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KRONIKA POLICYJNA
PIASECZNO

Wsiadł do samochodu po alkoholu

Potrącenie na stacji benzynowej

 We wtorek wieczorem w rejonie ulicy Młynarskiej policjanci zatrzy-
mali do kontroli niepewnie jadącego forda. Za kierownicą pojazdu sie-
dział 50-letni mężczyzna, który był kompletnie pijany (miał w organi-
zmie ponad 2 promile alkoholu). Kierowca stracił już prawo jazdy, a za 
swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem. Grozi mu 
do 2 lat pozbawienia wolności. 

 Kilka dni temu po południu na stacji paliw BP przy ul. Okulickie-
go doszło do potrącenia 25-letniej kobiety. Co ciekawe, do zdarzenia 
doprowadziła sama poszkodowana, która wybiegła wprost pod koła 
osobowego mercedesa. Przybyli na miejsce kolizji (kobiecie na szczę-
ście nic się nie stało) policjanci skierowali do sądu wniosek o ukara-
nie 25-latki. 
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Sukces naszej kolarki

PIASECZNO

 W ubiegły weekend we Włosza-
kowicach odbyły się 84. Mistrzostwa 
Polski w kolarstwie przełajowym, w 
których wzięło udział ponad 700 za-
wodników. Kolarze z Warszawskiego 
Klubu Kolarskiego, którego zawod-
niczką jest piasecznianka Antonina 
Białek, zwyciężyli w klasyfi kacji klu-
bowej całych mistrzostw, pokonując 
40 klubów z całej Polski.

Większy park miejski
 Park miejski w Piasecznie powięk-
szy się niedługo o kolejne 4 ha. Zago-
spodarowany ma zostać obszar od 
strony południowej. 25 stycznia ru-
szyły konsultacje, podczas których 
mieszkańcy mogą wypowiedzieć się 
na temat ostatecznego kształtu tego 
terenu. Ich zwieńczeniem ma być 
opracowanie koncepcji parku, któ-
ra zostanie przedstawiona prawdo-
podobnie  w drugiej połowie kwiet-
nia. Więcej informacji na stronie 
konsultacjepark.piaseczno.eu

Dopłaty do kastracji 

i sterylizacji

KONSTANCIN-JEZIORNA

 Gmina oferuje mieszkańcom dar-
mowe czipowanie psów oraz 50-pro-
centowe dofi nansowanie do kastracji 
i sterylizacji. Aby wziąć udział w ak-
cji należy zgłosić się do jednej z pię-
ciu lecznic na terenie gminy (Lipowa 
1D, Sobieskiego 5, Długa 8, Pułaskie-
go 103, Warszawska 56).

Powstał kolejny 

teren rekreacyjny

GÓRA KALWARIA

 Przy ul. Leśnej w Górze Kalwarii (w 
pobliżu obwodnicy) stanęły urządze-
nia do zabawy (10), urządzenia do ćwi-
czeń (3) oraz altana. Zadanie zostało 
zrealizowane w ramach budżetu oby-
watelskiego i pochłonęło 145 tys. zł.

TW

KONSTANCIN-JEZIORNA

Policjanci odzyskali kute ogrodzenie. 

Kradło je 8 mężczyzn!
 Tydzień temu zostało skradzione ciężkie, kute ogrodzenie otacza-
jące jedną z posesji przy ulicy Zielnej, tuż przy zjeździe z Chylickiej. 
- Z dotychczasowych ustaleń wiemy, że w kradzież ogrodzenia było za-
angażowanych 7-8 mężczyzn, dysponujących ciężkim sprzętem – poin-
formował za pośrednictwem jednego z portali społecznościowych pan 
Maciej, szukając świadków zdarzenia oraz sąsiadów dysponujących na-
graniami z monitoringu. Sprawą zajęli się policjanci z Konstancina-Je-
ziorny. W sobotę potwierdzili oni miejsce składowania ogrodzenia. 
- Ustaliliśmy też sprawców kradzieży, postępowanie jest w toku – infor-
muje nadkom. Jarosław Sawicki, rzecznik Komendy Powiatowej Policji 
w Piasecznie.

POWIAT

Uwaga na oszustów
 W ciągu ostatniego tygodnia oszuści wpuścili w maliny kilkunastu 
mieszkańców powiatu piaseczyńskiego. Kilka dni temu jeden z oszu-
kanych odebrał informację o wygraniu 20 tys. dolarów. Aby odebrać 
pieniądze wystarczyło zainstalować pewien program. Niestety, dzię-
ki niemu oszust uzyskał dostęp do konta „wygranego”, które opróżnił z 
wszystkich oszczędności. W Lesznowoli mieszkaniec zapłacił 1000 zł za 
suszarkę, której nigdy nie otrzymał, a w Tarczynie 500 zł, za nieistnieją-
cy silnik do motoroweru. W Górze Kalwarii dokonano przedpłaty na ter-
momix (1500 zł), zaś w jednej z miejscowości pod Piasecznem – na por-
celanę. Policjanci przestrzegają, aby nie korzystać z podejrzanych plat-
form handlowych, a produkty, które mają atrakcyjne ceny, zamawiać 
zawsze z płatnością przy odbiorze.

LESZNOWOLA

Wjechał w ogrodzenie i uciekł
 W środę około godz. 2 w nocy poruszający się granatowym audi 
mężczyzna z niewiadomych przyczyn stracił kontrolę nad kierownicą i 
wjechał w ogrodzenie, znajdujące się przy ul. Słonecznej w Magdalen-
ce, nieopodal sklepu Biedronka. Kierowca wysiadł z samochodu i odda-
lił się w nieznanym kierunku. Na miejsce przybyli policjanci z psem, ale 
zwierzęciu nie udało się podjąć tropu. Rozbity pojazd został zabezpie-
czony. Trwają poszukiwania kierowcy.

GÓRA KALWARIA

Skradziono koła w toyocie
 W nocy, w rejonie ulicy Budowlanych, z zaparkowanej toyoty corol-
li skradziono trzy koła z felgami aluminiowymi o łącznej wartości około 
10 tys. zł. Policja prosi o kontakt świadków oraz osoby, które znają per-
sonalia sprawców kradzieży. 



3nr 3 (841)/2021 AKTUALNOŚCI
KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

R E K L A M A

Nowy teren zielony 
w centrum miasta
PIASECZNO Radni zgodzili się na zakup niezabudowanej 

nieruchomości znajdującej się na przedłużeniu ulicy Ge-

nerała Jakuba Jasińskiego, dochodzącej do ulicy Sienkie-

wicza o powierzchni około 0,24 ha. Teraz gmina sporzą-

dzi operat szacunkowy i rozpocznie z właścicielem nego-

cjacje dotyczące nabycia gruntu

 W tej chwili  wąską działkę oznaczoną numerem 18/3 o powierzchni 2376 
m kw. porastają chaszcze. - Chcemy zrobić w tym miejscu teren zielony, któ-
rego w tej części Piaseczna brakuje – zakomunikował podczas sesji burmistrz 
Daniel Putkiewicz. Radni upoważnili burmistrza do rozpoczęcia negocjacji w 
sprawie zakupu działki. Jednocześnie zgodzili się na zakup połowy udziału w 
prawie własności niezabudowanej nieruchomości o powierzchni około 100 m 
kw. oznaczonej numerem 18/2, która jest łącznikiem między ulicą Jasińskie-
go, a nieruchomością dochodzącą do Sienkiewicza. 

TW

Wąska działka między blokami świetnie nadaje się 

na plac zabaw czy niewielki park

Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ

tel. 22 756 79 39

Mieszkańcy Pilawy 
zostali bez przystanku
PIASECZNO/GÓRA KALWARIA Kilkanaście dni temu wydłużono trasę autobusu L13, który do-

jeżdża teraz do Góry Kalwarii. - Niestety, w drodze powrotnej gmina zapomniała zro-

bić przystanku w Pilawie – alarmuje pan Piotr. - Aby dostać się do Piaseczna, muszę 

najpierw jechać do Baniochy, tam przejść przez krajową 79-tkę i czekać na autobus po-

wrotny – alarmuje nasz czytelnik

 - Od Zalesia Górnego do Góry 
Kalwarii autobus jeździ jak należy – 
uważa pan Piotr. - W Pilawie zatrzy-
muje się na przystanku przy ul. Li-
powej i wszyscy są zadowoleni. Go-
rzej jest z kursem powrotnym...
 Nasz czytelnik ma pretensje do 
gminy, że utrudniła mieszkańcom 

miejscowości dojazd do Piaseczna. 
- No bo jak inaczej to nazwać, sko-
ro autobus jadący od Góry Kalwarii 
najpierw zatrzymuje się w Baniosze, 
potem w Solcu, a następny przysta-
nek ma dopiero w Zalesiu Górnym. 
Czy naprawdę gmina nie znalazła 
odpowiedniego miejsca na zrobienie 
przystanku pośredniego?
 Mężczyzna proponuje, że taki 
przystanek można by utworzyć cho-
ciażby tam, gdzie na co dzień znaj-
duje się obwoźny bar z gorącą gro-
chówką. 
 - Z tym przystankiem rzeczywi-
ście jest problem, bo GDDKiA nie 
wyraziła zgody na wykonanie do-

datkowego peronu w pasie krajo-
wej 79-tki – informuje Włodzimierz 
Rasiński, naczelnik gminnego wy-
działu utrzymania infrastruktury 
i transportu publicznego. - A taka 
platforma jest konieczna, aby au-
tobus w ogóle mógł się zatrzymy-
wać. Podobna sytuacja jest z drogą 
873, zarządzaną przez MZDW. Tu-

taj też potrzebujemy zgody na wybu-
dowanie peronu. Oczywiście będzie-
my podejmowali w tej kwestii dalsze 
działania i mimo wszystko starali 
się stworzyć dodatkowy przystanek. 
Niemniej jednak podróżni muszą 
uzbroić się na razie w cierpliwość.

