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Sześć firm chce dokończyć Puławską-Bis
POWIAT Poznaliśmy oferty fi rm, 

które chcą zaprojektować i wy-

budować niespełna 15-kilome-

trowy odcinek trasy S7, między 

węzłem Lesznowola, a węzłem 

Tarczyn Północ. Najtańsza opie-

wa na kwotę 510 mln zł

Spór sąsiedzki z wodą w tle
PIASECZNO Po raz pierw-

szy o sporze dwóch 

sąsiadów mieszkają-

cych przy ulicy Staszi-

ca w Złotokłosie pisa-

liśmy prawie trzy lata 

temu. Od tamtej pory 

niewiele się zmieniło, 

a mężczyźni nadal nie 

są w stanie dojść do 

porozumienia. Kością 

niezgody jest woda, 

która stoi na jednej z 

nieruchomości
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KRONIKA POLICYJNA

Skradziono nissana
 Złodzieje samochodów nadal są aktywni. Kilka dni temu z ulicy 
Derdowskiego w Piasecznie zniknął terenowy nissan X-Trail z 2020 
roku o wartości 190 tys. zł. Auta szukają dochodzeniowcy z  komendy 
powiatowej policji. 
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PIASECZNO 

Sąd zdecyduje o karze za driftowanie
 Niedawne opady śniegu sprawiły, że na drogi wyjechali miłośnicy 
nielegalnego driftowania. Jakiś czas temu policjanci zatrzymali 23-lat-
ka, który szalał swoim bmw w rejonie ulicy Nadarzyńskiej. Teraz wpadł 
21-latek, który stworzył zagrożenie dla jadącego z naprzeciwka pojaz-
du, ślizgając się bokiem ulicą Żytnią. Policjanci skierowali wniosek o 
jego ukaranie do sądu. 

K O N D O L E N C J E

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

śp. Andrzeja Sarzały
 wieloletniego pracownika  

Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Najszczersze wyrazy współczucia  
Rodzinie i Bliskim 

składają

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej  
Agata Wilczek

Burmistrz  
Gminy Konstancin-Jeziorna  

Kazimierz Jańczuk

Pani

Iwonie Czoharze
Koordynatorowi Biura Prawnego 

w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Wyrazy głębokiego współczucia 
oraz słowa wsparcia i otuchy  

z powodu śmierci  

składają

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej  
Agata Wilczek

Burmistrz  
Gminy Konstancin-Jeziorna  

Kazimierz Jańczuk

Pani

Annie Sarzale
Inspektorowi w Urzędzie Miasta i Gminy 

Konstancin-Jeziorna

Wyrazy głębokiego współczucia 
oraz słowa wsparcia i otuchy  

z powodu śmierci  

 
składają

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej  
Agata Wilczek

Burmistrz  
Gminy Konstancin-Jeziorna  

Kazimierz Jańczuk

Klub Podróżnika

LESZNOWOLA

 W środę 3 marca o godzinie 
18.30 o górzystej krainie Grecji 
Epir opowie Monika Petreanu. 
Wykład zostanie zamieszczony 
na fanpage GOK Lesznowola.

Tyl

Nowy prezes OSP Gassy

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W uzdrowiskowej gminie 
działa 9 ochotniczych jedno-
stek straży pożarnej. Rozpoczę-
ły się w nich właśnie spotkania 
sprawozdawczo-wyborcze, pod-
czas których strażacy wybierają 
nowe władze na kolejną, 5-letnią 
kadencję. Takie spotkanie odby-
ło się kilka dni temu w OSP Gas-
sy. Podczas niego na prezesa jed-
nostki wybrano Macieja Sadow-
skiego, który zastąpił na stano-
wisku Romana Śliwkę. Poprzed-
ni prezes piastował swoją funkcję 
przez 30 lat i nie ubiegał się o ko-
lejną kadencję. 

TW

Chcą sprzedać 

cztery nieruchomości
 Gmina, w drodze nieograni-
czonych przetargów, planuje zbyć 
cztery atrakcyjnie położone grun-
ty: przy ul. Letniej 14, Grodzkiej 
17, Pułaskiego 81 i  Mickiewicza 7. 
Warto dodać, że trzy z nich są za-
budowane. Na działce przy ul. Mic-
kiewicza 7 znajduje się zabytkowa 
willa Biała, wybudowana w 1903 r. 
według projektu Józefa Piusa Dzie-
końskiego w stylu architektonicz-
nym nawiązującym do zakopiańsko-
szwajcarskiego. Jej cena wywoław-
cza wynosi 1,9 mln zł. Przetarg ma 
odbyć się 21 kwietnia w sali konfe-
rencyjnej urzędu. Można przystąpić 
do niego po wcześniejszym wpłace-
niu 10-procentowego wadium.

TW

LESZNOWOLA 

Wpadł z kilogramem marihuany
 Po godz. 2 w nocy w Jabłonowie, policjanci zauważyli stojący na po-
boczu drogi pojazd. W samochodzie siedział mężczyzna, który na wi-
dok mundurowych najpierw próbował schować się, a potem oddalić. 
Policjanci zatrzymali delikwenta, a następnie skontrolowali należące do 
niego auto. Znaleźli w nim cztery torby z marihuaną, której waga prze-
kraczała łącznie kilogram. 29-letni Wietnamczyk został aresztowany, a 
najbliższe trzy miesiące spędzi w więzieniu. Grozi mu do 10 lat pozba-
wienia wolności. Sprawa jest rozwojowa, a policjanci nie wykluczają ko-
lejnych zatrzymań.

Odpowie za kradzież telefonu
 W poniedziałek, również w Jabłonowie policjanci rozpoznali męż-
czyznę, który kilka dni wcześniej ukradł telefon komórkowy na pobli-
skiej stacji paliw. Jako że jego wizerunek znali z monitoringu, natych-
miast go zatrzymali. Okazało się, że miał przy sobie skradziony tele-
fon. Teraz grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. 

Kolizja po alkoholu
 W Mysiadle, w rejonie ulicy Osiedlowej w prawidłowo zaparkowa-
ne audi uderzył cofający mercedes. Świadkiem zdarzenia był będą-
cy po służbie policjant. Funkcjonariusz natychmiast podszedł do kie-
rowcy mercedesa, aby sprawdzić, czy nie jest ranny. W trakcie roz-
mowy wyczuł od niego silną woń alkoholu. W efekcie odebrał 42-let-
niemu Ukraińcowi kluczyki i wezwał na miejsca zdarzenia drogówkę, 
która zatrzymała obcokrajowca. Kontrola wykazała, że 42-latek miał 
w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu, a jego mercedes nie po-
siadał ważnych badań technicznych. Ukrainiec odpowie za zniszcze-
nie audi i kierowanie pod wpływem alkoholu. Grozi mu do 2 lat  po-
zbawienia wolności. 

GÓRA KALWARIA

Chciał za darmo wyposażyć łazienkę
 W jednym z marketów budowlanych 44-letni mężczyzna próbował 
ukraść cztery baterie łazienkowe o łącznej wartości ponad 800 zł. Jego 
plany pokrzyżowali pracownicy ochrony, którzy zatrzymali złodzieja i 
wezwali na miejsce zdarzenia policjantów. 44-latek usłyszał już zarzuty. 
O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

URSYNÓW

Rozbito grupę handlarzy narkotykami
 Policjanci z wydziału kryminalnego zatrzymali trzech 21-letnich 
Ukraińców, którzy mieli przy sobie marihuanę i mefedron. Kolejnych 
członków gangu zatrzymano w mieszkaniu przy ulicy Okopowej. W lo-
kalu funkcjonariusze znaleźli kolejne narkotyki i 25-letnią Ukrainkę, któ-
ra dzień wcześniej została uprowadzona z mieszkania we Wrocławiu. 
Kobieta została uwięziona, bo przestępcy chcieli w ten sposób skłonić 
jej partnera do zwrotu pieniędzy za narkotyki. Wszyscy zatrzymani tra-
fi li na 3 miesiące do aresztu tymczasowego. Grozi im do 5 lat pozbawie-
nia wolności.
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Gmina sprzeda działkę w centrum wsi
PIASECZNO Podczas ostatniej sesji radni zgodzili się na sprzedaż zabu-

dowanej nieruchomości przy ul. Mokrej w Henrykowie-Uroczu. - To zła 

decyzja, będziemy protestować. W tym miejscu mógłby powstać dom 

sołecki – uważa sołtys Anna Kostyrka

 Podjęcie uchwały poprzedziła dys-
kusja. Radna Renata Mirosław (PiS) 
zauważyła, że działka mieści się w 
centralnej części miejscowości, w są-
siedztwie sklepu, apteki i Parku Uro-
czego. - Ceny nieruchomości w tym 
miejscu będą stale szły w górę, nie-
długo w Henrykowie-Uroczu pojawi 
się kanalizacja, która również podnie-
sie wartość tej działki – mówiła. - Jej 
sprzedaż nie leży w interesie gminy 
– argumentowała.
 Radny Piotr Obłoza zaznaczył, 
że gmina nie zajmuje się spekulo-
waniem gruntami, bowiem ma zu-
pełnie inne zadania. Z kolei radny 
Michał Rosa dodał, że rada miej-
ska wprawdzie upoważnia burmi-
strza do sprzedaży, ale to on decy-
duje, kiedy ona nastąpi. - Pan bur-
mistrz na pewno wybierze najlepszy 
możliwy moment – przekonywał.
 Na temat nieruchomości wypo-
wiedział się także Daniel Putkie-
wicz. Podkreślił, że gmina przejęła 
ją od Gminnej Spółdzielni Samopo-
mocy Chłopskiej, dlatego nie może 

