786 206 297

Delikatesy Centrum w Zalesiu Dolnym i w Prażmowie 
– atrakcyjna praca dla sprzedawców, tel. 797 188 368,
 22 737 35 83

Firma handlowa Uni-Pack Maciejko sp. j. z Piaseczna po-
szukuje pracownika do magazynu. CV proszę wysłać na 
adres: unipack@unipack.com.pl

Panie do sprzątania biur w Górze Kalwarii. 
Tel. 608 673 131

Pizzera. Złotokłos, tel. 607 155 190

Glazurnika, tel. 739 001 230

Sklep spożywczy w Głoskowie zatrudni ekspedientkę, 
7 godzin dziennie,, wszystkie niedziele wolne,
tel. 785 992 745

Zatrudnię szwaczkę, krawcową, osobę do prasowania, 
praca w Głoskowie, tel. 510 267 684

Praca dla hydraulika od zaraz, podwykonawcom dzięku-
ję, tel. 691 056 402

Brukarza, pomocników budowlanych, możliwość 
zamieszkania, tel. 507 809 834

Zatrudnię ślusarza, spawacza, do 40 lat, Prażmów,
tel. 693 653 165

Zatrudnię kierowców kat. C+E kraj, tel. 506 00 00 69

Pracownika na skład drewna Łazy, pół etatu(emeryt, 
rencista) tel. 602 476 553, 22 757 95 81

Zatrudnię pracowników do rozbioru mięsa i kierowców, 
tel. 22 726 83 42

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu mięsnego Warszawa, 
tel. 22 726 83 42 

Atrakcyjne warunki dam fryzjerce, tel. 501 143 827 

Brukarza, pomocnika, tel. 504 008 309

Kameralne bistro w Górze Kalwarii zatrudni samodziel-
nego kucharza(Pan lub Panią. Praca od pon.-do piątku. 
Wszelkie warunki do ustalenia. Tel. 504 925 048

Pomoc nauczyciela/opiekunkę do przedszkola 
w Piasecznie zatrudnię. Tel.506 12 52 82, CV: 
przedszkolefantazja@interia.pl

Do przecinania sadu lub na stałe w gospodarstwie
z zamieszkaniem. Tel. 574 162 964

Agenta ochrony, do 55 lat. Piaseczno. Tel. 506 158 658

Zatrudnię do sprzątania i prasowania. Dom jednorodzinny 
Prace Duże – Złotokłos. Z dojazdem własnym (własny sa-
mochód). Raz w  tygodniu około 8 godzin. 20zł/h.
Tel. 510 246 480

Potrzebna osoba do pomocy w handlu obwoźnym. 
Najlepiej z Piastowa lub okolic. Telefon 664 132 533

Panią do sprzątania w klinice weterynaryjnej w Łazach, 
tel. 506 958 514

Zatrudnię pracowników do rozbioru mięsa i kierowców, 
tel. 22 726 83 42

SZUKAM PRACY 

Opieka nad starszą osobą, tel. 730 100 187

KUPIĘ

Drzewo z wycinki przyjmę okazyjnie, tel. 666 924 505

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

SPRZEDAM

Wertykulator firmy SABO, 5.5 kM, tel. 698 698 839

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

Agregat prądotwórczy, 3 kW,tel. 698 698 839

QUADA 80 cm3, młodzieżowy, tel. 698 698 839

Mini ścigacz spalinowy, 50 cm, dla dzieci 5-7 lat, 
tel. 698 698 839

Drzewo opałowe sosna, tel. 602 77 03 61

Drzewo kominkowe sosna, tel. 791 394 791

Siano, słoma, owies. Tel. 515 486 338

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Nexia 97r., tel. 721 108 889

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

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup aut, tel. 737 312 465

Skup aut, wszystkie marki, tel. 512 391 270

Skup aut, tel. 793 304 091

Skup aut za gotówkę, szybki dojazd i wycena, 
tel. 533 525 533

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Bezpośrednio 74 m kw., Góra Kalwaria, tel. 601 336 557

Godziwe odszkodowania za działki pod drogi publicz-
ne. Obsługa kompleksowa i skuteczna. Tel. 500 569 200

SPRZEDAM SIEDLISKO Z BUDYNKAMI, TEL. 606 506 106

Pawilon obuwniczy z wyposażeniem i asortymentem,
ul. Szkolna 13/5, Piaseczno, tel. 509 769 529