Tomasz Wojciuk

Na razie mieszkańcy Pilawy mogą korzystać tylko 

z przystanku w kierunku Góry Kalwarii

Pomimo trudności gmina

będzie starała się stworzyć 

dodatkowy przystanek
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Prokuratura wszczęła śledztwo
GÓRA KALWARIA Kilka dni temu Prokuratura Rejonowa w Piasecznie wszczęła śledztwo w 

sprawie przekroczenia uprawnień przez przewodniczącego rady miejskiej Góry Kal-

warii Jana Rokitę. Sprawa ma związek z działaniami przewodniczącego, który od wrze-

śnia nie dopuszcza do swojego odwołania

 Na początku września ubiegłe-
go roku radni, tworzący obecnie 
większość w radzie miejskiej, po raz 
pierwszy próbowali odwołać z funk-
cji przewodniczącego rady Jana Ro-
kitę. Podnosili, że nadużywał swo-
ich kompetencji i negatywnie wpły-
wał na wizerunek rady. Próba ta za-
kończyła się jednak niepowodze-
niem. Dlaczego? Podczas sierpnio-
wej sesji Rokita zdecydował, że na-
stępne obrady, w związku z ogłoszo-
nym 20 marca przez ministra zdro-

wia stanem epidemii, będą odbywać 
się zdalnie. Dowodził, że taka for-
muła sesji wyklucza głosowanie nad 
odwołaniem przewodniczącego, po-
nieważ niemożliwy do zrealizowa-
nia jest wymóg tajności samego gło-
sowania. Jan Rokita był w swoim 
postanowieniu konsekwentny i po-
tem jeszcze kilkukrotnie blokował 
próby zdjęcia go z pełnionej funkcji. 
 Niezadowoleni radni poprosi-
li o opinię wojewodę oraz złoży-
li do prokuratury zawiadomienie 
o możliwości przekroczenia przez 
przewodniczącego swoich upraw-
nień. 15 stycznia Prokuratura Re-

jonowa w Piasecznie wszczęła w 
tej sprawie śledztwo. Prokuratura 
sprawdzi m.in. czy niepoddawanie 
pod głosowanie wniosku o swoje 
odwołanie było zgodne z prawem. 
A co na to sam zainteresowany? 
- Nie zamierzam tego komentować 
– mówi Jan Rokita. - Mogę powie-
dzieć tylko tyle, że wniosek for-
malny dotyczący mojego odwoła-
nia zostanie zrealizowany natych-
miast po tym, jak zostanie odwo-
łany stan epidemii.

 Już wcześniej Jan Rokita 
oświadczył, że póki trwa epide-
mia, nie zwoła żadnej sesji w trybie 
stacjonarnym. Mimo to niedaw-
no sam postanowił... zrezygnować 
z pełnionej funkcji, ale dopiero z 
dniem 24 czerwca (przewodniczą-
cy uważa, że stan epidemii nie bę-
dzie już wówczas obowiązywał). O 
śledztwie wszczętym przez proku-
raturę samorządowiec dowiedział 
się od nas. 

Tomasz Wojciuk

Prokuratura sprawdzi, czy Jan Rokita mógł popełnić przestępstwo 

zagrożone karą do trzech lat pozbawienia wolności

Jan Rokita nie ma sobie 

nic do zarzucenia i sam 

zrezygnował z pełnionej 

funkcji, ale dopiero 

z dniem 24 czerwca
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Walczą ze 
spółdzielnią o balkony
PIASECZNO Właśnie trwa montaż balkonów w bloku przy ul. Kusociń-

skiego 10. - My też chcemy takie mieć – mówi pan Marcin, mieszkaniec 

budynku przy ul. Kusocińskiego 14A. - Niestety, trudności piętrzy ad-

ministrator naszego bloku, czyli Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jedność”

 - W naszym budynku też większość mieszkańców chce mieć balkony 
– mówi pan Marcin. - Na 160 lokatorów „za” są 92 osoby. Myślę, że chętnych 
byłoby więcej gdyby nie rozbieżności dotyczące fi nansowania inwestycji.
 Nasz czytelnik wyjaśnia, że właściciele mieszkań są elastyczni jeśli chodzi 
o parametry techniczne balkonów. Zgodzą się zarówno na podwieszane, jak 
i na podporach, jeśli takie będą zalecenia specjalistów. - Problemem jest na-
tomiast to, że spółdzielnia nie ma dobrej woli, aby poprawić naszą jakość ży-
cia – uważa. - Prosimy, aby zmienić zapis w statucie. Chodzi o to, aby „Jed-
ność” mogła zaciągnąć kredyt na balkony na minimum 5 lat. Oczywiście kre-
dyt spłacaliby mieszkańcy, którzy zdecydują się na inwestycję. Jeśli właściciel 
mieszkania umrze, wówczas zobowiązanie fi nansowe przechodziłoby na ko-
lejnego właściciela lub spadkobiercę. To w naszym odczuciu najlepsza i naj-
tańsza dla mieszkańców forma fi nansowania. Prezes ma chyba jednak inne 
zdanie na ten temat... - dodaje. 
 Stanisław Zawadzki, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność” wyja-
śnia, że na balkony trzeba mieć pozwolenia i pieniądze. - Ja się w kredyty nie 
chcę bawić – zaznacza. - Mieszkańców też na nie nie stać, bo 60 proc. na-
szych lokatorów to emeryci. Będziemy rozmawiać o balkonach wiosną, pod-
czas walnego zgromadzenia. Zapytamy mieszkańców, czy rzeczywiście chcą 
je mieć. Warunek jest jeden: muszą zebrać pieniądze i sfi nansować inwesty-
cję z własnej kieszeni.

Tomasz Wojciuk

W bloku przy Kusocińskiego 10 trwa właśnie montaż balkonów. 

Sąsiedzi z Kusocińskiego 14A chcą mieć takie same
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Echo serca – co to jest za badanie 
i na czym polega ono w CKR Konstancin?
Pacjenci przed umówieniem się na pierwszorazowe badanie echo serca 

do kardiologa często pytają, na czym właściwie ono polega i jak się do nie-

go przygotować.

 Badanie echo serca często mylone jest z EKG, czyli badaniem mierzącym 
elektryczną czynność mięśnia sercowego. Tymczasem echo serca (inaczej echo-
kardiografi a) to nic innego, jak po prostu USG, czyli diagnostyka obrazowa ser-
ca oraz dużych naczyń krwionośnych, m. in. aorty. Badanie to pozwala na ocenę 
funkcjonowania komór, przedsionków i zastawek serca, a także na sprawdzenie 
przepływu krwi za pomocą ultradźwięków. 
 Głównymi wskazaniami do badania są wrodzone i nabyte wady serca, nad-
ciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa oraz przebyty zawał serca, ale powinny z 
niego skorzystać również osoby, u których wystąpiły niewyjaśnione omdlenia 
lub mają w rodzinie przypadki chorób serca lub układu krążenia.
 Echo serca jest badaniem bezbolesnym i nieinwazyjnym oraz nie wymaga 
wcześniejszego przygotowania.  Pacjent proszony jest o całkowite rozebranie się 
od pasa w górę i położenie na kozetce na lewym boku.
 Kardiolog smaruje głowicę USG specjalnym żelem, a następnie przesuwa ją 
po klatce piersiowej w okolicach serca. Obraz wyświetlający się na ekranie ultraso-
nografu pozwala na podgląd „na żywo” zastawek, dużych naczyń krwionośnych 
oraz przepływającej w nich krwi. Widok ekranu jest na bieżąco komentowany przez 
lekarza, żeby Pacjent wiedział co się dzieje. Podczas badania lekarz może poprosić 
o zmianę ułożenia z boku na plecy, wtedy też można samemu obserwować pracę 
własnego serca. Wykonane zdjęcia (zrzuty ekranu) wraz z opisem zostają udostęp-
nione Pacjentowi  bezpośrednio po badaniu. W razie potrzeby lekarz sugeruje od-
bycie szczegółowej konsultacji kardiologicznej, na której zleci dodatkowe badania 
lub zaleca kontrolne echo serca po upływie ustalo-
nego czasu. 

P R O M O C J A

Muzyczne Przepoczwarzenia
PIASECZNO W piaseczyńskim Domu Kultury odbył się nietypowy koncert, w którym wzięło 

łącznie udział aż 33 (!) muzyków. W podróż po różnorodnych muzycznych światach za-

brał publiczność zespół Nic Innego

 Pretekstem do realizacji projek-
tu zatytułowanego „Przepoczwarze-
nia” były czterdzieste urodziny Ja-
kuba Bruszewskiego, piaseczyńskie-
go gitarzysty basowego i jednocze-
śnie lidera istniejącej od 2003 roku 
grupy Nic Innego. Do koncertu za-
inspirował go jego... własny kubek z 
cytatem Jana Himilsbacha „Pierw-
sza rzecz podstawowa: dać ludziom 
trochę radochy”.
 - Postanowiłem zatem dać lu-
dziom trochę radochy w tych pan-
demicznych czasach – wyjaśnia Ja-
kub Bruszewski. - A ponieważ od 
zawsze w muzyce i w graniu inte-
resowało mnie wyłącznie wspólne 
przeżywanie emocji, postanowi-
łem przeżyć je jeszcze raz z tyloma 
znanymi mi muzykami ilu uda mi 
się zaprosić. 
 Kluczem do wyboru stały się 
zespoły, z którymi Kuba występo-
wał bądź nagrywał w całym swo-
im dotychczasowym życiu. Zale-
żało mu przede wszystkim na tym, 
żeby stare i nowe projekty muzycz-
ne mogły wybrzmieć na nowo. Jed-
nocześnie chciał dla jak najwięk-
szego grona muzyków stworzyć 
możliwość wypromowania i poka-
zania się w przedsięwzięciu, które 
swoją formą nie byłoby oczywiste 
bądź też tożsame ze zwykłym kon-
certem. 
- Żeby pogodzić ze sobą wszystkie 
te warunki postanowiłem wykorzy-
stać mój skład Nic Innego jako ze-

spół rozgrywający - tak jak robi 
się to przy organizacji „jam ses-
sions” - tłumaczy artysta.  - W efek-
cie do składu Nic Innego (słynące-
go ze swojej sekcji dętej, klawiszy, 
basu i sekcji rytmicznej) miały dołą-
czać zaproszone składy (między in-
nymi gitarzyści i wokaliści), tworząc 
tym samym zupełnie nowe, świeże 
aranżacje proponowanych utworów. 
W ten sposób skład Nic Innego ule-
gał na scenie ciągłym zmianom in-
strumentalno-personalnym i dla-
tego właśnie nazwałem ten koncert 
„Przepoczwarzenia”. 
 Po zmieszaniu i rotacji składów 
udało się tego wieczoru uwolnić nie-
powtarzalną energię na scenie. 
 - Ostateczna forma i realizacja 
koncertu przeszła moje najśmiel-
sze wyobrażenia i oczekiwania – nie 
kryje swojej radości Jakub Bruszew-

ski. - Nie potrafię w słowach wyrazić 
tego, jak ogromnie jestem wdzięcz-
ny wszystkim ludziom zaangażowa-
nym zarówno w przygotowania, jak 
i w realizację tego wydarzenia na 
miejscu. To była czysta przyjemność 
współpracować z tak profesjonalną 
ekipą. Dzięki niej mieliśmy bardzo 
pozytywny odbiór wydarzenia i w 
planach jest powtórka tego koncer-
tu w jakimś piaseczyńskim plenerze, 
w okresie letnim, a także możliwość 
wydania płyty „live”.
 Jeżeli ktoś nie widział jeszcze 
„Przepoczwarzeń”, to nic stracone-
go. Relacja z koncertu jest wciąż do-
stępna na Facebooku Centrum Kul-
tury w Piasecznie.