odpowiadać za zły stan budynku, w 
którym mieścił się kiedyś sklep (taki 
zarzut pojawił się ze strony rad-
nej Mirosław). - Chcemy skoncen-
trować się na nieruchomościach, 
które służą albo będą służyły ce-
lom publicznym – wyjaśniał bur-
mistrz. - Mamy mnóstwo budyn-
ków, które remontujemy, albo za-
mierzamy wyremontować. Tam 

jest nieruchomość, która mogłaby 
dawać ludziom miejsce zamiesz-
kania. Dlatego uważam, że nale-
ży ją zbyć. To kwestia określenia 
pewnych priorytetów. Pragnę do-
dać, że gmina nie tylko sprzeda-
je nieruchomości, ale także je ku-
puje. A wszystkie niezagospodaro-

wane posesje generują dodatkowe 
koszty – dodał.
 Mimo że uchwała została pod-
jęta (przeciwko byli tylko radni 
PiS) okazuje się, że decyzja rady nie 
spodobała się części mieszkańców 
miejscowości. Jedną z nich jest soł-
tys Anna Kostyrka. - To nierucho-
mość położona w centralnym punk-

cie Henrykowa-Urocza, idealna, 
aby zbudować na niej dom sołecki 
– mówi pani sołtys. - Będziemy zbie-
rać podpisy i protestować przeciwko 
sprzedaży tej działki. Tym bardziej, 
że jest ona niewielka i gmina mało 
na niej zarobi, a lokalnej społeczno-
ści bardzo mogłaby się przydać. 

Gminna działka w Henrykowie-Uroczu ma nieco ponad 800 m kw. po-

wierzchni i znajduje się na niej przeznaczony do rozbiórki stary sklep

Mimo że radni zdecydowali 

o zbyciu nieruchomości, 

przeciwna temu jest sołtys 

Henrykowa-Urocza, która 

zbiera podpisy, aby 

zablokować tę incjatywę

Tomasz Wojciuk

Bajkowa Niedziela

LESZNOWOLA

 W najbliższą niedzielę w go-
dzinach od 9 do 21 na fanpage 
GOK Lesznowola będzie moż-
na obejrzeć Bajkową Niedzielę w 
wykonaniu Teatru Celtic Trio.  Bę-
dzie to spotkanie z Leprikonem, 
czyli muzyczna bajka o irlandz-
kim skrzacie. Nagranie przed-
stawienia odbyło się na deskach 
sceny filii GOK Lesznowola w My-
siadle. Organizatorzy zapraszają 
na piękną, muzyczną bajkowo-
muzyczną  podróż.

Rocznica likwidacji 

getta

GÓRA KALWARIA 

 Równe 80 lat temu, 25 lute-
go 1941 roku rozpoczęła się li-
kwidacja getta w Górze Kalwarii. 
W ciągu dwóch dni wysiedlono z 
niego około 3 tys. Żydów, którzy 
trafili do getta w Warszawie (la-
tem 1942 roku wyjechali stam-
tąd do obozu zagłady w Treblin-
ce, gdzie zostali zamordowani). 
300 osób, które były chore lub 
zbyt słabe by przeżyć przesie-
dlenie na miejscu rozstrzelano. 
Górokalwaryjskie getto zosta-
ło utworzone w 1940 roku mię-
dzy ulicami Pijarską, Piłsudskie-
go, ks. Sajny i Strażacką. 

TW

Tyl

Nie będzie 

wody w Mrokowie
 Dziś (piątek) w godz. 9-12 będą 
wykonywane prace remontowe 
na odcinku sieci wodociągowej w 
Mrokowie. W związku z tym może 
nastąpić przerwa w dostawie wody 
do nieruchomości położonych 
przy ulicach Szkolnej, Górskiego i 
Świątkiewicz. 

TW
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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 zagadko-
wo? 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,

R E K L A M A

Od 1 marca wracają elki!
KONSTANCIN-JEZIORNA Zarząd Transportu Miejskiego wreszcie pod-

pisał umowę z przewoźnikiem, który będzie obsługiwał linie lokalne 

na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Od najbliższego poniedziałku 

kursowanie zakończy jeżdżąca od stycznia zastępcza linia Z14

 Mimo że umowa z nowym przewoźnikiem miała obowiązywać od po-
czątku tego roku, cała procedura przeciągnęła się, bo jeden z oferentów zło-
żył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Zostało ono jednak odrzuco-
ne. Efekt jest taki, że od 1 marca elki (chodzi o linie L14, L15, L16, L21 i L42) 
wrócą na swoje dawne trasy, a przestanie jeździć zastępcza linia L14. Czaso-
we utrudnienia mają zrekompensować mieszkańcom zupełnie nowe auto-
busy, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane w 2021 roku. Autobusa-
mi oznaczonymi literą „L" można podróżować na podstawie biletów emito-
wanych przez przewoźników. Honorowane są również bilety ZTM: 90-dnio-
we, 30-dniowe, dobowe, 3-dniowe, weekendowe, weekendowe grupo-
we, bilet seniora, bilety dla dzieci z rodzin wielodzietnych oraz wszystkie 
uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych, obowiązujące wcze-
śniej. Umowa z nowym przewoźnikiem została zawarta do końca tego roku. 
- Cieszę się, bo zapłacimy tylko 4,31 zł netto za wozokilometr, a więc mniej 
niż wcześniej, a nasi mieszkańcy będą mieli do dyspozycji nowe autobusy 
– mówi burmistrz Kazimierz Jańczuk.

Tomasz Wojciuk

Trwa klincz w sprawie 
obwodnicy uzdrowiska
KONSTANCIN-JEZIORNA Temat obwodnicy Konstancina-Jeziorny, która ma przebiegać w kierunku Góry Kal-

warii, powraca już od kilku lat. Niestety cały czas, z kilku powodów, nie można dokończyć projektowania 

tej drogi. Radni zawnioskowali w środę do burmistrza o kontynuowanie rozmów z zarządem wojewódz-

twa w sprawie jak najszybszego zrealizowania tej jakże ważnej inwestycji

 Ostatni raz pisaliśmy o obwodni-
cy drogi 724 w lipcu ubiegłego roku i 
od tamtej pory... niewiele się zmieniło. 
Podczas ostatniej sesji rady miejskiej 
o statusie oczekiwanej przez miesz-
kańców inwestycji mówił burmistrz 
Kazimierz Jańczuk. Okazało się, że 
są dwie główne przeszkody, blokują-
ce budowę drogi. Pierwsza to stano-

wisko Mazowieckiego Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków, który nie 
zgadza się na przestawienie kaplicz-
ki w Moczydłowie oraz przeniesie-
nie szczątków ludzkich, znajdujących 
się w Wólce Załęckiej. Burmistrzowie 
Kazimierz Jańczuk i Dariusz Zieliń-
ski próbowali wymóc na wojewodzie, 
aby skłonił konserwatora do wskaza-
nia innego przebiegu obwodnicy. 
 - Projektanci zaproponowali, aby 
kapliczka stanęła na środku ronda, 
ale konserwator się na to nie zgo-
dził – wyjaśniał burmistrz Jańczuk. 
- Poprosiliśmy więc o zasugerowa-
nie innego rozwiązania, ale jak do-
tąd nie otrzymaliśmy odpowiedzi. 

 Kolejny problem to protesty 
mieszkańców Cieciszewa i Parceli. 
Sąd nakazał Generalnemu Dyrekto-
rowi Ochrony Środowiska rozpatrze-
nie ich postulatów. Termin wydania 
postanowienia był już kilkukrotnie 
przekładany i stanowisko GDOŚ jest 
do tej pory nieznane. 
 - Czujemy się bezsilni wobec 
władz wojewódzkich – podsumował 
Kazimierz Jańczuk. - Dlatego wy-
stąpiliśmy do Ludwika Rakowskie-
go, przewodniczącego sejmiku wo-
jewództwa mazowieckiego z prośbą, 
aby to właśnie sejmik zajął się ukła-
dem komunikacyjnym na terenie na-

szej gminy. Zaproponowałem też pu-
bliczną debatę na ten temat w ratu-
szu. Mam nadzieję, że sejmik przy-
chyli się do naszego wniosku i zapad-
ną wreszcie decyzje, umożliwiające 
wybudowanie obwodnicy drogi 724.
 Do wystąpienia burmistrza od-
niósł się radny Bogusław Komosa, 
który zawnioskował o kontynuowa-
nie rozmów z zarządem wojewódz-
twa oraz innymi władzami na te-
mat wykonania projektu i wybudo-
wania obwodnicy uzdrowiska. Rad-
ni poparli zgłoszony przez Bogusła-
wa Komosę wniosek.