Dom dwurodzinny, tel. 535 467 856

Dom jednorodzinny 170/1000 m kw., Wólka Dworska, 
budowa domów, tel. 602 397 714

Piaseczno 48 m kw. tel. 735 037 247

Działki budowlane i rekreacyjne Prażmów, 
tel. 602 77 03 61

Dom parterowy, nowy, 105/850, Sułkowice, 
tel. 790 600 608

Sprzedam niezabudowaną działkę we wsi Magierowa 
Wola pow. 6,7ha. tel. 517 611 322

Sprzedam tanio działkę budowlaną w Konstancinie, 
tel. 602 340 549
 
Sprzedam tanie działki budowlane w Łazach,
tel. 501 610 072
 
Sprzedam piękną, uzbrojoną działkę w SIEDLISKACH, 
50% ceny rynkowej, tel. 604 624 875
 
Sprzedam działki budowlane 1000 m kw., 
pod Piasecznem. Cena 27 000 zł, tel. 501 610 072

Działki budowlane, Tarczyn, tel. 601 236 928

Sprzedam działki Henryków-Urocze, bezpośrednio 
tel. 509 332 657

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Pokój w okolicy Tarczyn-Piaseczno, tel. 516 27 00 85

Wynajmę sklep wraz z wyposażeniem, 
tel. 515 815 983

Mieszkanie 47 m kw. Piaseczno, ul. Młynarska, 
tel. 609 560 873 

Lokal biznesowy 28 m kw., okolica Młynarska/Warszaw-
ska, Piaseczno, bezpośrednio, tel. 605 541 355

Duży, umeblowany pokój, Gołków, tel. 530 095 682

Mieszkanie 2-pokojowe 48m kw., Piaseczno, 
tel. 535 084 530

Warsztat samochodowy w Piasecznie, tel. 515 127 636

Sprzedam lub wynajmę pawilon na bazarku w Piasecznie, 
tel. 693 440 622

Garaż z kanałem, Dąbrówka, 400 zł, tel. 667 797 094

Poszukuję współlokatora do pokoju w Dąbrówce, 300 zł,
tel. 667 797 094

Wydzierżawię działkę budowlaną 6000 m kw,  zł/ m kw, 
Dąbrówka, tel. 667 797 094

Mieszkanie 2-pokojowe 47 m kw., Góra Kalwaria, 
tel. 604 373 410 

Pawilon 28 m kw. „pod kopułą“, Piaseczno
tel. 509 86 72 38

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

Pokoje pracownicze, Chylice, tel. 604 073 836

Pawilon handlowy, Piaseczno, handel/usługi, 
el. 601 933 178

Lokal biurowy 31 m kw., 1p, Piaseczno, ul. Jana Pawła II, 
tel. 505 82 82 14
 
Do wynajęcia tanio mieszkanie dwupokojowe, 
centrum Góry Kalwarii, tel. 603 653 957

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Kupię 3 lub 4 pokojowe na Ursynowie, tel. 603 302 906

USŁUGI

CYKLINOWANIE, PARKIETY, 
WWW.SCHODYPODLOGI.PL, TEL. 502 514 388

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

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

Usługi glazurnicze, tel. 664 136 268

Krycie, naprawa dachów, tel. 511 928 895

Elektryk, tel. 666 890 886

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

Serwis AGD, pralki, zmywarki, lodówki, indukcje,  
Piaseczno, tel. 506 167 562 www.naprawy-agd.pl

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Profesjonalne pranie wykładzin, dywanów, 
tapicerki, usługi sprzątania, tel. 669 002 969

Księgowość, kadry Zus, JPK, pity roczne  
tel. 501 083 432

Hydraulik tel. 886 576 148

Kierownik budowy, inspektor, tel. 502 120 724

GLAZURA, REMONTY, tel. 609 926 758

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Pranie dywanów, tapicerki meblowej, tel. 535 994 114

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

Płyty gipsowe, wykończenia, tel. 692 194 998

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96 

Glazurnik, tel. 880 880 690

Remonty, wykończenia, glazura, instalacje – wolny termin, 
tel. 535 395 588

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

Malarska, tel. 696 120 208

Sprzątania, tel. 506 032 771

Remonty, tel. 537 211 200

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Hydraulik, tel. 535 872 455

Instalacje elektryczne,  tel.  601 41 88 01

Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie elewacji - 
kilkunastoletnie doświadczenie,  tel. 501 62 45 62