Grzegorz Tylec/fot. Magdalena 

Wdowicz-Wierzbowska

Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ

tel. 22 756 79 39

Piękne włosy
Czy Twoje wlosy są zmęczone, przesuszone, połamane ? 

Jeśli potrzebują wsparcia mamy dla nich świetny zabieg 

Zabieg laminowania 

 Laminowanie iNeo-Crystal fi rmy Estel jest to nowoczesny zabieg rege-
neracji oraz pielęgnacji włosów, dzięki któremu na powierzchni włosa po-
wstaje specjalna warstwa pochodzenia naturalnego. Włosy nabierają ob-
jętości, gładkości, elastyczności oraz blasku.
 Zabieg zalecany jest osobom, które mają niewystarczająco gęste i 
puszyste, jak również porowate, cienkie i odbarwione włosy. Przywraca 
blask włosom zniszczonym zbyt częstymi koloryzacjami, suchym, łamli-
wym, matowym. Zabieg poleca się w celu zachowania koloru włosów far-
bowanych, wówczas można go wykonać nawet tuż po farbowaniu. Efekt 
zabiegu , zależnie od stanu włosów i utrzymuje się od 3 do 4 tygodni.

przed laminacją po laminacji

Salon BB, 

ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej), Piaseczno

Tel. 22 401 1234, bbsalon.pl
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Salon Fryzjersko-Kosmetyczny BB, 
Piaseczno, ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej); Tel. 692 70 90 40, www.bbsalon.pl

Likwidujemy zmarszczki
Istnieje zabieg, który uniesie opadającą powiekę, ujędrni  
i zagęści skórę. Można go wykonać w gabinecie kosme-
tycznym i nie wiąże się z czasowym wyłączeniem z życia 
z powodu konieczności rekonwalescencji. Brzmi zagadkowo? 
Jest to zabieg peptydowego nano peelingu frakcyjnego.

 Najbardziej charakterystycz-
ną oznaką starzenia się skóry są 
zmarszczki, które powstają z po-
wodu degradacji  kolagenu, elasty-
ny i peptydów oraz zaburzeniami 
w lipidowej matrycy skóry. Składni-
ki przeciwzmarszczkowe powinny,  
więc skutecznie hamować wszyst-
kie te procesy.
 Właśnie te substancje znajdzie-
my w zabiegu peptydowego nano 
peelingu frakcyjnego.
 Dzięki wysokim stężeniom  neu-
ropeptydów obserwujemy rozkur-
czanie mięśnie i blokowanie po-
wstawania zmarszczek mimicz-

nych. Do wtłaczania substancji ak-
tywnych używany jest derma pen 
z nano kartridżem. Zabieg stosuje 
się w serii 4 - 6 razy zależnie od sta-
nu skóry w odstępach ok. tygodnia. 

Efekty są spektakularne.
 Należy podkreślić, że dzięki 
swojej formule zabieg  daje efekt 
silnego wygładzenie zmarszczek 
wokół oczu i uniesienia opadającej 
powieki.  

 Aby umówić się na wizytę lub 
bezpłatną konsultację wystarczy 
zadzwonić: tel. 22 401 1234,

P R O M O C J A

Trzy tajemnicze śmierci
POWIAT W niedzielę rano przy ulicy Głównej w Gołkowie znaleziono zwłoki 48-letniego 

mężczyzny. Tego samego dnia po południu w lesie w Coniewie przechodzień zauwa-

żył ciało 78-latka. Z kolei w poniedziałek rano przy wejściu do szkoły w Prażmowie od-

kryto nie dającą oznak życia, 72-letnią kobietę

 Prawdopodobnie do żadne-
go ze tych zgonów nie przyczyniły 
się osoby trzecie. Pierwsze zwłoki 
ujawniono na ulicy Anhellego, do-
słownie kilka metrów od skrzyżo-
wania z Główną. 48-latek leżał na 
drodze, tuż obok paczkomatu. Po 
stwierdzeniu zgonu przez lekarza 
pogotowia ratunkowego, prokura-
tor zdecydował o przeprowadze-
niu sekcji zwłok. 
 Tego samego dnia po godz. 15, 
podczas spaceru, na poboczu leśnej, 
gruntowej drogi w Coniewie świa-
dek zauważył leżącego bez ruchu 
mężczyznę. Jak się okazało, męż-
czyzna miał 78 lat, był mieszkańcem 
Góry Kalwarii i od jakiegoś czasu 
nie żył. I w tym przypadku prokura-
tor zdecydował o przeprowadzeniu 
sekcji zwłok.
 W poniedziałek, około godz. 7 
rano, przed wejściem do szkoły w 
Prażmowie znaleziono natomiast 

ciało kobiety. Jak się później oka-
zało, była to 72-letnia mieszkanka 
Złotokłosu, która wyszła poprzed-
niego dnia z domu i zaginęła. Ko-
bieta mogła cierpieć na zaniki pa-

mięci. Najbardziej prawdopodobną 
przyczyną jej śmierci było wychło-
dzenie organizmu.

TW

R E K L A M A

Gmina sprzeda dwa zabytkowe budynki
PIASECZNO Podczas ostatniej sesji rady miejskiej radni zgodzili się na sprzedaż dwóch zabytkowych nieru-

chomości w centrum miasta – kamienicy przy skrzyżowaniu Nadarzyńskiej i Kościuszki oraz zabudowanej 

działki przy ul. Puławskiej 20

 – Budynek przy skrzyżowa-
niu Nadarzyńskiej i Kościusz-
ki jest wpisany do rejestru za-
bytków i kwalifikuje się do re-
montu – wyjaśniał podczas se-
sji burmistrz Daniel Putkiewicz. 
– Dlatego uznaliśmy, że nale-
ży przeznaczyć go do sprzeda-
ży. Podobna sytuacja jest z bu-
dynkiem przy ul. Puławskiej 20.
Burmistrz zaznaczył, że konserwa-
tor nie zgodzi się na rozbiórkę bu-
dynków, a gmina ma i tak pełne 
ręce roboty z wieloma innymi zabyt-
kami na terenie miasta. Jako przy-
kłady Daniel Putkiewicz podał ob-
szar ulicy Nadarzyńskiej, budy-
nek starej mleczarni czy dawną ple-
banię przy kościele św. Anny, któ-
rej odbudowa trwa już kilka lat. 
– Uważam, że powinniśmy nieru-
chomości przy Kościuszki i Pu-
ławskiej sprzedać, aby ktoś bu-
dynki odnowił, zagospodaro-
wał i żeby mogły one służyć za-

równo biznesowi, jak i mieszkań-
com – dodał Daniel Putkiewicz.
Radni zgodzili się z tą argumenta-
cję. Pierwsza nieruchomość o po-
wierzchni 764 m kw. jest przezna-
czona pod mieszkalnictwo wielo-
rodzinne i usługi towarzyszące (na 

dole znajduje się apteka). Druga jest 
nieco większa, ma 1305 m kw. i rów-
nież jest zabudowana. Teraz zosta-
nie sporządzony operat szacunkowy 
i rozpoczną się przygotowania do 
procedury przetargowej. 

TW

Narożna kamienica u zbiegu Nadarzyńskiej i Kościuszki może być 

przeznaczona pod mieszkalnictwo i usługi

Chcą upamiętnić 
poległych Żydów
PRAŻMÓW Kilka dni temu obchodzono Międzynarodowy Dzień Pamię-

ci o Ofi arach Holocaustu. W związku z tym radny Krzysztof Wiśniewski, 

sołtys Uwielin Teresa Wójcicka oraz radny powiatowy Grzegorz Prusz-

czyk wpadli na pomysł, aby upamiętnić Żydów, którzy podczas okupa-

cji budowali linię wysokiego napięcia na odcinku od Łosia do Błonia

 Wszystko zaczęło się od tekstu opublikowanego w maju ubiegłego roku 
przez Teresę Wójcicką, sołtysa Uwielin, na jednym z portali społecznościo-
wych. Pani sołtys podzieliła się w nim wspomnieniami i relacjami świadków, 
dotyczącymi budowy linii wysokiego napięcia na odcinku od Łosia przez 
Nowy Prażmów, Zawodne, Prażmów, Wolę Prażmowską, Dobrzenicę aż do 
Błonia (linia Kozienice-Mory). Linia powstała podczas II wojny światowej, 
prawdopodobnie na przełomie 1943-1944 roku, a budowali ją Żydzi, znajdu-
jący się pod ścisłym nadzorem Niemców. Przymusowi robotnicy byli dowoże-
ni na teren budowy z okolic Grójca. Z relacji świadków wynika, że pracowali w 
ekstremalnie trudnych warunkach, byli niedożywieni i regularnie bici. Wielu 
z nich podczas budowy linii straciło życie. Ciała grzebano na miejscu, wiele z 
nich mogło zostać zabetonowanych w fundamentach słupów. 
 - Kilka dni temu przypomniałem sobie o tym artykule – mówi radny Krzysz-
tof Wiśniewski. - Uważam, że te tragiczne zdarzenia, okupione ludzką krwią, mu-
szą zostać w jakiś sposób upamiętnione. Zamierzamy zwrócić się do rady gminy 
i wójta o ufundowanie pomnika lub tablicy pamiątkowej. Projekt uchwały w tej 
sprawie trafi ł już na ręce przewodniczącego rady oraz wójta Jana Adama Dąbka.  
 Podczas piątkowej sesji nad propozycją upamiętnienia ofi ar pracy przy-
musowej pochylą się radni. -  Wierzę, że uchwała zostanie podjęta – mówi 
radny Grzegorz Pruszczyk. - Jesteśmy to winni ludziom, którzy polegli na te-
renie naszej gminy.