Tomasz Wojciuk

Obwodnica uzdrowiska to jedna z najbardziej oczekiwanych 

przez mieszkańców inwestycji

Burmistrz Kazimierz Jańczuk 

przyznał, że gmina czuje się 

bezsilna i nie ma wsparcia 

władz wojewódzkich w sprawie 

budowy obwodnicy drogi 724



Zabieg laminowania 
 Laminowanie iNeo-Crystal firmy Estel jest to nowoczesny zabieg rege-
neracji oraz pielęgnacji włosów, dzięki któremu na powierzchni włosa po-
wstaje specjalna warstwa pochodzenia naturalnego. Włosy nabierają obję-
tości, gładkości, elastyczności oraz blasku. 
 Zabieg zalecany jest osobom, które mają niewystarczająco gęste i puszy-
ste, jak również porowate, cienkie i odbarwione włosy. Przywraca blask włosom 
zniszczonym zbyt częstymi koloryzacjami, suchym, łamliwym, matowym. Za-
bieg poleca się w celu zachowania koloru 
włosów farbowanych, wówczas można go 
wykonać nawet tuż po farbowaniu. Efekt 
zabiegu , zależnie od stanu włosów i utrzy-
muje się od 3 do 4 tygodni.

5AKTUALNOŚCI
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Spór sąsiedzki z wodą w tle
PIASECZNO Po raz pierwszy o sporze dwóch sąsiadów mieszkających przy ulicy Staszica 

w Złotokłosie pisaliśmy prawie trzy lata temu. Od tamtej pory niewiele się zmieniło, a 

mężczyźni nadal nie są w stanie dojść do porozumienia. Kością niezgody jest woda, 

która stoi na jednej z nieruchomości

 Janusz Pałka zaprasza nas na te-
ren swojej działki przy ulicy Staszica 8. 
 - Odkąd sąsiad nie zaczął pod-
nosić gruntu, nigdy nie miałem tu 
problemów z wodą – mówi. - Teraz 
zalany jest trawnik, sad oraz cała 
piwnica w domu, z którego na szczę-
ście nie korzystam. Od dawna pro-
szę tego pana, aby odpuścił i prze-
stał podnosić teren, ale on nic so-
bie z tego nie robi. Efekt jest taki, że 
woda zamiast spływać do znajdują-
cego się na jego działce stawu, gro-
madzi się na mojej posesji. 
 Prawie 5 lat temu pan Janusz 
poprosił o zbadanie sprawy gmi-
nę. Komisja z wydziału ochro-
ny środowiska i gospodarki rolnej 
po oględzinach orzekła, że jedynie 

doszło do wyrównania poziomu 
gruntu na wskazanej działce z po-
ziomem sąsiednich nieruchomości. 
Nasz czytelnik nie zgadza się jed-
nak z wnioskami zawartymi w pro-
tokole pokontrolnym. 
 – Zacznijmy od tego, że mój są-
siad pracuje w gminie – mówi Ja-
nusz Pałka. - Wizyta urzędników 
przypominała bardziej spotkanie 
towarzyskie. Uważam, że ta kon-
trola nie była obiektywna – dodaje. 
 Udało nam się dotrzeć do wy-
danego wówczas protokołu po-
kontrolnego. Janusz Pałka został 
w nim pouczony, że jeśli zmiany 
stanu wody na gruncie szkodliwie 
wpływają na grunty sąsiednie bur-
mistrz może na drodze decyzji wy-
dać osobie podnoszącej grunt jego 
przywrócenie do stanu poprzed-
niego lub wykonanie urządzeń od-
wadniających. Wtedy taka sytu-

acja nie występowała. Teraz woda 
ewidentnie gromadzi się na pose-
sji pana Janusza. Zapytaliśmy w 
gminie, czy w związku z tym męż-
czyzna ma prawo wystąpić do wy-
działu ochrony środowiska i go-
spodarki rolnej o przeprowadzenie 
ponownej kontroli przedmiotowej 
nieruchomości. 
 - Właściciel nieruchomości przy 
ul. Staszica 8 może wystąpić o po-
nowną kontrolę – informują urzęd-
nicy.  - Niemniej wcześniej powinien 
zadbać o zagospodarowanie wła-
snych wód opadowych, aby można 
było dowieść, że widoczne na zdję-
ciu zastoisko wody powstało w na-
stępstwie spływu wód z sąsiedniej 
nieruchomości. Podczas przepro-
wadzonej kontroli obydwu nieru-
chomości ustalono bowiem, że na 
nieruchomości przy ul. Staszica 8 
wykonane zostały drobne rowy o 

głębokości około 20-30 cm, którymi 
wody opadowe z jej terenu były kie-
rowane na sąsiednią nieruchomość.
 - Urzędnicy nigdy nie przyznają 
mi racji, bo dobrze znają się z moim 
sąsiadem – uważa Janusz Pałka. 
- Ten pan chce zatruć mi życie, 
dzwoni do mnie co kilka tygodni 
i proponuje zakup mojej zalanej 
działki po cenie dwukrotnie niższej 
od rynkowej – dodaje nasz czytel-
nik. - Chce mnie wykupić za bezcen.
 Udało nam się skontaktować z 
sąsiadem pana Janusza, który nie 
zgadza się z kierowanymi pod swo-
im adresem zarzutami. - Faktycznie 
chciałbym kupić tę działkę, ale mój 
sąsiad non stop zmienia zdanie, co 
do jej ewentualnej sprzedaży. Do tej 
pory nie podał mi nawet swojej ceny 
– mówi.

Tomasz Wojciuk

R E K L A M A

Na posesji Janusza Pałki znajduje się duże rozlewisko

Sąsiedzi są skonfliktowani 

już od 6 lat

P R O M O C J A

Piękne włosy
Czy Twoje wlosy są zmęczone, przesuszone, połamane? 
Jeśli potrzebują wsparcia mamy dla nich świetny zabieg

przed laminacją po laminacji

Salon BB,  ul. Młynarska 6 
(wejście od Warszawskiej), 
Piaseczno, Tel. 22 401 1234
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Wiemy, kiedy zostanie 
otwarta szkoła w Zamieniu
LESZNOWOLA Szkoła Podstawowa w Zamieniu jest już praktycznie gotowa i ma przyjąć pierwszych uczniów 

1 września tego roku. Rekrutacja ma ruszyć już 1 marca. Poprowadzi ją dyrektor SP w Mysiadle

 W nowej podstawówce mają 
uczyć się dzieci z Zamienia i Zgo-
rzały, ale być może obwód szkoły zo-
stanie poszerzony. Uczniowie z tych 
dwóch miejscowości, którzy uczęsz-
czają obecnie do innych placówek, 
nie muszą (choć mogą) przenosić 
się do nowej szkoły. Do SP w Zamie-
niu mają trafić na pewno uczniowie 

z filii SP w Zgorzale (ul. Cyraneczki 
8). Zapytaliśmy, czy budynek jest już 
w pełni gotowy na przyjęcie pierw-
szych uczniów. 
 - Prace budowlane są w zasa-
dzie na ukończeniu – mówi wicewójt 
Marcin Kania. - Obecnie trwają 
przygotowania do ogłoszenia prze-
targu na wyposażenie placówki.

 Szkoła w Zamieniu na jednej 
zmianie będzie w stanie przyjąć 725 
uczniów (w oddziałach 25-osobo-
wych). W praktyce oznacza to, że w 
komfortowych warunkach, w opty-
malnym systemie 1,5-zmianowym, 
będzie mogło uczyć się około 1000 
dzieci. 

TW

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
 o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu  

Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2024 

Gmina  
Konstancin-Jeziorna

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz uchwały  
nr 412/VI/33/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 24 czerwca 2013 r. poz. 7046), zgodnie z Zarządzeniem Nr 27/VIII/2021 Burmistrza Gminy 
Konstancin-Jeziorna z dnia 18.02.2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu 
Opieki nad Zabytkami gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2024, zawiadamiam o przeprowadzeniu konsultacji społecznych 
odnośnie projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2024, zwanego dalej 
projektem Programu.
Konsultacje mają na celu zebranie od mieszkańców Gminy Konstancin-Jeziorna opinii i wniosków odnośnie sporządzonego 
projektu Programu. 
Konsultacje społeczne potrwają od  15 marca 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. do godz. 24.00. Wszystkich zainteresowanych 
zachęcamy do składania opinii i wniosków do sporządzonego projektu Programu.
Z projektem Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2024 będzie się można zapoznać 
na stronie internetowej tut. Urzędu bip.konstancinjeziorna.pl w zakładce Program opieki nad zabytkami oraz w siedzibie Urzędu 
przy ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, po uprzednim umówieniu się telefonicznie pod nr (22) 48 42 391 lub (22) 
48 42 395.
Opinie i wnioski do sporządzanego projektu Programu można składać w terminie do 31 marca 2021 r. składając je z adnotacją 
„Opinie i wnioski do projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2024”:
1)  w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Piaseczyńska 77; po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty 
telefonicznie: 22 484 23 05, 22 484 23 06, 22 484 23 07; 
2)  w zamkniętej kopercie pozostawiając w skrzynce podawczej, która znajduje się w holu urzędu (wejście od ul. Kolejowej);
3)  drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna;
4) drogą elektroniczną:
   a)  za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP;
   b)  za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) – adres urzad@konstancinjeziorna.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia opinii i wniosków jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna.
Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna na stronie:
bip.konstancinjeziorna.pl), w zakładce Program opieki nad zabytkami.