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

Tłumaczenia, tel. 607 685 074

Cyklinowanie, układanie, renowacja podłóg, 
tel. 601 091 977

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Malowanie, tel. 505 58 67 28

Naprawa, serwis okien i drzwi, problem z uszczelką 
czy klamką ? Zacięte okno? Zbita szyba ? Wieje ? 
20 lat doświadczenia, tel. 502 214 817

Tynki gipsowe i tradycyjne, tel. 604 415 352

Agd naprawy pralki lodówki zmywarki piekarniki płyty ele. 
Tel. 511 204 952

Tynki wewnętrzne, tel. 533 125 444

Malowanie, gładź, remonty, tel. 513 986 439 
 
Remonty i inne, tel. 667 356 939

Remonty, wykończenia, pełny zakres, tel. 601 304 250

Wodociągi, kanalizacja, odwodnienia, przyłącza, 
kompleksowo- projekty i zezwolenia, tel. 515 170 443 
(proszę o sms)

Wycinka i pielęgnacja koron drzew, alpinistycznie,
tel. 604 616 890

 RÓŻNE 

Przyjmę gruz Prażmów, tel. 602 77 03 61

 
NAUKA 

Zapraszamy do nowej grupy wsparcia pracującej nad
rozwojem osobowości, Piaseczno, tel. 571 373 118

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

Terapia pulsacyjna 3D, 5 zabiegów bezpłatnie,
tel. 533 898 070

Dom Opieki Piaseczno, tel. 22 757 20 19

Stylizacja rzęs różnymi metodami, tel. 665 831 986

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czeka-
ją fundacyjne zwierzaki: pieski małe, większe i całkiem 
duże, a także koty. Wszystkie są zdrowe, zaszczepione i 
wysterylizowane. Przebywają w Piasecznie i okolicach. 
Chętnie pomożemy przy doborze zwierzaka. Tel. w 
sprawie adopcji: 503 069 502, 502 906 532, 604 531 952, 
608 504 380

Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

POSZUKUJEMY ZGRANEJ EKIPY BRUKARSKIEJ, 
WSPÓŁPRACA NA CAŁY SEZON 2018, WYNAGRO-
DZENIE WYPŁACANE REGULARNIE, W SYSTEMIE 
TYGODNIOWYM! OK. PIASECZNA, TEL. 698 698 839

Kurier Południowy przyjmie osoby do rozdawania 
gazet na skrzyżowaniach w Piasecznie, praca
 w piątki, tel. 22 756 79 39 

SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ 1000 METRÓW 
W JEZIÓRKU.TEL. 602 489 649

Firma zatrudni osobę do utrzymania czystości
powierzchni biurowych oraz terenu przyległego do 
budynku. Warunki pracy do uzgodnienia na miejscu. 
Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 63, 
Tel. 22 270 14 70

Gazeta Kurier Południowy poszukuje kolportera 
z własnym samochodem, wymagana znajomość 
powiatu pruszkowskiego, praca w co drugi piątek, 
tel. 692 488 278 

Gazeta Kurier Południowy poszukuje specjalisty ds. 
sprzedaży powierzchni reklamowej. Wymagania: umie-
jętność pracy pod presją czasu, wykształcenie średnie 
lub wyższe, doświadczenie na podobnym stanowisku 
mile widziane. Cv i list motywacyjny prosimy wysyłać na 
e-mail: a.staniszek@kurierpoludniowy.pl 

Monter instalacji sanitarnych, tel. 691 263 276, 
514 746 561

Kucharka do przedszkola w Piasecznie, praca w godz. 
8 -16,  tel. 605 100 933

Biuro rachunkowe poszukuje księgowej. CV prosimy 
przesyłać ma maila korn@korn.pl 

Przyjmę do pracy w kwiaciarni, z doświadczeniem, 
w Konstancinie, tel. 606 10 59 22

Uczennicę do salonu fryzjerskiego w Zalesiu Dolnym, 
tel. 507 600 570

Mechanik samochodowy Konstancin-Jeziorna, 
możliwość zamieszkania, tel. 509 449 706

Zatrudnię kierowcę C+E, z doświadczeniem 
na kraj, tel. 601 91 23 53

Drewno suche przyjmę/kupię okazyjnie, 
tel. 666 924 505

Dla PARY (350+/os)/ SINGLA(-KI) 450+, 
tel. 720 916 226

KWATERY, (8 zł +) tel. 577 88 69 88

Dreamlandia – twórczy angielski, od 1998, indywidual-
nie, z dojazdem, tel. 571 373 118