TW

Linia na odcinku Łoś-Błonie powstała podczas II wojny świato-

wej. Budowali ją przymusowi robotnicy pochodzenia 

żydowskiego, których wielu poległo

Fot. Teresa Wójcicka
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Wielka Orkiestra zagra 
w powiecie piaseczyńskim
POWIAT Tegoroczny, 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się już 31 stycznia. W tym 

roku zebrane pieniądze będą przeznaczone na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnosty-

ki głowy. W powiecie piaseczyńskim w akcję Jurka Owsiaka włączyły się sztaby: Piaseczno, Konstancin-Je-

ziorna, Góra Kalwaria, Tarczyn i  Mroków

 W Piasecznie przez cały ostatni 
tydzień odbywały się różne spekta-
kle, spotkania, koncerty, które trans-
mitowane były i są online przez Cen-
trum Kultury. W piątek 29 stycznia o 
godzinie 20 obejrzeć będzie można 
kabaret Paranienormalni, a następ-
nego dnia o godzinie 18 „Arcy histo-
rie dzieł. Nagość w sztuce” i o godzi-
nie 20 spektakl Teatru Łups „Stowa-
rzyszenie umarłych poetów”. W ra-
mach niedzielnego finału odbędą się 
z kolei koncerty, animacje, rozmo-
wy, wspomnienia: Bajkowy Zaką-
tek z postaciami z bajek (od godzi-
ny 13 do 16), Aukcja prac plastycz-
nych (godzina 15), Bajkowa Niedzie-
la (godzina 17) i Światełko do Nie-
ba (godzina 20). Podczas wszyst-
kich wydarzeń Centrum Kultury w 
Piasecznie zbiera wpłaty na WOŚP 
do eSkarbonki (https://eskarbonka.
wosp.org.pl/xtxjpx). Oprócz tego na 
ulicach gminy będzie można, tra-
dycyjnie, spotkać wolontariuszy z 
puszkami. W przeszło ośmiogodzin-
nej relacji, którą będzie można oglą-
dać na FB Centrum Kultury szcze-
gólnym gościem na scenie będzie 
natomiast założyciel zespołu Ira - 
Kuba Płucisz.
 - Wszystko jest u nas jak w po-
przednich latach, tyle że, ze wzglę-
du na kwarantannę, nie ma koncertu 
- mówi Elżbieta Gotchold, szefowa 
sztabu WOŚP Piaseczno. - Mamy 
120 zarejestrowanych wolontariu-
szy, a z fundacji WOŚP, poza pusz-
kami, serduszkami i plakatami, w 
związku z covid otrzymaliśmy ma-
ski, rękawiczki i płyn dezynfekujący.

W Konstancinie 

spotkanie z gwiazdami

 - W tym roku liczba naszych 
wolontariuszy wynosi 90 osób 
– mówi Julia Dymowska, Szef Szta-
bu WOŚP w Konstancinie-Jeziornie. 
- Ciekawostką jest fakt, że nasz naj-
młodszy wolontariusz ma sześć lat. 
Wszyscy oni serdecznie zapraszają 
na finał w formie online. W progra-
mie: kalambury, WOŚP16challen-
ge, rodzinne śpiewanki, joga online 
oraz rozmowy na żywo z gwiazda-
mi, m.in. Małgorzatą Sochą, Karo-
lem Strasburgerem i Joanną Kołacz-
kowską. W Konstancińskim Domu 
Kultury odbędą się również trans-
mitowane na żywo występy: Chasz-
cze i Gąszcze, mlodyBojan, Wikto-
ria Agnyziak, Klub Karate Kyoku-
shin Ippon, Scotch Martin Pro-
ject, Hamski Bruk, Ciepłe Popołu-

dnie oraz Róża i Burza. O godzinie 
20 odbędzie się z kolei Światełko do 
Nieba w formie online. 
 Wolontariusze zapraszają rów-
nież do wzięcia udziału w licyta-
cjach online. 
 - W serwisie Allegro na koncie 
naszego sztabu już od teraz do dnia 
finału można wylicytować przed-
mioty, tj. gadżety piłkarskie od Ro-
mana Koseckiego, płytę z autogra-
fem rapera Quebonafide, vouchery 
na lokalne usługi, a także rękodzie-
ła i prace mieszkańców Konstanci-
na – zachęca Julia Dymowska. 
 Można także wspierać funda-
cję poprzez wrzucanie datków do 
puszek stacjonarnych, zlokalizo-
wanych w różnych punktach gminy 
Konstancin-Jeziorna. Są to, między 
innymi: Zakład Gospodarki Ko-
munalnej, Myjnia Nova, Park Cafe 
Konstancin, Cafe Beza, Hugonów-
ka FoodArt Cafe, Kwiaciarnia Si-
zal, Kaizen Sushi, Bułkę przez Bi-
bułkę, Gabinet medycyny estetycz-
nej Dr Beata Dethloff, Piekarnia 
Putka, Akademia Pana Adama, My 
Jesteśmy Inni.
 Jeszcze inną formą wsparcia są 
wpłaty online do eSkarbonki, czy-
li wirtualnej puszki bez wychodze-
nia z domu. Szczegóły na FB Sztab 
WOŚP Konstancin-Jeziorna oraz 
Konstanciński Dom Kultury.

Zagrają Popkultura i Cukier

 W Górze Kalwarii, w dniu fina-
łu, odbędą się licytacje online (do 10 
do 12), na rynku miejskim (od 12 do 
18) stanie Miasteczko Camperow-
ców, a od 13 do 14 na stawach w Ba-
niosze będzie można pomorsować. 
O 15 ruszy finał turnieju w grze Fifa, 
o 16.30 – koncert zespołu Popkultu-
ra, o 17.15 – prezentacja przedmio-
tów na licytacje, a o 18 rozpocznie 
się koncert zespołu Cukier. Występy 
na żywo będą transmitowane online 
na Facebooku miejscowego ośrodka 
kultury.
 A jak będzie można wesprzeć 
29. Finał w Górze Kalwarii? W tym 
roku na ulice Góry Kalwarii wyj-
dzie 65 wolontariuszy WOŚP, którzy 
będą kwestować od 7 do 21 w ca-
łej gminie. Będą obecni w okolicach 
sklepów wielkopowierzchniowych, 
małych sklepików, rynku miejskiego, 
kościołów, stacji benzynowych, jak 
również w pieszych zespołach na te-
renie całego miasta. W 12 miejscach 
w gminie dostępna będzie też Szta-
bowa Puszka Stacjonarna: KIME - 

Hala sportowa Jana Białka 7 (Pusz-
ka dostępna w godzinach treningów 
17-20), Piekarnia Góralka - Kąty 
Akacjowa 53, Drogeria Anna - Do-
minikańska 2/4, Studio rehabilitacji 
- Budowlanych 1, Sklep Eden -  Do-
minikańska 1, Sklep GAGA - Pijar-
ska 53, Przedszkole Czarodziejska 
Planeta - Wyszyńskiego 14 B, Sam u 
Jacka - Góra Kalwaria 3a, AR Skład 
- Kalwaryjska 8, Biblioteka publicz-
na w Górze Kalwarii, Sklep u Agaty 
w miejscowości Dobiesz i Góra Ka-
wiarnia - kawiarnia naprzeciw OSP 
w Gorze Kalwarii. Sztab utworzył 
również eSkarbonkę, do której moż-
na wrzucić datki za pomocą kilku 
kliknięć.

Finał z harcerzami i strażakami

 Sztab WOŚP po raz trzeci or-
ganizuje finał w siedzibie jednost-
ki OSP Tarczyn. W grupie wolonta-
riuszy są druhny i druhowie MDP 
Tarczyn jak też harcerze z 66. DSH 
,,Granaty”.
 - W tym roku, z racji sytuacji 
związanej z COVID-19, mamy ogra-
niczone pole działania – mówi Mo-
nika Perzyna ze sztabu WOŚP Tar-
czyn. - Co do wydarzeń, skupimy się 
tylko na pokazach strażackich.  Dla 
chętnych dostępne będą: zwiedza-
nie remizy, pokaz wozów strażac-
kich, szkolenie z pierwszej pomocy. 
Rok temu było całkiem inaczej, jed-
nak tym razem ograniczamy się tyl-
ko to działań w obrębie jednostki.
 Wolontariusze z puszkami, 
oprócz OSP Tarczyn, znajdować się 
będą w okolicach kościoła, osiedli i 
stacji benzynowych. W akcję, jak co 
roku, włączają się również Parni-
kówka oraz okoliczni mieszkańcy. 
Finał w Tarczynie rusza o 8 rano.

W Mrokowie stawiają na internet

 - Nasza szkoła od 2004 roku sta-
je na wysokości zadania i pomaga 
– mówi Katarzyna Waszczyk, szefo-
wa sztabu WOŚP Mroków. - Teraz 
również, w tych niełatwych chwi-
lach, pragniemy „grać z radością i z 
głową”! Ze względu na bezpieczeń-
stwo duża część aktywności w na-
szym sztabie została przeniesiona 
do internetu. 
 Z działaniami wystartowano już 
w grudniu. Od 17 do 30 grudnia na 
Facebooku i stronie internetowej 
szkoły działała Loteria Fantowa, z 
której zebrane środki finansowe za-
siliły ,,Szkolną Skarbonę WOŚP.” 14 
grudnia została także aktywowana 

szkolna e-skarbonka, a oprócz niej 
działają także e-skarbonki miejsco-
wych pięciu wolontariuszy. 
 - Wiemy, że taka forma pomo-
cy jest szybka, prosta i bezpiecz-
na – dodaje Katarzyna Waszczyk. 
- Mamy nadzieję, że wirus nie po-
kona „największej orkiestry świa-
ta”, ale będzie to możliwe tylko przy 
państwa wsparciu, pomocy i otwar-
tym sercu. Zapraszamy!
 W tym roku także Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Lesznowoli 
pierwszy raz włączyła się do zbiórki. 

We wszystkich filiach (Magdalenka, 
Łazy, Mroków i Mysiadło) stoją sta-
cjonarne puszki, a czytelnicy w za-
mian za datek mogą wybrać sobie 
dowolną książkę z tzw. „darów”.
 - Są to książki, które miesz-
kańcy przekazują do biblioteki, a 
nam się np. dublują" - tłumaczy 
Magdalena Barańska, dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Lesznowoli. 