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. przeprowadzenie konsultacji społecznych na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) ,
4) podstawą obowiązku prawnego ciążącego na administratorze jest art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 konsultacji społecznych, 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.

Konstancin-Jeziorna, 24.02.2021 r.

Burmistrz
Gminy Konstancin-Jeziorna

/–/ Kazimierz Jańczuk

O G L O S Z E N I E

Sztukatorzy 
inni niż zwykle
PIASECZNO Ubiegłoroczny Festiwal Poezji Śpiewanej Sztukatorzy, ze 

względu na sytuację związaną z pandemią, nie miał szans odbyć się w tra-

dycyjnej formie. Siłą imprezy zawsze była współpraca kadry muzycznej 

i instruktorskiej w przygotowaniu koncertu fi nałowego. Tym razem na 

wspólną pracę nie było szans

 Organizatorzy trzynastych z rzędu Sztukatorów wymyślili jednak specjal-
ną formułę festiwalu na ten trudny czas i zaproponowali przeniesienie akcen-
tu na twórczość własną. Uczestnicy mogli się wykazać w trzech kategoriach 
konkursowych: piosence autorskiej, poezji i dziele plastycznym. Co więcej, za-
dany został im również temat przewodni festiwalu związany z obecną sytu-
acją: przyjaźń i tęsknota za bliskością. Jak się okazało, lokalni artyści i twórcy 

w jednej osobie nie zawiedli. Sypnę-
ły się zgłoszenia piosenek autorskich, 
a wśród nich znalazł się także jeden 
wiersz. 
 Wszystkie nadesłane kompozy-
cje, które oceniało profesjonalne jury 
w składzie: Barbara Sobolewska, Sta-
nisław Szczyciński, Fryderyk Babiński 
i Jacek Solecki, spełniały założenia 
konkursowe. 
 - Wśród autorskich piosenek wy-
różniała się kolęda Pawła Górskiego 
– mówi Stanisław Szczyciński. - Paweł 
znany jest piaseczyńskiej i zalesiań-
skiej publiczności jako świetny woka-
lista i ciekawy twórca. Na koncercie 
fi nałowym Sztukatorów wystąpił ra-
zem z zespołem. 
 Nagrodą za zwycięstwo w ka-
tegorii piosenki autorskiej była se-
sja nagraniowa w studio Tomasza 
Korczaka „Red Yeti Studio” w Zale-
siu Górnym. Paweł Górski nagrał tam 
jednak niedawno swoją autorską 
płytę, więc swoją nagrodę, pięknym 
gestem, przekazał zdobywczyni dru-
giego miejsca, Marii Chmielewskiej 
– autorce piosenki „Spadam” - jakże 
trafi onej w swojej wymowie. Trzecie 
miejsce ex aequo przyznano Kata-
rzynie Regule za piosenkę pt. „Siód-
my zmysł” oraz Małgorzacie Bart-
czak za piosenkę pt. „Ciche szepta-
nie”. Wyróżniono jeszcze Elżbietę 
Zaworską i Małgorzatę Krukowicz za 
przesłanie zawarte w tekście do pio-
senki pt. „Ku słońcu”.
 - Warto uzmysłowić sobie jak 
trudnym wyzwaniem jest piosen-
ka autorska – podkreśla Stanisław 
Szczyciński. - Artysta pisze tekst, 
muzykę, śpiewa i sam sobie akom-
paniuje. Cieszy niezmiernie fakt, że 
Sztukatorzy wyzwolili twórczą wenę 
w młodych wykonawcach. Rozkwit 
twórczości autorskiej zainspirowany 
imprezą rzuca nowe światło na kie-
runek, w którym festiwal będzie po-
dążać w następnych latach.
 Warto jeszcze podkreślić, że jedy-
ny nadesłany wiersz był dziełem bar-
dzo młodego poety Kacpra Dobrzyń-
skiego. Traktował o przyjaźni i tęskno-
cie za spotkaniami z przyjacielem. Całą 
organizację spięła Marzena Solecka 
- dobry duch i siła napędowa festiwa-
lu. Zarejestrowany koncert fi nałowy 
Sztukatorów można obejrzeć na Face-
booku Centrum Kultury w Piasecznie.

Grzegorz Tylec

Paweł Górski, zdobywca pierwszej nagrody, 

wystąpił z zespołem na koncercie finałowym 
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 Swoją przygodę z twórczością 
na youtube Ignacy Łukowski roz-
począł sześć lat temu jako student 
prawa od – dość przypadkowego 
– pojawienia się na kanale swojego 
kolegi. Jak  podkreślił, miał wów-
czas dużo szczęścia i nie mógł na-
wet przypuszczać, że tworzenie 
materiałów filmowych stanie się 
dla niego sposobem na życie.
 - W ciągu jednego dnia nauczy-
łem się nagrywania i montażu na ta-
kim starym komputerze – wspomina 
Kolega Ignacy. - To był jeszcze dzi-
ki zachód dla polskiego youtube'a, a 
dla mnie i moich kolegów - przede 
wszystkim duża frajda.
 Dla działalności w internecie 
Ignacy Łukowski zdecydował się 
w końcu rzucić studia. Dziś trochę 
tego żałuje, ale przyznaje, że miał 
też w domu duże wsparcie mental-
ne od rodziny, co było nie bez zna-
czenia. Dopiero po około dwóch 
latach zaczął w youtube zarabiać. 
Na początku nagrywał w wynaję-
tym pokoju, a renderowanie ma-
teriału zajmowało mu około 20 
godzin w jakości SD. Potem ku-
pił używany komputer, „przesiadł 
się“ na Full HD i zaczął nagrywać 
około czterech filmów dziennie. 
Dotyczyły one wtedy tematyki gier 
strategicznych.
 - Kiedyś gry to była główna 
tematyka kanałów na youtube – 
przyznaje Kolega Ignacy. - Dziś 
można już tam znaleźć bardzo 
różne treści.
 Po materiałach dedykowanych 
grom Ignacy zajął się tematyką 
jedzenia, a w międzyczasie otwo-
rzył (wspólnie z kolegą) rozryw-
kowy kanał „Mniej więcej” oraz 
– już z większym zespołem ludzi 
- zaczął popularyzować naukę. 

Oglądając jego filmy można się 
dowiedzieć, między innymi, tego 
jak długo można nie spać, dlacze-
go się całujemy oraz poznać naj-
większe zarazy w historii ludzko-
ści. Do jego największych „hitów” 
należy jednak materiał o... zamó-
wieniu i testowaniu całego menu 
McDonald's, który obejrzało 2,7 
mln osób.
 W trakcie spotkania w Centrum 
Edukacyjno-Multimedialnym gość 
opowiedział również, między inny-
mi, o zmianach w polskich youtubie i 
o współpracy youtuberów z biznesem.
 - Największe pieniądze oferu-
ją kasyna – zdradził Kolega Ignacy. 
- Kiedyś ich reklamowanie było jed-
nak znacznie bardziej powszechne 
niż dziś. Popularne jest za to loko-
wanie produktów. Co do pozytyw-
nych zmian, to jedną z nich jest na 
pewno profesjonalizacja treści i uni-
kanie wulgaryzmów. Kiedyś prze-

kleństwa były stałym elementem 
youtube'a, teraz – nawet jeśli się po-
jawiają – są często „wypikiwane”. Ję-
zyk jest więc znacznie „czystszy” niż 
w przeszłości.
 Na zakończenie, odpowiadając 
na pytania ze strony publiczności, 
youtuber odniósł się też do zjawiska 
cenzury w sieci.
 - To jest pewien problem, ale 
trzeba pamiętać, że youtube czy fa-
cebook to są prywatne firmy – pod-
kreślił gość. - Nie mówią wprost cze-
go sobie nie życzą, ale z drugiej stro-
ny nie powinniśmy być źli, że ja-
kieś treści usuwają. Wydaję mi się, 
że cała kontrola tego co się pokazu-
je będzie gigantycznym wyzwaniem. 
Przemoc czy nagość są dziś raczej 
szybko wykrywane, ale cenzura sło-
wa czy opinii jest kolosalnym pro-
blemem.