Bioenergoterapeutka, tel. 516 490 542

Leczenie pijawkami, tel. 516 172 275

Usługi transportowe, przeprowadzki  tel. 516 856 115 

Instalacje hydrauliczno – gazowe, kompleksowo, 
tel. 784 363 960

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Wycinka drzew, tel. 883 658 328

Elewacje, remonty, dachy. Budowa domów. 
tel. 602 238 620

ELEWACJE TEL. 792 456 182

DOCIEPLENIA PODDASZY, ZABUDOWY KARTON/
GIPS, TEL. 792 456 182

MALOWANIE G/K SUFITY PODWIESZANE, GŁADŹ, 
REMONTY, TEL. 606 141 944

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

BUDOWA DOMÓW,  TEL. 792 456 182

największy nakład 
największa skuteczność 

w każdy piątek

cena od 3 zł za słowo

Zamów 
ogłoszenie drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2

tel. 22 756 79 39 pon-pt 8:30-18

poszukuje

KOLPORTERA
z własnym samochodem, 
ze znajomością powiatu 

pruszkowskiego. 

Praca co drugi piątek,

 tel. 22 756 79 39
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CBŚP wyłapuje dostawców „Bukaciaka”
POWIAT/KONSTACIN-JEZIORNA Do aresztu trafi li gangsterzy, którzy hurtowo zaopatrywali 
podwarszawską grupę przestępczą w narkotyki. Inni usłyszeli zarzuty związane z po-
biciem Ormian na konstancińskim targowisku
 Śledczy przekonują, że z grupy 
przestępczej kierowanej przez znaj-
dującego się za kratami od września 
2013 roku Rafała B., niewiele już zo-
stało (w sprawie zatrzymano w su-
mie 150 osób, 80 aresztowano). Dla-
tego prokuratura i Centralne Biuro 
Śledcze Policji sięgają coraz dalej, 
po współpracowników i dostawców 
„Bukaciaka”. 

Próbował ukryć się w ścianie
 W poniedziałek rano CBŚP 
ujawniło, że w ostatnich dniach za-
trzymało 10 „dostawców” z Dolne-
go Śląska, którzy w latach 2010-2013 
dostarczyli gangsterom z Konstan-
cina-Jeziorny ponad 150 kg mari-
huany. Wrocławska szajka han-
dlowała znacznymi ilościami nar-
kotyków pochodzących z przemy-
tu oraz upraw krajowych. Kiedy 
antyterroryści w tym samym cza-
sie zatrzymywali podejrzanych, je-
den z nich próbował ukryć się w 
specjalnie przygotowanej do tego 
skrytce w ścianie pokoju. W cza-
sie przeszukiwań u zatrzymanych, 
funkcjonariusze znaleźli długą 
broń i narkotyki. Decyzją sądu 
ośmiu z mężczyzn zostało tym-
czasowo aresztowanych, wobec 
dwóch zastosowano poręczenie 
majątkowe i dozory.    
 Poza tym nowe zarzuty usłysza-
ło czterech kompanów „Bukaciaka” 
obecnie przebywających za krata-
mi więzień lub aresztów śledczych. 
Mężczyźni są podejrzani o udział w 
zorganizowanej grupie przestępczej. 
Ponadto Robertowi G. ps. Kurczak 
i Tomaszowi M. ps. Miechu proku-
rator zarzucił udział w napadzie na 
ormiańskich handlarzy, którzy na 
konstancińskim targowisku rozpro-
wadzali m.in. przemycone papiero-
sy. Cudzoziemcy nie chcieli płacić 
haraczu gangowi „Bukaciaka”, dla-

tego w odpowiedzi 20 członków gru-
py Rafała B., nie bacząc na świad-
ków – klientów bazarku – w maju 
2011 roku dotkliwie pobiło Ormian. 
Jednak kiedy na miejsce przybyła 
policja, obcokrajowcy zaprzeczyli, 
że padli ofiarą rozboju. Prawda wy-
szła na jaw dopiero po latach, kiedy 
„skruszeni” przestępcy chcąc unik-
nąć wysokiej kary w trakcie przesłu-
chań zaczęli „sypać”. 