Grzegorz Tylec

W Piasecznie, w ramach WOŚP, 

wystąpi kabaret Paranienormalni

Posłuchaj piosenek młodego 
piaseczyńskiego zespołu
PIASECZNO Przez pięć dni w studiu Demontażowania w Mysiadle trwa-

ły nagrania piaseczyńskiego zespołu Afekt.  Gotowych piosenek moż-

na już posłuchać na Youtube

 Afekt tworzy piątka młodych muzyków: Jakub Rutkowski - wokal, Patryk 
Zwierzyński – gitara, Jakub Chojnacki - gitara, Mateusz Grzybicki - gitara basowa i 
Ignacy Zieliński – perkusja. Ich w pełni autorski utwór „Czarne Światła” został zre-
alizowany dzięki Stypendium Twórczemu Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.
 - Piosenka opowiada o manipulacjach w mediach oraz chaosie informa-
cyjnym, który panuje obecnie w internecie – mówi Jakub Rutkowski. - Była 
wprawdzie napisana jeszcze przed pandemią, jednak teraz, gdy coraz trud-
niej znaleźć nam wiarygodne informacje i wszyscy kłócimy się o to, kto ma ra-
cję, w szczególności nie powinniśmy wierzyć w „czarne światła”. 
 Oprócz tego utworu na najnowszej EP'ce Afektu znalazły się również 
utwory „Baśń” i „Konsekwencje”. 
 - Praca nad nimi nie była łatwa, ponieważ ze względu na pandemię nie byli-
śmy pewni czy wszystko uda się nam zrealizować – przyznaje wokalista grupy. 
- Ostatecznie jednak, dzięki stypendium, „Czarne Światła” zostały ukończone.
 A jak pracę z Afektem ocenia Damian „Fons” Biernacki, właściciel studia 
Demontażownia? - Zespół był dobrze przygotowany do nagrań, praca z nimi 
była bezproblemowa – podkreśla realizator. - Mimo braku doświadczenia stu-
dyjnego i młodego wieku członków zespołu, zaskoczył mnie ich profesjona-
lizmem i świadomość muzyczna. To dobrze rokujący młody zespół. Piosenki 
grupy są dostępne na kanale Youtube „Afekt”. Tyl
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AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego obszaru Skolimowa północnego – rejon ulic Kołobrzeskiej i Pułaskiego – etap 2.
Gmina  
Konstancin-Jeziorna

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293  
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 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), w związku z uchwałą  
nr 183/VI/20/2012 Rady Miejskiej Konstancin–Jeziorna z dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru Skolimowa północnego – rejon ulic Kołobrzeskiej i Pułaskiego, zmienioną Uchwałą nr 54/VIII/5/2019 
z dnia 5 marca 2019 roku i Uchwałą nr 146/VIII/11/2019 z dnia 23 października 2019 roku zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Skolimowa północnego – rejon ulic Kołobrzeskiej i Pułaskiego –  
– etap 2 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 lutego 2021 r. do 10 marca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
Konstancin-Jeziorna w Wydziale Planowania Przestrzennego przy ul. Piaseczyńskiej 77 w Konstancinie-Jeziornie w godz. od 9.00 do 15.00. 
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Skolimowa północnego – rejon ulic Kołobrzeskiej i Pułaskiego – 
– etap 2 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie dostępny na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl w zakładce 
Planowanie Przestrzenne.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 lutego 2021 r. (wtorek) o godz. 14.00.
Z powodu epidemii koronawirusa i obowiązujących ograniczeń dotyczących organizacji spotkań, a także w trosce o bezpieczeństwo 
mieszkańców oraz pracowników Urzędu, dyskusja publiczna będzie zorganizowana w trybie video konferencji na platformie Microsoft 
Teams. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu powinny uzupełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy do dnia 23.02.2021 r.  
do godz. 10.00. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje o zasadach udziału w spotkaniu znajdują się na stronie internetowej urzędu:  
gsip.konstancinjeziorna.pl/dyskusjepubliczne/. Transmisję ze spotkania będzie można również oglądać na stronie: www.esesja.tv. W trakcie 
dyskusji publicznej będzie możliwość zabierania głosu, zadawania pytań i składania uwag.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania 
Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, przy ul. Piaseczyńskiej 77  
w Konstancinie-Jeziornie, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 po 
uprzednim umówieniu się telefonicznie pod nr (22) 48 42 391 lub (22) 48 42 395.
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 
w formie papierowej lub elektronicznej do Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna, 
ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z podaniem imienia i nazwiska 
albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 marca 2021 r.
Uwagi w formie elektronicznej należy wnosić:

  za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP:  
          /4576mqsekc/SkrytkaESP,

  za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres – 
      – urzad@konstancinjeziorna.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia ww. uwag jest Burmistrz Gminy Konstancin- 
-Jeziorna.

Konstancin-Jeziorna, dnia 27.01.2021 r.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z późn. zm.) informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, dane kontaktowe:
 Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
 ul. Piaseczyńska 77, 
 05-520 Konstancin-Jeziorna
 tel. (22) 484 23 00, e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl
 adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP
2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@konstancinjeziorna.pl, 
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C w/w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), tj. 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
4) podstawą obowiązku prawnego ciążącego na administratorze jest art. 14 i nast. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.),
5) odbiorcą Państwa danych osobowych mogą zostać podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną tut. urzędu,
6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
7) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres uregulowany rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.),
8) w granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
9) w granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej  https://uodo.gov.pl),
10) podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym (niepodanie danych osobowych, w przypadku braku możności ich ustalenia na podstawie posiadanych danych, skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania),
11) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu wydania decyzji, w tym profilowane,
12) w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prawo, o którym mowa w art. 15 ust.1 
lit. g w/w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tj. uzyskania dostępnych informacji o źródle danych osobowych, jeżeli nie zostały one zebrane od osoby, której dane dotyczą), przysługuje, 
jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te uzyskano.
13) dyskusja publiczna będzie transmitowana wyłącznie na żywo w trakcie jej trwania i będzie dostępna na stronie internetowej: http://www.konstancin-jeziorna.esesja.pl/, 
14) dyskusja publiczna nie będzie przez Administratora nagrywana, zapisywana ani przechowywana, po zakończeniu dyskusji publicznej wszystkie plik zostaną trwale usunięte,
15) obraz z kamery udostępniany przez Państwa w trakcie dyskusji, potencjalnie zawierający Państwa wizerunek, będzie widoczny przez inne osoby, jednak jego udostępnianie jest dobrowolne, a brak wyrażenia zgody nie ogranicza 
możliwości wzięcia udziału w dyskusji.

Burmistrz 
Gminy Konstancin-Jeziorna
/–/ mgr Kazimierz Jańczuk

O G Ł O S Z E N I E

Powstaną światła w centrum miasta
PIASECZNO  Chodzi o skrzyżowanie ulic Kościuszki i Nadarzyńskiej. W październiku 2019 zmieniono tam organi-

zację ruchu co spowodowało, że krzyżówka stała się niebezpieczna, a na Kościuszki zaczęły tworzyć się korki. 

- Gdyby to zależało ode mnie, budowę świateł zacząłbym choćby jutro – deklaruje burmistrz Daniel Putkiewicz

 Zmianę pierwszeństwa prze-
jazdu na skrzyżowaniu Kościusz-
ki i Nadarzyńskiej, tak krytykowa-
ną przez wielu kierowców, wpro-
wadzono w związku z rozpoczę-
ciem przebudowy układu drogo-
wego przy starej mleczarni. Teraz, 
mimo że gotowe są zarówno Jana 
Pawła II jak i Dworcowa, dawnej 
organizacji ruchu na Nadarzyń-
skiej i Kościuszki nie przywrócono. 
 Tydzień temu, podczas sesji rady 
miejskiej okazało się, że gmina ma 
inny pomysł na podniesienie bez-
pieczeństwa i wygody kierowców na 
tym skrzyżowaniu. Tym satysfakcjo-
nującym wszystkich rozwiązaniem 
ma być wybudowanie sygnalizacji 

świetlnej. Niestety, kluczową rolę w 
tych planach odgrywa konserwator 
zabytków, który kilka dni temu ob-
jął ochroną historyczny układ urba-
nistyczny Piaseczna (skrzyżowanie 
znajduje się na jego terenie). Teraz 
wszystkie prace remontowe i budow-
lane w centrum miasta będą wyma-
gały zgody konserwatora. Bez wąt-
pienia jest to pewna komplikacja, 
która może wydłużyć czas budowy 
skrzyżowania. - Mimo to wierzę, że 
światła uda się zrobić w ciągu naj-
bliższych trzech miesięcy – mówi 
Daniel Putkiewicz. 
 Krytykom tego rozwiązania bur-
mistrz odpowiada, że obecnie kor-
ki na Kościuszki i tak są mniejsze 

niż wcześniej, ponieważ wielu kie-
rowców korzysta z nowego połącze-
nie wschód-zachód, a więc porusza 
się ul. Nadarzyńską w kierunku Że-
romskiego, co odciąża również ulicę 
Jana Pawła II. 
- Dodatkowym wzmocnieniem 
tej osi będzie budowa sygnalizacji 
świetlnej na wyjeździe z Żeromskie-
go na obwodnicę. To realnie odciąży 
Chyliczkowską – uważa burmistrz. - 
Dlatego wydaje mi się, że budowa 
świateł na skrzyżowaniu Nadarzyń-
skiej i Kościuszki, które będą dosto-
sowane do zmieniających się warun-
ków ruchu, jest jak najbardziej uza-
sadniona.

Tomasz Wojciuk

„Nie” aktom
wandalizmu
POWIAT Radny Grzegorz Pruszczyk, 

w imieniu klubu Prawo i Sprawiedli-

wość, przedstawił projekt uchwały w 

sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec 

aktów wandalizmu wymierzonych 

w obiekty sakralne oraz pamięć Ojca 

Świętego Jana Pawła II
 W trakcie niedawnych strajków 
kobiet doszło do aktów wandalizmu 
wymierzonych w dwa kościoły oraz 
pomnik Jana Pawła II, stojący w Par-
ku Zdrojowym. Głos w tej sprawie 
postanowiła zabrać rada powiatu.
 - Ataki na obiekty sakralne, do 
których doszło na terenie całego kra-
ju (w tym także na terenie naszego 
powiatu), nie powinny mieć miejsca 
– mówi Grzegorz Pruszczyk. Uchwa-
ła została przyjęta bez żadnego gło-
su sprzeciwu, choć część radnych Ko-
alicji Obywatelskiej w ogóle nie wzięła 
udziału w głosowaniu. Radni podkreśli-
li, że „wszystkie miejsca kultu religijne-
go, niezależnie od głoszonego wyzna-
nia (…) winny zostać wolne od jakich-
kolwiek aktów agresji lub profanacji. 
Akty te powodują nie tylko szkody ma-
terialne, ale są także wyrazem skrajnej 
nietolerancji wymierzonym w uczucia 
religijne osób wierzących”.
 - Nie odnieśliśmy się tu do kon-
kretnych grup społecznych – podkre-
śla Grzegorz Pruszczyk. - Staraliśmy 
się żeby nasze przesłanie było uni-
wersalne. Możemy chodzić z transpa-
rentami, ale pewnych granic, takich 
jak przemoc, nie można przekraczać.
 Magdalena Mika-Kosior, radna z 
ramienia Koalicji Obywatelskiej, uwa-
ża jednak, że już samo pojawienie 
się tej uchwały na sesji rady powia-
tu było „impasem politycznym klubu 
PiS wobec klubu KO i zmuszało rad-
nych do zajęcia stanowiska czysto 
politycznego”, do  jakiego – jej zda-
niem - nie  mają oni mandatu spo-
łecznego, a zajęcie którego mogłoby 
wywołać nikomu nie służące  podzia-
ły wśród lokalnej społeczności. 
 - Uchwała, niby oczywista w treści, 
pozornie nie wprowadzała podziałów 
społecznych, ale faktycznie je tworzyła w 
związku z toczącym się równolegle pro-
testem o prawa kobiet do legalnej abor-
cji – mówi Magdalena Mika-Kosior. - Oso-
biście uznałam, że mimo iż zgadzam się z 
opinią, że rada powiatu nie jest miejscem 
na polityczne show, to sama treść uchwa-
ły jest zgodna z obowiązującym prawem 
i ogólnie przyjętymi zasadami społeczne-
go współżycia. Dlatego ją poparłam.