Grzegorz Tylec

Youtuber z Góry Kalwarii
PIASECZNO W ramach Parapetówki 2.0 w Bibliotece Publicznej w Piasecznie odbyło się 

spotkanie z mieszkającym w Górze Kalwarii youtuberem – Kolegą Ignacym. Opubliko-

wał on już na swoim kanale prawie dwa tysiące fi lmów i ma niespełna pół miliona sub-

skrybentów

Na spotkaniu w CEM Kolega Ignacy zdradził 

tajniki polskiego youtube'a

Jedna szkoła już gotowa, 
druga rodzi się w bólach
PIASECZNO Burmistrz Daniel Putkiewicz poinformował o postępach w 

rozbudowie gminnych szkół. Podstawówka w Głoskowie jest już goto-

wa, nieco gorzej wygląda sytuacja w Złotokłosie

 - Wcześniej zakończyliśmy rozbudowę szkoły w Gołkowie, teraz oddaje-
my nowe skrzydło w Głoskowie – mówił podczas ostatniej sesji burmistrz. - Ze 
zrozumiałych względów zrezygnowaliśmy z ofi cjalnego otwarcia. Korzysta-
nie ze szkoły również będzie odbywało się na razie w ograniczonym zakresie. 
 Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głoskowie 
przebiegała z problemami. Pierwotnie nowe skrzydło podstawówki miało być 
gotowe we wrześniu 2019 roku. Wykonawca nie wyrobił się jednak w dekla-
rowanym terminie, zszedł z placu budowy, a gmina rozwiązała z nim umowę. 
Nowy wykonawca na dokończenie inwestycji miał czas do października 2020 
roku. Ale też nie zdążył – ofi cjalnie z powodu pandemii koronawirusa - i budo-
wę zakończył dopiero teraz. Dzięki rozbudowie, która kosztowała ponad 10,5 
mln zł placówka zyskała m.in. dodatkowe oddziały przedszkolne, pięć sal lek-
cyjnych, większą stołówkę i szatnię oraz przebieralnie przy hali sportowej.
 Drugą realizowaną przez gminę inwestycją, która też niestety przebiega z 
problemami, jest budowa hali sportowo-widowiskowej przy szkole w Złoto-
kłosie (ma kosztować 13,6 mln zł). Pierwotnie hala miała powstać do 31 mar-
ca tego roku, termin ten jest jednak niemożliwy do zrealizowania. - Wykonaw-
ca wolno bo wolno, ale kontynuuje tam prace – poinformował kilka dni temu 
burmistrz Putkiewicz. - Będziemy musieli zdecydować, czy podjąć radykalne 
kroki, czy też pogodzić się z opóźnieniem w realizacji tej inwestycji.

Rozbudowa szkoły w Głoskowie kosztowała ponad 10 mln zlotych

TW
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AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru Skolimowa północnego – rejon ulic Kołobrzeskiej i Pułaskiego – etap 2

Gmina  
Konstancin-Jeziorna

Konstancin-Jeziorna, dnia 24.02.2021 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

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 
epidemii  (Dz.U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.) oraz w związku z zawiadomieniem 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, zawiadamiam o:
– ustaleniu terminu dodatkowej dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
Skolimowa północnego – rejon ulic Kołobrzeskiej i Pułaskiego – etap 2  rozwiązaniami, która odbędzie się w dniu 8 marca 2021 r. (poniedziałek)  
w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Piaseczyńska 77, o godz. 16.30. Z powodu pandemii koronawirusa i obowiązujących 
ograniczeń, a także w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Urzędu informuję, iż w dyskusji publicznej będzie mogło wziąć 
udział max. 15 mieszkańców. 
Ponadto będzie możliwość uczestnictwa w dyskusji publicznej online, tj. za pomocą środków porozumiewania na odległość, w trybie video 
konferencji na platformie Microsoft Teams. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu powinny uzupełnić i wysłać formularz 
zgłoszeniowy do dnia 08.03.2021 r. do godziny 12.00. 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 przez 
jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz będzie możliwość  zadawania pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego poprzez 
stronę www.menti.com, wpisując odpowiedni kod, który otrzymacie Państwo w e-mailu a dodatkowo zostanie wyświetlony w trakcie dyskusji.
Jednocześnie przypominam, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Skolimowa północnego – rejon ulic Kołobrzeskiej 
i Pułaskiego – etap 2  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, jest dostępny na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl w zakładce 
Planowanie Przestrzenne.
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.

O G L O S Z E N I E

R E K L A M A

Mieszkanka walczy 
o oznakowanie swojej drogi
PIASECZNO Pani Marta od pewnego czasu koresponduje z gminą w sprawie oznakowania 

wyjazdu z ulicy Czyżyków w ulicę Jarząbka. Uważa, że kierowcy wyjeżdżający z Czyży-

ków nie mają informacji odnośnie pierwszeństwa przejazdu. - Rozważamy zmianę or-

ganizacji ruchu na tym skrzyżowaniu – informuje Michał Baran z gminnego wydziału 

inwestycji drogowych i inżynierii ruchu

 Jeszcze kilka miesięcy temu na 
skrzyżowaniu Jarząbka, Żytniej 
i Czyżyków obowiązywała zmie-
niona, zastępcza organizacja ru-
chu. Po zakończeniu prac zwią-
zanych z przebudową skrzyżowa-
nia przy starej mleczarni, wpro-
wadzono tam starą organizację, w 
której ulica Jarząbka jest drogą z 
pierwszeństwem ruchu. 
 - Wyjazd z Czyżyków w Ja-

rząbka pozostał jednak bez ozna-
kowania – twierdzi nasza czytel-
niczka. - Może to sugerować, że 
jest to skrzyżowanie równorzędne. 
 Jakiś czas temu pani Marta 
zainteresowała problemem gmi-
nę, prosząc o wykonanie na Czy-
żyków oznakowania. Otrzymała 
informację, że jest tam umiesz-
czony znak D-40 (Strefa zamie-
szania). Oznacza on, że kierow-

cy opuszczający ulicę mają obo-
wiązek ustąpić pierwszeństwa 
przejazdu wszystkim uczestni-
kom ruchu na drodze, do której 
się włączają. 
 - Przy wyjeździe ze strefy za-
mieszkania powinien znajdo-
wać się jednak znak, że taka stre-
fa się kończy – uważa pani Marta. 
- Tymczasem takiego znaku tam 
nie ma. Oznakowania poziomego 

też nie zauważyłam, poza tym po 
opadach śniegu i tak byłoby ono 
niewidoczne – dodaje. 
 Jak udało się nam ustalić, gmi-

na rozważa zmianę organizacji ru-
chu na tym skrzyżowaniu, oczywi-
ście po wcześniejszym przygoto-
waniu projektu i jego uzgodnieniu. 
 - W tej chwili nie możemy po-

Mieszkanka apeluje, aby gmina ustawiła pionowe 

znaki przy wyjeździe z ulicy Czyżyków

stawić tam żadnych, nawet tym-
czasowych znaków, bo muszą być 
one poprzedzone projektem za-
twierdzonym przez starostwo – in-
formuje Michał Baran. - Na ra-
zie trudno mi mówić o konkret-
nych rozwiązaniach, jakie zostaną 
wprowadzone na tej krzyżówce. 

TW
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Sportowe podsumowanie roku
PIASECZNO Czternasta gala sportu w Piasecznie była, z oczywistych względów, inna niż 

wszystkie pozostałe. Przede wszystkim zabrakło na niej wszystkich wyróżnionych, ale 

organizatorzy z Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zadbali o profesjonalną relację 

na żywo z wydarzenia, którą można było śledzić w internecie

 Piątkową galę otworzył burmistrz 
Piaseczna Daniel Putkiewicz, który 
na samym początku podkreślił, że ma 
nadzieję, że to już ostatnie tego typu 
spotkanie w wersji online.
 - Tym razem podsumowujemy 
rok trudny i dla państwa i dla nas 
jako zarządzających gminą Piasecz-
no – powiedział burmistrz. - Gratuluję 
wszystkim zawodnikom, którzy w tym 
trudnym roku osiągnęli tak znakomite 
wyniki. Dzięki za determinację waszą, 
działaczy, trenerów i rodziców, którzy 
angażowali się w pracę na rzecz nasze-
go sportowego środowiska.
 Szczególnym momentem im-
prezy było przypomnienie sylwetek 
zmarłych w zeszłym roku Tadeusza 
Rudnickiego (założyciela i wielolet-
niego pracownika GOSiR-u oraz za-
służonego działacza sportowego) i 
Tomasza Dudka (trenera KS Gosir-
ki Piaseczno, a wcześniej piłkarza, 
między innymi KS Piaseczno, Spar-
ty Jazgarzew i Laury Chylice). Na-
stępnie przyznano liczne wyróżnie-
nia w kategoriach: nadzieja sporto-
wa, działacz sportowy, sponsor, tre-

ner, zawodnik oraz stypendia spor-
towe. Wśród stypendystów na uwa-
gę zasługuje zwłaszcza, niezwykle 
utalentowany, Tomasz Grzesiak z 
LUKS „Trójka” Piaseczno, który w 
kolarstwie torowym wywalczył dru-
gie miejsce na Mistrzostwach Europy 
i dwa razy pierwsze miejsce na Mło-
dzieżowych Mistrzostwach Polski.

 Na gali dowiedzieć się można 
było również, że najbardziej uspor-
towioną szkołą w gminie jest Szkoła 
Podstawowa im. Janusza Korczaka 
w Józefosławiu, a gmina Piaseczno 
w rywalizacji sportowej plasuje się 
na 52 pozycji na 919 gmin w Polsce.

Grzegorz Tylec

Chcemy grać skutecznie 
i przyjemnie dla oka
Z Danielem Barcickim, nowym trenerem FC Lesznowola, rozmawia Grzegorz Tylec

Kilka lat temu prowadziłeś Lau-

rę Chylice. Teraz znów wracasz do 

prowadzenia seniorów. Czy przez 

ten czas, rozwinąłeś się jako trener? 