Rafał B. liczył na niższy wyrok
 Mazowiecki Wydział Zamiejsco-
wy Departamentu do Spraw Prze-
stępczości Zorganizowanej i Ko-
rupcji Prokuratury Krajowej w War-
szawie zapowiada, że wielowątkowe 
śledztwo w sprawie grupy Rafała B. 
jeszcze potrwa. Prokuratorzy zapo-
wiadają też kolejne zatrzymania. 

 Grupa o charakterze zbrojnym 
kierowana przez pochodzącego z 
Konstancina-Jeziorny „Bukaciaka”, 
na początku tego tysiąclecia trzę-
sła południową częścią stolicy oraz 
gminami Piaseczno, Konstancin i 
Góra Kalwaria. Sam 42-letni herszt 
gangu poszedł na współpracę z pro-
kuraturą i przyznał się do większo-
ści z 22 zarzutów jakie postawio-
no mu w akcie oskarżenia. War-
szawski sąd w grudniu minionego 
roku uznał jednak, że Rafał B. jako 
sprawca zabójstwa, a także „czło-
wiek niebezpieczny i porywczy”, nie 
zasłużył na łagodniejsze potrakto-
wanie (śledczy wnioskowali dla nie-
go o 15 lat za kratami). Wyrok 25 lat 
więzienia dla „Bukaciaka” jest jesz-
cze nieprawomocny. 

W śledztwie związanym z grupą przestępczą Rafała B. zatrzymano 
już 150 osób. Prokuratura zapowiada, że będą kolejni                     (fot. CBŚP)

Zespół niespokojnych nóg
PIASECZNO Już wkrótce ukaże się debiutancki album Ereles – piaseczyń-
skiego zespołu rockowego, którego członkowie są jednocześnie wielo-
letnimi przyjaciółmi oraz muzykami popularnego zespołu Kabanos

 Ereles uformował się w 2016 roku. Tworzy go zwariowane trio: Arkadiusz 
„Lodzia”  Grochowski (wokal, gitara), Damian „Fons” Biernacki (bas) i Marcin 
„Wicia” Dudzicki (perkusja). Nazwa zespołu jest fonetycznym rozwinięciem 
angielskiego skrótu RLS (restless legs syndrome), czyli „zespołu niespokoj-
nych nóg”. Muzycy podkreślają, że stawiają na zupełnie innego rodzaju gra-
nie niż w swojej macierzystej grupie. – Kabanos to luźna forma, czasem z ja-
jem, czasem na poważnie, a czasami prezentująca absurdalny humor – mówi 
Arkadiusz „Lodzia” Grochowski. – W Ereles tego nie ma. To poważne, rockowe 
granie, przede wszystkim w warstwie lirycznej. Muzycznie gramy lżej niż Ka-
banos. To melodyjny rock, ale bynajmniej nie pozbawiony pazura.
 W ubiegłym roku zespół zarejestrował swój debiutancki materiał na pły-
tę zatytułowaną „Krok Odwagi” w studio nagraniowym „Demontażownia” w 
Mysiadle, należącym do basisty grupy. Na krążek składa się łącznie 15 utwo-
rów utrzymanych w stylistyce rock-pop-grunge i śpiewanych wyłącznie w języ-
ku polskim. Muzyka oraz aranżacje zostały w całości stworzone przez członków 
Ereles, za warstwę liryczną na płycie odpowiedzialny jest głównie Lodzia, a miks 
i mastering jest dziełem Fonsa. Płyta ma trafi ć do słuchaczy jeszcze w lutym.
 Ereles, jak mało który zespół, mógł liczyć na duży odzew ze strony fanów – i to 
jeszcze przed ukazaniem się ich pierwszego utworu. Tuż przed Bożym Narodze-
niem na kanale YouTube usłyszeć można było piosenkę „Wypowiedzenie”, a nie-
długo potem ukazał się numer „Raczej Na Dobre”. Obie kompozycje spotkały się z 
bardzo ciepłym przyjęciem ze strony odbiorców. O wartości grupy najlepiej prze-
konać się samemu wchodząc na ofi cjalny profi l facebookowy: /erelesband, jak 
również kanał Ereles na YouTube. – Póki co zagramy w Piasecznie w marcu z Kaba-
nosem – zapowiada Arkadiusz Grochowski. – Z nową formacją chcielibyśmy nato-
miast zagrać u nas koncert latem lub jesienią. 

Grzegorz Tylec
R E K L A M A
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