Tyl

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Nadarzyńskiej 

i Kościuszki zmieni układ komunikacyjny w centrum Piaseczna 



9nr 3 (841)/2021 SPORT
KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Bez niespodzianek
TENIS STOŁOWY Dobiegł końca XXII cykl turniejów Grand Prix Piaseczna w tenisie stoło-

wym, którego fi nałowy turniej TOP-12 został rozegrany 13 grudnia w piaseczyńskiej 

hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Pierwotnie edycja zawodów miała zakoń-

czyć się w czerwcu 2020 roku, jednak w związku z pandemią koronawirusa zawody 

nieco rozciągnęły się w czasie, co jednak nie zmniejszyło zainteresowania wśród za-

wodników, których łącznie zagrało aż 525

 W finałowym turnieju TOP-12, 
rozegranym zgodnie z obowiązują-
cymi obostrzeniami, wystąpiło 12 
zawodników z każdej kategorii, któ-
rzy we wcześniejszych turniejach eli-
minacyjnych zgromadzili najwięk-
szą liczbę punktów. Ponadto, jesz-
cze przed rozpoczęciem zmagań, 
wszyscy ci, którzy okazali się naj-
lepsi w klasyfikacji generalnej otrzy-
mali pamiątkowe statuetki. W sa-
mym turnieju obyło się praktycznie 
bez niespodzianek - triumfowali fa-
woryci. Wśród amatorów swój trze-
ci tytuł z rzędu wywalczył Rafał Su-
szycki, w kategorii open wygrał za-
wodnik trzecioligowego lidera KS 
Lima Pruszków, Damian Świerczek. 
W grze podwójnej po złoto sięgnęła 
para Balak/Gałecki, mająca za sobą 
występy w drugiej lidze. Wśród ju-
niorów zwyciężyli zawodnicy UKS 
Return Piaseczno – Rafał Hresiu-
kiewicz (junior-pro) i Szymon Jan-
kowski (junior), a na najwyższym 
stopniu podium wśród dzieci stanę-
li Maciej Janik (dzieci-pro) oraz An-
toni Skrzeczkowski (dzieci), dla któ-
rego było to pierwsze zwycięstwo w 
całym cyklu.
 Dodatkową atrakcją dla uczest-
ników imprezy była możliwość spo-

tkania z Michałem Murawskim, 
zawodnikiem 1-ligowego RLKTS 
Ochman Raszków. Były reprezen-
tant Polski juniorów zaprezento-
wał próbkę swoich umiejętności w 
ramach realizacji programu „Spo-
tkaj się z mistrzem” organizowa-
nego przez Polski Związek Tenisa 
Stołowego. Uczestnicy turnieju byli 
świadkami gry pokazowej, w której 
gość, wraz z trenerem UKS Return 
Maciejem Chojnickim, popisywa-
li się sztuczkami technicznymi. Na-
stępnie zawodnicy mieli możliwość 
spróbować swoich sił z Michałem 
Murawskim, a najlepsi z nich otrzy-

mali nagrody i puchary z rąk utytu-
łowanego mistrza.
 Niestety, rozpoczęcie XXIII edy-
cji Grand Prix Piaseczna zostało 
przesunięte w związku z obecną sy-
tuacją związaną z pandemią koro-
nawirusa. Organizatorzy zapewnia-
ją jednak, że gdy tylko będzie moż-
liwość organizacji imprez w halach 
sportowych, zrobią wszystko, aby 
turniej tenisa stołowego z najdłuż-
szą historią na Mazowszu mógł 
kontynuować swoją długoletnią tra-
dycję.

Grzegorz Tylec

Wynik jest najważniejszy
Z Janem Błaszczakiem, 22-letnim trenerem Perły II Złotokłos, rozmawia Grzegorz Tylec

Zostałeś niedawno trenerem dru-

giej drużyny Perły. Dlaczego zdecy-

dowałeś się podjąć tego wyzwania?

 Sytuacja naszego klubu w li-
dze okręgowej jest ciężka, a priory-
tetem jest teraz utrzymanie. Dlate-
go też prezes postanowił przesunąć 
Adama Piotrowskiego na pierwsze-
go trenera, a do mnie zwrócił się z 
pytaniem czy nie chciałbym przejąć 
drugiej drużyny. Nie zastanawia-
łem się ani chwili, tylko od razu się 
zgodziłem. Jestem młodym, ambit-
nym człowiekiem, który lubi wyzwa-
nia, a w takim klubie ja Perła praca 
to przyjemność. Jadę tam każdego 
dnia z uśmiechem na twarzy - czy to 
na trening z moim rocznikiem 2010, 
czy na trening seniorów. Atmosfera 
jest tam wspaniała.

Rzadko się zdarza, że tak młoda 

osoba prowadzi zespół seniorski. 

Czy trudno jest zbudować autory-

tet w szatni z piłkarzami, z który-

mi jeszcze niedawno byłeś kolegą? 

Jaki masz na to pomysł?

 Na pierwszym treningu powie-
działem chłopakom w szatni, że nie 
przestałem być ich kolegą z boiska, 
natomiast moja rola na nim trochę 
się zmieni. Powiedziałem: „Chciał-
bym żebyście szanowali moje decy-
zje i to, co do was mówię. Mam na-
dzieję, że przekonam was pomysłem 
na grę i profesjonalnym przygotowa-
niem do treningu i meczu”.

Czy trudno będzie pogodzić prowa-

dzenie drużyny z grą w pierwszej 

drużynie Perły w lidze okręgowej?

 Myślę, że na pewno będzie cięż-
ko. Wszyscy moi byli trenerzy śmie-
ją się ze mnie, że boisko to mój drugi 

dom, a nawet pierw-
szy. Bo całe weekendy 
jestem na na różnych 
stadionach, boiskach. 
Czasami mecze się 
pokryją, więc wiado-
me jest, że będę na 
spotkaniu A klasy, ale 
jeśli mecze będą w in-
nych terminach, będę 
oczywiście obecny na 
lidze okręgowej.

Jaki masz pomysł na 

Perłę II? Jak chciał-

byś żeby grała teraz 

ta drużyna i które 

miejsce na koniec se-

zonu będzie dla was 

satysfakcjonujące?

 Jeśli chodzi o 
pomysł, to przede 
wszystkim chciałbym 
poprawić odpowie-
dzialność za piłkę i 
pewność siebie nie-
których chłopaków, ponieważ w po-
przedniej rundzie tego brakowało. 
Zwłaszcza z mocniejszymi rywala-
mi byliśmy pochowani, nikt nie wy-
chodził do grania i były głupie stra-
ty oraz bezsensowne pozbywanie 
się piłki. Kolejną rzeczą na której się 
skupię będzie wyprowadzenie piłki 
od bramki. Nie chcę żeby bramkarz 
za każdym razem wybijał piłkę gdzieś 
na środek boiska, tylko budował ak-
cje od tylu od obrony. Jeśli chodzi o 
miejsce, to celem całego klubu jest 
utrzymanie ligi okręgowej i wszystkie 
siły rzucamy właśnie na to. Myślę, że 
jeśli skończymy ligę w pierwszej szó-
stce, to będzie dobry wynik, który za-
dowoli mnie i chłopaków.

Czy ważniejszy w Perle II jest wyni-

ki czy bardziej kładziecie nacisk na 

przygotowanie młodych zawodni-

ków do gry w wyższej lidze w przy-

szłości?

 W Perle, czy to w pierwszej czy 
drugiej drużynie, w każdym meczu 
gramy o trzy punkty. Od pięciu lat 
jestem związany z tym klubem i ni-
gdy nie wyszliśmy na boisko z in-
nym celem. W piłce seniorskiej, ko-
niec końców, to wynik jest najważ-
niejszy. Natomiast u mnie w zespo-
le będą grali przede wszystkim ci, 
co trenują regularnie. Czy to młody, 
czy straszy zawodnik - każdy znaj-
dzie miejsce w składzie.

Udany rewanż
SIATKÓWKA, III LIGA, SPS KONSTANCIN-JEZIORNA – UKS TRÓJKA KOBYŁ-

KA 3:2 (25:16, 19:25, 25:17, 15:25, 16:14) Zawodniczkom z Konstancina 

udał się rewanż za poprzednią porażkę z Trójką 2:3.

 Także i w tym 
przypadku był to 
niezwykle zacię-
ty, obfi tujący w 
wiele dramatycz-
nych zwrotów akcji, 
mecz. Tym razem w 
końcówce górą był 
SPS, który zachował 
więcej zimnej krwi 
od rywalek i zrobił 
użytek ze swojego 
doświadczenia.
 - Wygrana za-
wsze bardzo cieszy 
– mówi Ada Trawczyńska, kapitan SPS Konstancin-Jeziorna. - Zwycięstwa za-
wsze budują drużynę i jej morale, a wygranie tie-breaka, którego przegrywa-
łyśmy 9:3, podwójnie. To był dla nas ważny mecz, ponieważ w pierwszej ko-
lejce im uległyśmy i wtedy niewiele nam zabrakło. Popełniałyśmy sporo błę-
dów, ale na szczęście w najważniejszym momencie udało nam się zachować 
koncentrację i wygrać. To był nasz pierwszy mecz w tym roku, nie grałyśmy 
też na swojej hali, co było dodatkowo trudne. Bardzo dziękuję drużynie z Ko-
byłki za możliwość rozegrania meczu. Obie ekipy zagrały dobrze, ale tym ra-
zem zwycięstwo jest nasze. Każda zawodniczka dała z siebie 100 procent.