Co różni dziś szkoleniowca kończą-

cego pracę z Laurą od tego, który 

obejmuje teraz Lesznowolę?

 Od pracy w Laurze minęło kilka 
lat. Przez ten czas zdobywałem ko-
lejne doświadczenia, które są nie-
ocenione w pracy trenerskiej. Roz-
wój trenera to ciągła praca nad sobą, 
poszerzanie wiedzy, analiza swoich 
działań. Uczestniczyłem w tym cza-
sie w dziesiątkach kursów, konferen-
cji itp. A co mnie różni? Myślę, że 
większy spokój i opanowanie, które 
są niezbędne w tym fachu.

Jak doszło do tego, że objąłeś FC 

Lesznowolę i dlaczego się na to 

zdecydowałeś?

 W lipcu ubiegłego roku zakoń-
czyłem pracę w MKS Piaseczno. 
Przez ostatnie miesiące nie prowa-
dziłem żadnego zespołu (z własnego 
wyboru). Po rezygnacji trenera Śli-
wowskiego otrzymałem telefon od 
prezesa Kamila Boguty z propozy-
cją spotkania, na którym padła pro-
pozycja, bym został trenerem senio-
rów. Zawsze odbierałem FC Leszno-
wola bardzo pozytywnie, jako klub 
dobrze zorganizowany, w którym 
panuje fajna atmosfera. Rozmowa z 
prezesem Bogutą oraz trenerem Śli-
wowskim, który przekazał mi wia-
domości i uwagi o zespole, przeko-
nały mnie, że warto podjąć kolejne 
sportowe wyzwanie.

Za tobą już pierwsze zajęcia z ze-

społem. Jak oceniasz potencjał za-

wodników w drużynie? Czy planu-

jecie jakieś wzmocnienia?

 Jesteśmy po pierwszych tre-
ningach i meczu sparingowym 
(wygrana z MKS II Piaseczno 
2:1). Cieszy mnie zaangażowa-
nie chłopców, podejście do trenin-
gu i pozytywna atmosfera. Poten-

cjał w zespole jest całkiem spo-
ry, a kilku zawodników prezentu-
je umiejętności, które predysponu-
ją ich do gry w wyższej lidze niż A 
klasa. Co do transferów  i wzmoc-
nień, to jest jeszcze za wcześnie by 
cokolwiek o tym mówić. Najpierw 
chciałbym dobrze poznać tych za-
wodników, których mamy obecnie 
w kadrze.

Na co stać w tym sezonie druży-

nę? Jakie stawiacie przed sobą cele 

– teraz i w kolejnych rozgrywkach?

 W obecnym sezonie chciałbym 
byśmy stabilnie i równo prezento-
wali się w przekroju rundy. Aby tak 
się stało, musimy solidnie trenować, 
muszą nas oszczędzać  kontuzje i 
inne kłopoty.
 A co będzie dalej? Jeszcze jest za 
wcześnie, by to planować.

Jak chciałbyś żeby grała FC Leszno-

wola pod twoim kierunkiem? Czy pre-

ferujesz jakiś konkretny styl gry?

 Gra w piłkę na poziomie amator-
skim musi, przede wszystkim, spra-
wiać przyjemność zawodnikom,  a 
kibicom dostarczać rozrywki i ra-
dości. Będziemy robić wszystko, aby 
grać skutecznie i przyjemnie dla oka.

W Piasecznie dałeś się poznać z do-

brej pracy z drużynami młodzieżo-

wymi. Czy to oznacza, że młodzi 

piłkarze będą mieć w FC Lesznowo-

la większą szansę na grę? Stawia-

cie bardziej na rozwój piłkarzy czy 

to jednak wynik będzie bardziej de-

terminował wyjściową jedenastkę?

 Jestem w FC Lesznowola bar-
dzo krótko. Chciałbym ocenić po-
tencjał juniorów, którzy są w klubie 
i ich przydatność do gry w senio-
rach. W tym przypadku ważne, by 
zachować balans, czyli stawiać na 
rozwój młodych chłopców i dawać 
im szansę regularnych występów, 
ale tak, by nie odbyło się kosztem 
wyników. 

Jak oceniasz klubową infrastruktu-

rę na tle innych klubów w powie-

cie piaseczyńskim? Czy macie tu 

wszystko co potrzeba do gry i tre-

ningów, czy planujecie w najbliż-

szym czasie jakieś modernizacje?

 Infrastruktura  wydaje się bar-
dzo pozytywna (szczególnie w 
miesiącach od kwietnia do paź-
dziernika gdzie są do dyspozycji 
dwa boiska z naturalną nawierzch-
nią). Troszkę gorzej jest w zimie, 
gdzie brakuje boiska ze sztuczną 
trawą, które byłoby odśnieżane. 

Czy jako trener pierwszego zespołu 

będziesz też wspomagać szkolenie 

dzieci i młodzieży w klubie? A może 

w innych klubach?

 Na razie ustaliłem z prezesem 
Bogutą, że moimi obowiązkiem jest 
praca z zespołem seniorskim.  Je-
stem jednak zawsze do dyspozy-
cji jeśli chodzi o pomoc przy Aka-
demii Piłkarskiej FC  Lesznowola.  
Funkcjonuje ona bardzo pozytyw-
nie, posiada srebrną gwiazdkę pro-
gramu certyfikacji  PZPN, jest klu-
bem partnerskim Legii Warszawa. 
Niewiele okolicznych klubów może 
pochwalić się takimi osiągnięciami.

Turniej młodych 
adeptów kickboxingu
KICKBOXING W lutym odbył się kolejny turniej z cyklu Pucharu Kade-

tów i Dzieci KS X Fight. Tradycyjnie już najmłodsi rywalizowali na pałki 

piankowe, a starsi walczyli w formułach Pointfi ghting

Zuzia Węgrzyn w walce półfinałowej

 Wśród dzieci młodszych (5-7 lat) najlepiej spisała się Zuzia Węgrzyn, która 
nie pozostawiła złudzeń swoim przeciwnikom i pewnie wygrała swoją kate-
gorię wiekową. W kategorii wiekowej dzieci starszych na wyróżnienie zasłu-
gują z kolei: Emilia Nieściur, Kacper Zięba i Julia Kalbarczyk. Wygrali oni swoje 
kategorie wzrostowe i potwierdzili bardzo dobrą formę z poprzedniego tur-
nieju. Wśród kadetów, którzy rywalizowali w formule Pointfi ghting prym wio-
dły natomiast dziewczyny. Emilia Nieściur, Barbara Styczek i Julia Socha nie 
dały szans swoim przeciwnikom.
 Na koniec turnieju odbyły się jeszcze walki sparingowe w formule Kick Li-
ght, w których uczestniczyli zawodnicy z zaprzyjaźnionych klubów. Oprócz 
X Fight Piaseczno w sędziowanych sparingach zobaczyliśmy przedstawicieli: 
Ninja Academy, AZS AWF Warszawa, Tom bee team, Stowarzyszenia Wiśniew-
ski i Walhalla Mińsk Maz. Rywalizacja była bardzo emocjonująca – tym bar-
dziej, że na najlepszych czekały cenne nagrody. Patronat nad imprezą objęła 
fi rma „Sport Masters”, która ufundowała ciekawe upominki dla zwycięzców.

Tyl./fot. Marcin Pałuba

Mali Giganci z Jazgarzewa
PIŁKA NOŻNA Od początku roku drużyna Żaków Spar-

ty ciężko przygotowuje się do rundy wiosennej sezonu 

2020/2021. Chcąc spróbować swoich sił z przeciwnikami 

z innych części kraju, w ostatni weekend stycznia młodzi 

Spartanie udali się na ogólnopolski turniej Giganci Fut-

bolu organizowany w Kętach

 W trzy dni podopieczni Pawła Wysockiego rozegrali 10 spotkań w ramach 
turnieju i kilka wartościowych sparingów z rówieśnikami z całego kraju. W 
ostatecznym rozrachunku drużyna Sparty zajęła drugie miejsce, a całe zawo-
dy wygrała drużyna UKS Leńcze. Najlepszym strzelcem turnieju został zawod-
nik Sparty - Antek Kozłowski.
 - Wynik cieszy, natomiast zdajemy sobie sprawę, że w tej kategorii wieko-
wej nie jest najważniejszy – mówi Tomasz Mrowiński, wiceprezes Sparty Ja-
zgarzew. - Patrząc na postępy jakie robi drużyna widzimy, że droga jaką ob-
raliśmy i zaufanie jakim obdarzyliśmy trenera Pawła Wysockiego były właści-
wym wyborem. 
 Drużyna trenuje trzy razy w tygodniu, a w weekendy gra sparingi, czeka-
jąc na początek ligi.  Podobny harmonogram dotyczy również innych zespo-
łów młodzieżowych w Jazgarzewie.

Tyl.



Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
 o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Gmina  
Konstancin-Jeziorna

Konstancin-Jeziorna, dnia 24.02.2021 r.

Burmistrz 
Gminy Konstancin-Jeziorna
/–/ mgr Kazimierz Jańczuk

Na podstawie 43 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.) zawiadamiam o przyjęciu przez 
Radę Miejską Konstancin-Jeziorna następujących uchwał:

Treść ww. uchwał jest dostępna na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UMiG Konstancin-Jeziorna (bip.konstancinjeziorna.pl).
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 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.) oraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Miasta  
i Gminy Konstancin-Jeziorna, w Wydziale Planowania Przestrzennego przy ul. Piaseczyńskiej 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, w godzinach od 9.00 
do 15.00, po uprzednim umówieniu się telefonicznie pod nr (22) 48 42 391 lub (22) 48 42 395 oraz na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.
pl w zakładce Planowanie przestrzenne, Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

   Uchwała Nr 278/VIII/20/2020  Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 września 2020 r. w  sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 53/31 z obrębu 03-16 położonej w Konstancinie-Jeziornie;

   Uchwała Nr 279/VIII/20/2020  Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 września 2020 r. w  sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna – etap 1;

   Uchwała Nr 280/VIII/20/2020  Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 września 2020 r. w  sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Skolimowa północnego – rejon ulic Kołobrzeskiej i Pułaskiego – etap 1;

   Uchwała Nr 285/VIII/21/2020  Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 października 2020 r. w  sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 6/3 z obrębu 03-23 w Konstancinie-Jeziornie;

   Uchwała Nr 314/VIII/22/2020  Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 grudnia 2020 r. w  sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 2.



DAM PRACĘ

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

Zatrudnię kierowcę kat. C+E, weekendy wolne, 
tel. 601 222 448

Firma Hal Sp. z o.o. w Baniosze zatrudni osoby do pa-
kowania produktów na akord. Praca manualna w syste-
mie dwuzmianowym. Kontakt tel.: 22 736 68 23

Sprzedawców do delikatesów Pod Dębem w Piasecz-
nie, Zalesiu Górnym i Złotokłosie, Tel. 797 188 368 lub 
694 451 568

Ekspedientkę oraz osobę do wykładania towaru do 
sklepu spożywczego w Ustanowie, tel. 668 463 460

Sklep spożywczy w Konstancinie przyjmie do pracy na 
stanowisko kasjer-sprzedawca. Tel 503 435 217

Masarnia zatrudni  pracownika produkcyjnego oraz 
rozbiorowego.Piaseczno tel. 22-756-79-82

Energiczną młodą osobę do kawiarni Carte d'or Cafe, 
na etat, Piaseczno-Józefosław,  tel.503 13 05 05

Zatrudnię pracownika do prac remontowych i wykoń-
czeniowych mieszkań. Wszystkie info. pod 
tel. 501 462  388

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

EKO-LED PIASECZNO – JÓZEFOSŁAW POSZUKU-
JE PRACOWNIKÓW NA STANOWISKO MONTER - PRA-
COWNIK PRODUKCJI PRACA SIEDZĄCA, OD ZARAZ TE-
LEFON: 508-561-379

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

Do zakładu szklarskiego w Piasecznie kobietę lub męż-
czyznę, mile widziane prawo jazdy Kat B, tel. 509 920 854

Tynki maszynowe, gipsowe, tel. 722 139 868

Kierowca kat. C+E, wyjazdy tygodniowe, dodatkowe in-
formacje pod  nr tel. 509 284 043

Do naprawy drewnianego płotu, tel. 513 414 689

Zatrudnimy krojczą oraz osobę do składania wyrobów 
medycznych. Więcej informacji pod numerem telefonu 
500 245 365 

Firma poszukuje osoby do sprzątania hali produkcyjnej i 
magazynowej. Praca w systemie zmianowym po 12 godz., 
pełny etat, umowa o pracę. Praca w Solcu k. Szymanowa, 
dojazd z Warki, Góry Kalwarii i Wilanowa zapewniony. Za-
dzwoń na nr 501 631 374

Para sprawnych emerytów do prowadzenia pensjonatu w 
górach tel. 601 208 167

Zatrudnię kierowcę KAT.C do dystrybucji lodów i mrożo-
nek, tel. 693 298 158

Stolarza meblowego zatrudnię, okolice Piaseczna, 
tel. 504 166 952

Zatrudnię kierowcę kat C+E hds. Cały etat. Umowa o pra-
cę.Piaseczno/Warszawa Kontakt tel. 697 242 968

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie, tel. 729 668 577

Sprzątanie, tel. 727 824 358

KUPIĘ

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

Kupię kasety i czarne płyty muzyczne, tel. 501 781 933

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

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

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

SPRZEDAM

MEBLE ŁADNE TANIO, TEL. 664 94 87 38

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

Tuje żywopłotowe „Szamaragd”, „Brabant”, Gołków, 
tel. 501 679 121

Piec na węgiel i drzewo, tel. 885 699 899

Betoniarka siłowa na chodzie, śrutownik z silnikiem, dwie 
krajzegi dużą i małą, tel. 722 135 346

Komplet opon letnich goodyear 205/60/16, nowe, 
tel. 511 012 186

Obrazy współczesnej malarki, tel. 571 373 118

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

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

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Każdy, uszkodzony, cały, tel. 789 432 021

Skup aut, tel. 515 018 430

Motocykle części Wsk Wfm Shl Junak Osa 
tel. 694 963 793

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Działka budowlano - usługowa 1917 m kw., Zawodne, 
tel. 508 544 377

Działkę 1300 m kw., Robercin, cena: 190 zł/m kw., wszyst-
kie media w drodze, tel. 722 135 346

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

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

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

Wynajmę budynek gospodarczo – produkcyjny, Zalesie 
Dolne, tel. 501 285 663

33 m kw. Na biuro, Piaseczno, tel. 603 655 409

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

Wynajmę lokal, Piaseczno, ul. Młynarska 4, 
tel. 509 124 852

Segment 110 m kw. z ogródkiem w Piasecznie. Spokojna  
i cicha okolice, preferencyjna cena, tel. 602 126 885

Pawilon w Piasecznie  49 m kw., z zapleczem  biurowo-
magazynowym 91 m kw., i z parkingiem, tel. 601 274 808

Pokój, Chylice, tel. 516 228 558

Kawalerka w Piasecznie  tel: 662 377 618

USŁUGI

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. tel. 504 008 309

KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY, PANELE, MALOWA-
NIE, MEBLE NA WYMIAR, TEL.723 533 233

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

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

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

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Glazura, łazienki, ocieplenia, tel. 601 304 250

Malowanie, remonty, glazurnictwo, tel. 669 945 460

Złota rączka + spawanie, tel. 669 686 350

Wycinka drzew, usługi podnośnikiem koszowym, usłu-
gi minikoparką, tel: 537 537 450, 537 537 650

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

NAPRAWY AGD PRALKI  LODÓWKI ZMYWARKI PIEKAR-
NIKI PŁYTY, TEL.511 204 952

POMOC DLA SENIORA: zakupy, drobne sprawunki, do-
trzymywanie towarzystwa, Piaseczno, tel. 571 373 118

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

Malarskie, tel. 696 120 208

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

Remonty, wykończenia, tel. 692 194 998

Elektryk, tel. 509 56 65 79

Hydraulik, tel. 535 872 455

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

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

Pranie dywanów, obić mebli i tapicerki, tel. 506 449 992

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Ocieplanie budynków, elewacje tel. 609 828 998

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

Malarskie tanio, tel. 501 97 65 33, 22 727 77 47

Pranie-czyszczenie dywanów, tapicerki meblowej i samo-
chodowej,tel. 508 65 20 30

Instalacje elektryczne,   tel.  601 41 88 01

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

Usługi remontowe, wykończenia wnętrz, glazura, terako-
ta itp., tel. 795 648 160

Układanie kostki brukowej,  tel. 604 174 152

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

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

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

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

Ocieplanie budynków, tel. 507 768 230

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

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

Remonty, malowanie, tel. 510 128 912

Cyklinowanie, tel. 510 128 912

Instalacje elektryczne, tel. 518 157 621

Remonty, wykończenia kompleksowo, tel. 790 600 608

Tynki wewnętrzne, tel. 508 690 268

Malowanie, tel. 505 586 728

Oczyszczanie działek, wywóz gałęzi tel.519 874 891

Tynki maszynowe, gipsowe, tel. 722 139 868

 RÓŻNE 

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

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

NAUKA 

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

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

Biologia online, tel. 607 153 493

Angielski doświadczenie dojazd tel. 601 333 707

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

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
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WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Kucharkę do przedszkola, Piaseczno, tel. 602 68 69 51 Rowery Elektryczne tel. 508 066 034

Gazeta Kurier Południowy poszukuje kolportera z wła-
snym samochodem ze znajomościa powiatu 
piaseczyńskiego, praca w każdy piątek, chętnie emeryt, 
tel 692 488 278

Zatrudnię ogrodnika, mile widziane doświadczenie, pra-
ca przez cały rok, tel. 602 114 307 

Zatrudnię do pracy w sklepie z bielizną w Piasecznie, 
tel. 501 107 362

Zatrudnię brukarzy i pomocników tel 602 114 307

Kierowca/pracownik magazynu, kat. B  do hurtowni spo-
żywczej, wiek do 45 l, mile widziana książeczka Sanepidu, 
Góra Kalwaria, kontakt po godzinie 13, tel. 510 197 142