Tyl.

Tabela trzeciej ligi kobiet
1 UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki 12 34 12 36 5 995 735
2 EASY WRAP Trójka Kobyłka 12 27 9 32 16 1102 956
3 UKS Esperanto 9 18 6 18 10 669 583
4 SPS Konstancin Jeziorna 10 17 6 20 17 824 774

5 UKS Orlęta Raszyn 9 17 5 22 15 827 793
6 KS Halinów 10 15 5 18 18 773 806
7 MKS "Olimp" Mińsk Mazowiecki 11 14 5 17 22 843 870
8 UKS Lesznowola 10 7 2 10 25 709 834

9 GLKS Nadarzyn 9 3 1 6 25 610 740
10 WTS INOVATIV Warka 10 1 0 4 30 574 835

Piłkarskie turnieje 
w Lesznowoli
PIŁKA NOŻNA FC Leszno-
wola zorganizowała w ha-
lach w Mysiadle i w Łazach 
trzy turnieje dla roczników 
2012, 2013 i 2014, w któ-
rych wzięło łącznie udział 
28 drużyn z województwa 
mazowieckiego. Udział we 
wszystkich imprezach był 
darmowy. Najlepiej wśród 
młodych piłkarzy wypa-
dli zawodnicy Progres Gar-
wolin (rocznik 2012) i MKS 
Piaseczno (rocznik 2013). 
Turniej rocznika 2014 został z kolei przeprowadzony bez klasyfi kacji końco-
wej, choć szczególnie udanie wypadli w nim gospodarze.

Tyl.

Trzy złote i jeden srebrny
KICK-BOXING Rok 2021 rozpoczął się kolejnymi sukcesami 

zawodników z klubu Klub Wiśniewski-Kickboxing. Z za-

wodów w Mińsku Mazowieckim młodzi zawodnicy przy-

wieźli trzy złote medale i jeden srebrny

 Zawody Grand Prix Pol-
ski w Kick Boxingu odby-
ły się 23 stycznia w Mińsku 
Mazowieckim. W turnieju 
wystąpiło łącznie 382 za-
wodników i zawodniczek 
z 38 klubów w formułach: 
kick light, light contact, po-
intfi ghting. W formule kick 
light  junior (60 kg) pierw-
sze miejsce zajęła Zuzanna 
Kusiak. Wśród kadetek star-
szych złoto zdobyły także 
Roksana Rzeźnicka (50 kg) i 
Hanna Wilczek (46 kg). Dru-
gie miejsce wśród juniorów 
w formule kick light wywal-
czył Wiktor Dudziński (57 
kg).

Tyl



 Inspektor ds. ewidencji ludności w Urzędzie Stanu Cywilnego

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza nabór  
na stanowisko urzędnicze:

Szczegóły naboru na stronie: bip.konstancinjeziorna.pl - zakładka Praca

Gmina  
Konstancin-Jeziorna Nabór na stanowisko urzędnicze

Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ

tel. 22 756 79 39



DAM PRACĘ

Do budowlanki, przyjmę od zaraz. Okolice Piaseczna, 
tel. 721 880 282

Firma sprzątająca zatrudni mężczyzn do sprzątania w 
Wólce Kosowskiej k. Mrokowa, tel. 504 246 180

Sprzątanie biur w Pyrach, w godzinach od 16:00-18:00, 
tel. 604 759 083

Przyjmę do pracy panią bądź pana w delikatesach w 
Nowej Iwicznej, tel.502 159 936

Pilarz, meblarz, do cięcia płyt meblowych, Piaseczno, 
tel. 604 152 591

Firma Hal Sp. z o.o. w Baniosze zatrudni osoby do pa-
kowania produktów, praca na akord oraz operatorów 
maszyn. Praca w systemie dwuzmianowym. Kontakt 
tel.: 22 736 68 23

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

Solidna firma na rynku zatrudni kierowców betonomie-
szarek. Pruszków tel. 694 745 232

Elektromechanika  ze znajomością wulkanizacji Praż-
mów, może być Ukrainiec,  możliwość zakwaterowania 
tel. 780 159 145

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

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego. Jeziór-
ko, przy stacji „PKP Ustanówek”, tel. 602 512 677

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie po-
szukuje pielęgniarek z możliwością zamieszkania, 
tel. 607 241 707, e-mail: tabita@luxmed.pl 

Agenta ochrony, zatrudnimy. Tel. 506 158 658

Lokal z kuchnią polską w GK zatrudni pomoc kuchni 
tel 504 925 048

Firma poszukuje osoby do sprzątania hali produkcyjnej i 
magazynowej. Praca w systemie zmianowym po 12 godz. 
Wynagrodzenie 14,00 zł na rękę za godz. plus 400,00 zł 
premii, pełny etat, umowa o pracę. Praca w Solcu k. Szy-
manowa, dojazd z Warki, Góry Kalwarii i Wilanowa zapew-
niony. Zadzwoń na nr 501 631 374

Firma Dachłącz z siedzibą w Górze Kalwarii zatrudni pra-
cownika do pracy na dachu, tel. 781 796 000

Stolarza zatrudnię, okolice Piaseczna, tel. 504 166 952

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie i pomoc domowa, tel. 729 668 577

Sprzątanie, tel. 733 546 026

KUPIĘ

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

Kupię MZ ETZ, tel. 505 664 412

Sp. z o.o. – Każda opcja, tel.502 222 555

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

SPRZEDAM

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

MEBLE ŁADNE TANIO, TEL. 664 94 87 38

Wyprzedaż garażowa – RTV, AGD, meble, pościel itp.., 
tel. 728 758 738

Ślęza na dużych kołach i termit z ramionami. Śrutownik 
Bąk z silnikiem 7.5kW, tel. 509 995 318

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Kasacja Skup Aut tel. 508 206 738

Skup aut, tel. 515 018 430

AUTO - SPRZEDAM

PRZYCZEPY i AKCESORIA Cymerman: nowe, przeróbki 
www.przyczepy.waw.pl, tel. 601 449 898 

Honda Accord, 2.0, benzyna + gaz, 1999 r, 
tel. 662 849 208

Reno Laguna rok 2000, Tel.723 706 295

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Budowlana, 1300 m kw., wszystkie media, Robercin, 
tel. 722 135 346

1000 m kw. działka budowlana Prażmów 85000 PLN, 
tel. 735 988 544

Działkę budowlaną 6000 m kw, Dąbrówka, 650 zł/mkw., 
w całości, podzielę lub wydzierżawię, tel. 667 797 094

36 m kw. po remoncie, dwupokojowe, Piaseczno, 
Kusocińskiego, tel. 601 213 555

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

PESEL, meldunek, umowa – OK!, tel. 720 90 80 80 

1-osob. 480. Para 300/os + liczn., tel. 577 88 69 88

Pokój, Chylice, tel. 516 228 558

Mieszkanie 45 m kw., pokój, kuchnia, łazienka w Łozi-
skach, 670 zł/mies, tel. 697 327 449

Kawalerka w Piasecznie, tel. 508 107 206

Kwatery, tel. 728 899 673

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

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Kupię działkę w Powiecie Piaseczyńskim (bezpośrednio) 
przy drodze, do 10.000 m kw., tel. 735 988 544

Dom lub mieszkanie bezczynszowe, tel. 798 851 194

Bezpośrednio, małżeństwo kupi  mieszkanie lub segment, 
tel. 724 858 874

USŁUGI

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

POMOC DLA SENIORA: zakupy, drobne sprawunki, 
dotrzymywanie towarzystwa, Piaseczno, 
tel. 571 373 118

Budowa domów, tel. 601 847 143

Malowanie, remonty, glazurnictwo, tel. 669 945 460

Złom. Porządkujesz? Remontujesz? Uprzątniemy i wy-
wieziemy złom, tel. 502 898 418

Złota rączka, tel. 669 686 350

Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych i spali-
nowych, tel. 503 471 422

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

Elektryk, tel. 666 890 886

Hydraulik tel. 886 576 148

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

Remonty tel. 724 392 529

Pranie-czyszczenie dywanów, tapicerki meblowej i sa-
mochodowej,tel. 508 65 20 30

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

PODDASZA, OCIEPLENIA K/G, SZYBKO I SOLIDNIE, 
TEL. 728 890 101

TYNKI 20 LAT DOŚWIADCZENIA -TRADYCYJNE GIPSO-
WE TEL. 604 415 352

Wycinka drzew, tel. 502 415 095

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

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Dachy, podbitki, rynny, kominy, tel. 798 836 860

Hydraulik, tel. 535 872 455

Elektryk, tel. 509 56 65 79

Remonty, wykończenia, tel. 692 194 998

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

Malarskie, tel. 696 120 208

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

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

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

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

Glazura,terakota, remonty. Tel.694 126 583

Dachy krycie-naprawa tel. 792 354 779

Remonty, tel. 796 682 431

Malarskie tanio tel 501 976 533, 22 727 77 47

 RÓŻNE 

Jestem osobą niewidomą i chętnie przyjmę urządzenie: 
Czytak Plus Sp. Nowa Praca Niewidomych (MP3+Radio-
+dyktafon), tel. 572 466 862

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

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

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

NAUKA 

Nauka jazdy konnej – indywidualne, dzieci i dorośli, 
profesjonalnie, tel. 506 030 150, 733 831 113

Korepetycje z ję zyka angielskiego i polskiego 
(szkoła podstawowa i ś rednia) 519 836 841

Pomoc w lekcjach dla klas 1-5, (matematyka, przyroda, 
biologia i inne), z dojazdem lub online, tel. 571 373 118

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

GRUPA DYSKUSYJNA- rozmawiamy o życiu, tworzeniu, o 
naturze człowieka, o wszechświecie i o rozwoju osobowo-
ści, tel. 571 37 31 18

ZDROWIE I URODA 

GRUPA WSPARCIA- wsparcie w grupie lub indywidualnie,  
tel. 571 37 31 18

ZWIERZĘTA

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

MATRYMONIALNE

Samotny 42 lata, pozna katoliczkę do stałego związku w 
wieku 30-40 lat, tel. 571 37 31 18

Samotny, pozna Panią 60 – 65 lat, dzwonić po godz. 17, 
tel. 691 077 538
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WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Zręczną osobę do prac manualnych, wiek do 50 lat, 
Piaseczno, tel. 534 205 305  

Praca dodatkowa w Piasecznie- Kobietę do prostego 
szycia, tel. 534 205 305

Telepizza w Piasecznie zatrudni dostawców z wła-
snym samochodem. Praca stała lub dodatkowa, 
tel. 500 219 754