Zatrudnię Elektryka,  pomocnika elektryka.  
Kontakt: 603180388  biuro@afm.info.pl 

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

Szachy, tel. 883 275 656

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 obok PZU, Piaseczno, tel. 22 756 77 91, 
www.sklepzielarski-piaseczno.pl

BABIK TRANSPOTR Góra Kalwaria - zatrudnimy kierowcę 
z doświadczeniem na trasy międzynarodowe. 
Tel 600 065 813

BABIK TRANSPORT zatrudnię mechanika samochodów 
ciężarowych . Praca w Górze Kalwarii . Tel 600 065 813

MALOWANIE GŁADZIE  PANELE TEL. 606 683 775

Mar-bud remonty, wykończenia, tel. 796 996 824

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

Płytki ze szkła lacobel i luster, różne kolory, 
tel. 509 920 854

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

Pranie dywanów, wykładzin i tapicerki meblowej, ozono-
wanie pomieszczeń. Dojazd gratis, tel. 576 699 643

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIAJĄCE, 
ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW, www.ogrodybrukarstwo.pl, 
tel. 698 698 839

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

R E K L A M A

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

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

R E K L A M A
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Sześć firm chce 
dokończyć Puławską-Bis
POWIAT Poznaliśmy oferty fi rm, które chcą zaprojektować i wybudować niespełna 15-ki-

lometrowy odcinek trasy S7, między węzłem Lesznowola, a węzłem Tarczyn Północ. 

Najtańsza opiewa na kwotę 510 mln zł

 GDDKiA zarezerwowała na do-
kończenie odcinka „B” 636 mln zł. 
Tymczasem aż cztery firmy chcą wy-
konać tę inwestycję taniej. Przedsię-
biorstwo Usług Technicznych Inter-
cor zażyczyło sobie za dokończenie 
rozgrzebanej drogi 510 mln zł, kon-
sorcjum Mirbud/Kobylarnia zapro-
ponowało 577 mln zł, Strabag - 580 
mln zł, zaś kolejne konsorcjum (Mo-
ta-Engil Central Europe/Budpol) 
- 608 mln zł. Dwie pozostałe oferty 
są nieco droższe – Budimex zażyczył 
sobie 677 mln zł, zaś piaseczyńska 
Polaqua – aż 728 mln zł. Ten ostat-
ni wykonawca w ekspresowym tem-
pie buduje już odcinek „A”Puław-
skiej-Bis, który ma być gotowy jesie-
nią przyszłego roku
 Teraz wszystkie przedstawione 
oferty będą analizowane przez in-
westora pod kątem formalnym. 
- W przypadku braku odwołań, 
umowa z wykonawcą zostanie pod-
pisana w maju – informuje Małgo-
rzata Tarnowska, rzeczniczka war-
szawskiego oddziału GDDKiA. - Na 
realizację zadania wykonawca bę-
dzie miał 30 miesięcy od dnia za-
warcia umowy. Dopuszczenie trasy 
do ruchu po ciągu głównym ma na-
stąpić po 13 miesiącach. Będzie to 
tak zwany pierwszy kamień milowy.
 A jaki jest w tej chwili stopień 

zaawansowania prac na odcinkach 
„A” i „C”? Okazuje się, że mimo 
trwającej zimy wykonawcy nie prze-
rwali robót. Na pierwszym odcin-
ku, od lotniska do węzła Lesznowo-
la, firma Polaqua wykonała już jed-
ną trzecią planowanych prac. Na 
trasie głównej trwają roboty ziem-
ne, w rejonie Zgorzały powstaje wia-
dukt, zaś w Zamieniu – przejście dla 
zwierząt. Wszystkie roboty mają za-
kończyć się do października przy-

szłego roku. Dobiega też końca bu-
dowa prawie 8-kilometrowej drogi 
ekspresowej pomiędzy węzłem Tar-
czyn Południe, a początkiem ob-
wodnicy Grójca. W grudniu 2020 r. 
przełożony został ruch z dróg lokal-
nych na docelowe jezdnie realizowa-
nej trasy S7. Ta zmiana umożliwia 
wykonawcy dokończenie przebudo-
wy dróg lokalnych. Zaawansowanie 
robót przekroczyło na tym odcinku 
już 88 procent. 

GDDKiA chce, aby środkowy odcinek trasy S7 został wybudowany w ciągu 

30 miesięcy od podpisania umowy, a więc do listopada 2023 roku

Tomasz Wojciuk

Muzyczny Mural
PIASECZNO W zeszły czwartek w Przystanku Kultura nastąpiło uroczyste otwarcie mu-

zycznego muralu autorstwa Anny Malikowskiej, który w grudniu 2020 roku pojawił się 

na ścianach holu pierwszego piętra Przystanku Kultura

 Na muralu, nawiązującym swo-
ją stylistyką do muzyki i teatru, 
znajdują się fortepianowe klawisze 
i maski teatralne oraz podobizny 
Elvisa Presleya i Freddiego Mer-
curego. Całość, do której stworze-
nia wykorzystano farby akrylowe, 
wymagała półtora miesiąca inten-
sywnej pracy.
 Anna Malikowska jest absol-
wentką Wydziału Architektury Po-
litechniki Warszawskiej i od dziec-
ka związana jest z rysunkiem i ma-
larstwem. Ma za sobą wystawy in-
dywidualne i zbiorowe w kraju i za 
granicą, a jej pasją są scenografie 
i projekty wnętrz. Tematyka prac 
artystki związana jest z ruchem 
obiektu i kolorem.

Tyl.

Spółka wodna przedstawiła
plany na ten rok
LESZNOWOLA W połowie lutego odbyło się Walne Zgromadzenie Dele-

gatów Gminnej Spółki Wodnej Lesznowola, podczas którego przedsta-

wiono sprawozdanie z działalności za ubiegły rok i przyjęto budżet na 

rok obecny. Na konserwację urządzeń wodnych spółka przeznaczy pra-

wie pół miliona złotych

 Lesznowolska spółka wodna została powołana do życia 7 lat temu. Jest to 
najprężniej działająca spółka w całym powiecie piaseczyńskim. W ubiegłym 
roku jej przychody wyniosły ponad 605 tys. zł, a wydatki - ponad 506 tysię-
cy zł. Za tę kwotę wykoszono m.in. ponad 80 tys. mb rowów, a 3750 mb urzą-
dzeń wodnych odmulono. Udrożniono też 24 zbieracze i wyremontowano 29 
studni. W tym roku dochody spółki mają być niższe i wynieść 474 tys. zł. Już 
wiadomo, że 135 tys. zł dotacji przekaże jej Mazowiecki Urząd Wojewódzki w 
Warszawie, a 100 tys. zł - gmina Lesznowola. Resztę budżetu mają stanowić 
składki członkowskie. - W 2020 roku poprosiliśmy starostę o przyznanie na-
szej spółce dotacji, ale nie nie otrzymaliśmy żadnych środków – mówi Adam 
Gawrych, przewodniczący zarządu spółki. - Szkoda, bo większość starostw w 
naszym województwie dofi nansowuje spółki wodne. Nie poddajemy się jed-
nak i będziemy pisali do starosty kolejne wnioski. Wydaje mi się, że w intere-
sie powiatu leży, aby spółki wodne utrzymywały w dobrej kondycji rowy, do 
których spływa woda z dróg powiatowych – dodaje.
 Zmieniający się charakter gminy wymusza opracowanie nowych rozwią-
zań związanych z gospodarką wodną. Potrzebne są kolejne zbiorniki i syste-
my retencji wodnych. Okazuje się, że przepustowość rowów, do których spły-
wa woda z dróg, osiedli i placów, jest niewystarczająca, ponieważ melioracje 
były budowane na potrzeby okolicznych rolników. - Brakuje wizji zagospoda-
rowania wód opadowych – uważa Adam Gawrych. - W terenie nie ma już na-
turalnych stawów, oczek i zastoisk, bo po prostu zostały one zasypane i zabu-
dowane. Dlatego szczególnie ważne jest przypominanie właścicielom grun-
tów o obowiązkach wynikających z posiadania urządzeń melioracyjnych. 
 Spółka, zajmując się nadzorowaniem urządzeń wodnych, często trafi a na 
samowole budowlane na rowach czy drenażach. Wszelkie nieprawidłowości 
od razu zgłaszane są do odpowiednich instytucji, w tym starostwa powiato-
wego i Wód Polskich.

TW

W ubiegłym roku wykoszono ponad 80 tys. mb rowów

Arcy Historie Dzieł

PIASECZNO

 W najbliższą sobotę w Klubie Kultury w Zalesiu Górnym odbędzie się 
kolejne spotkanie ze sztuką – tym razem poświęcone jednej z najstarszych 
dziedzin sztuki – tańcowi, który stanowił bardzo ważny motyw w sztukach 
plastycznych. Taniec rytualny i erotyczny, taniec jako przyjemność i dance 
makabre, klasyczny i wiejski, znany od czasów prehistorycznych po sztukę 
współczesną, przedstawi historyczka sztuki Małgorzata Szamocka. Począ-
tek o godzinie 18. Transmisja - FB Centrum Kultury.

Tyl
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