Pilnie zatrudnię manicurzystkę, Piaseczno, 
tel. 500 747 990

Poszukujemy osób do pracy na maszynach pakujących - 
bez nałogów. miejsce pracy Piaseczno. 
Tel. 602 692 964, 607 230 418

Kierowca C+E. Trasy Warszawa-Węgry , Warszawa – Ru-
munia. Stałe trasy , cotygodniowe powroty na bazę 
Tarczyn. Oferujemy pakiet prywatnej opieki medycznej. 
Atrakcyjne wynagrodzenie + premia, Tel.501 196 683 

Firma transportowa zatrudni mechanika samochodów 
ciężarowych. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 
pełny lub pół etatu .Zakres obowiązków: obsługa i bieżą-
ce naprawy samochodów własnej floty ,nadzór nad sta-
nem technicznym i wyposażeniem pojazdów, 
Tel. 501 196 683 – Grzędy k/Tarczyna 

Zatrudnię ogrodnika, mile widziane doświadczenie, 
praca przez cały rok, tel. 602 114 307 

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

Mieszkanie 47 m kw. w Piasecznie ul. Szkolna 
(do remontu) tel. 602 489 649

Lokal biurowy w Centrum Piaseczna 30 m kw. 1500zł. 
tel. 601213634

Podnajmę stanowisko fryzjerskie w salonie 
w Piasecznie, tel. 692 488 278

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

REMONTY, WYKOŃCZENIA WNĘTRZ 
KOMPLEKSOWO, tel. 514 343 032

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

Kable i maty grzewcze – montaż i serwis od 1991 roku. 
tel 601 244 432

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Remonty, kompleksowe wykończenia wnętrz, 
profesjonalne, tel. 537 767 691

Remonty, malowanie, tapetowanie, panele, 
montaż mebli, tel. 781 544 058

Indywidualna opieka nad dziećmi, Piaseczno, 
 kwalifikacje, tel. 571 373 118

SEZAM, sklep zielarsko medyczny i zdrowa żywność, 
ul. Czajewicza 1, róg Nadarzyńskiej, Piaseczno, 
tel. 506 76 74 74

RYDZ Sklep Zielarsko-Medyczny, Zdrowa Żywność, 
ul. Puławska 16, przy PZU, Piaseczno, tel. 22 756 77 91, 
www.sklepzielarski-piaseczno.pl

Zatrudnię od zaraz do sklepu spożywczego, 
Konstancin – Jeziorna, tel. 602 212 169

R E K L A M A

poszukuje 

kolportera
z własnym 

samochodem
ze znajomością Góry Kal-

warii, Tarczyna, Prażmowa. 
Praca raz w tygodniu 

w piątek. Najchętniej osoba 
na emeryturze, 

tel. 692 488 278
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R E K L A M A

Czy do Kotyrek spływają ścieki?
PIASECZNO – Rowem od strony Kamionki znów popłynęła do nas porcja szamba i rozla-

ła się po Kotyrkach – zaalarmował nas tydzień temu pan Marian, mieszkający przy ul. 

Redutowej. - Śmierdzące rozlewisko znajduje się nieopodal ujęcia wody. Uważam, że 

gmina powinna coś z tym w końcu zrobić

 Pan Marian otwiera furtkę i pro-
wadzi nas nad brzeg niewielkiego 
stawu. - Nawet teraz czuć szambo, 
jednak najgorzej było kilkanaście 
dni temu – opowiada. - Ścieki pły-
ną tu rowem raz na jakiś czas, po-
tem jest przerwa, a za jakiś czas ktoś 
ponownie robi śmierdzący zrzut...
 Mieszkaniec pokazuje rozle-
wisko, które podchodzi pod ujęcie 
wody głębinowej. Następnie prowa-
dzi nas na inny kraniec wgłębienia, 
gdzie znajduje się niewielki rowek 
zakończony studzienką. To tędy od-

prowadzony jest nadmiar wody na 
drugą stronę ulicy Redutowej, w kie-

runku ulicy Kopernika. - Ten prze-
pust nie był czyszczony od lat. Nic 
dziwnego, że woda nie chce nim 

spływać – zżyma się mieszkaniec. 
- W ogóle całe Kotyrki nie wyglądają 
najlepiej. Najpierw miał tu być park, 
ale w końcu gmina się z tego pomy-
słu wycofała. Potem mieli wyciąć 
uschnięte drzewa, ale też nic z tego 
nie wyszło. Ktoś powinien w koń-
cu na poważnie zająć się tym miej-
scem. Wydaje mi się jednak, że naj-
lepiej zacząć od zrobienia porządne-
go odwodnienia – dodaje.

Gmina: wszystko jest w porządku

 Gmina stoi na stanowisku, że 
Kotyrki to naturalny, znajdujący się 
w zadoleniu zbiornik. Już dwa lata 
temu sprawdzano, czy nie są tam 
spuszczane ścieki i nie stwierdzo-
no obecności nieczystości. - Ponow-
ną kontrolę przeprowadziliśmy we 
wtorek i jej wynik był identyczny. 
Nie stwierdziliśmy obecności ście-
ków – mówi Jolanta Łączyńska, na-
czelniczka wydziału ochrony środo-
wiska i gospodarki rolnej. - W tym 
zbiorniku jest natomiast dużo masy 
zielonej, która się rozkłada. Być 
może stąd bierze się przykry zapach. 
- Właśnie dostałem oficjalne pismo 
w tej sprawie. Okazuje się, że gmina 
jak zwykle nie widzi problemu – po-
informował nas w środę wieczorem 
pan Marian. - Widocznie urzędnicy 
mają jakieś inne nosy...

 A co z odprowadzaniem nadmia-
ru wody w kierunku ulicy Koperni-
ka? - Ten przepust działa dobrze. 
Woda wypływająca przy Kopernika 
jest czysta – zapewnia Włodzimierz 
Rasiński, naczelnik wydziału utrzy-
mania infrastruktury i transportu 
publicznego. - Trzeba pamiętać, że 
jest to odwodnienie przelewowe, któ-
re uaktywnia się dopiero wówczas, 
gdy poziom wody w zbiorniku jest 
powyżej bezpiecznego stanu.

Czy będzie tu kolejny park?

 W 2018 roku w szkole w Kamion-
ce odbyły się konsultacje w sprawie 
zagospodarowania terenu Kotyrek. 
Uczestniczyli w nich m.in. ówczesny 

wiceburmistrz Daniel Putkiewicz 
oraz radny Michał Rosa. Mieszkań-
cy przedstawili różne pomysły. Nie-
długo potem gmina przygotowa-
ła kilka koncepcji zagospodarowa-
nia otoczonego drzewami stawu. 
Daniel Putkiewicz chciał, aby utwo-
rzyć tu kolejny park, jednak wie-
lu mieszkańców się temu sprzeciwi-
ło. - Stanęło na tym, że gmina upo-
rządkuje zieleń, wytnie chore i po-
łamane drzewa oraz wytyczy natu-
ralne ścieżki – mówi radny Michał 
Rosa. - Będzie to raczej kosmety-
ka niż kompletna przebudowa tego 
miejsca. Wszystkie prace mają zo-
stać przeprowadzone w tym roku.

Kotyrki, zgodnie z wolą mieszkańców, 

zachowają swój naturalny charakter

Gmina sprawdzi,

czy okoliczni mieszkańcy 

korzystający z szamb mają 

dokumenty potwierdzające 

ich regularne opróżnianie

Wirtualna wystawa
LESZNOWOLA W wydarzeniu „Olga Lisetska. Wirtualna wystawa malarstwa” na Fanpage GOK 

Lesznowola oglądać można prace urodzonej na Syberii mieszkanki gminy Lesznowola

 Olga Lisetska, która tworzy ob-
razy w różnych technikach malar-
skich, stosunkowo niedawno odkry-
ła swój talent plastyczny.
 - Malowanie pomaga mi w życiu, 
bo podnosi nastrój i wprawia mnie w 
dobry humor – mówi artystka. - Lu-
bię odprężyć się obcując z kolorami 
i wymyślać różne tematy oraz kom-
pozycje. Czasami maluję abstrakcyj-
nie, ale lubię też przedstawiać pięk-
no przyrody. Każdą wolną chwilę 
poświęcam mojej twórczości, któ-
ra przynosi mi mnóstwo pozytyw-
nej energii. Od niedawna odkryłam 
w sobie tę potrzebę i już wiem, że 
pragnę nadal rozwijać swoją pasję. 
Chciałabym, aby moje obrazy otwie-
rały innych na piękno otaczającego 
nas świata i codziennego życia.

Tyl.

Koncert zespołu WBH

PIASECZNO

 W czwartek 4 lutego w Klubie Kultury w Józefosławiu wystąpi grupa Wszy-
scy Byliśmy Harcerzami - polski zespół rockowy grający alternatywne, rocko-
we i punkrockowe aranżacje piosenek harcerskich i turystycznych. Powstał w 
2012 roku na bazie zespołów No Smoki, Radosław Stolar i McAron, w których 
grają muzycy Marcin „Jaskuł” Rzońca (wokal), Daniel „Ksywa” Konatowicz (gi-
tara, wokal), Mirek „Ziru” Wójcik (bębny), Robert „Czorny” Stolarek (gitara) i 
Darek „Puszek” Krasnodębski (bas, wokal). Zespół inspiruje się harcerską prze-
szłością swoich członków i ich rockowymi doświadczeniami blisko dwudzie-
stu lat na scenie. Za cel, obok pokazywania rockowej siły, postawił sobie po-
pularyzację ruchu harcerskiego wśród młodych ludzi. Transmisja live - FB Cen-
trum Kultury. Początek o godzinie 21.

Niewielki odpływ odprowadza nadmiar 

wody pod ulicą Redutową
Tomasz Wojciuk

Rocznica likwidacji getta

KONSTANCIN-JEZIORNA

 Niewiele osób o tym wie, ale podczas II wojny światowej na terenie Jezior-
ny działało getto, które zostało ostatecznie zlikwidowane równe 80 lat temu, 
25 stycznia 1941 roku. Z tej okazji ukazała się niezwykła książka autorstwa 
konstancińskich historyków Pawła Komosy, Witolda Rawskiego i Adama Zysz-
czyka zatytułowana „Sztetl Jeziorna. Dzieje żydowskiej społeczności Jezior-
ny, Skolimowa i Konstancina od XVII wieku do 1941 roku”.  Opowiada ona o 
barwnym życiu żydowskiej społeczności, którą przed wybuchem wojny two-
rzyło ponad 650 osób wyznania mojżeszowego. Wydawcą książki jest Kon-
stanciński Dom Kultury.

TW

Tyl.
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