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Jak wjechać na Puławską BIS?

W NUMERZE

Więcej „damskich”
ulic w uzdrowisku?
str. 4

LESZNOWOLA Budowa pierwszego
odcinka trasy S7 od lotniska do
węzła Lesznowola powinna zakończyć się jesienią przyszłego roku.
Tymczasem wiele osób zadaje sobie pytanie, jak będzie można wjechać na nową drogę i w którym
miejscu zostaną usytuowane zjazdy. Postanowiliśmy to sprawdzić
str. 5

Nowe skrzyżowanie przy Tolku
POWIAT Niedawno, na swojej stronie internetowej starostwo chwaliło się, że wyremontuje w tym roku ul. Postępu na odcinku od Żwirowej do drogi 721 oraz wybuduje rondo na skrzyżowaniu Postępu i Leśnej.
Wszystko wskazuje jednak na to, że zamiast tego zostanie przebudowane skrzyżowanie drogi 721 z ul. Postępu, na co powiat ma otrzymać 6 mln zł dofinansowania

Szykują się na
przylot bocianów
str. 8
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klikasz i wiesz
PONAD 2 MILIONY ODSŁON MIESIĘCZNIE!
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KRONIKA POLICYJNA
PIASECZNO

Areszt za utrudnianie akcji ratowniczej
Przy ulicy Kościuszki starszy mężczyzna upadł na chodnik i stracił
przytomność. Po chwili na miejsce zdarzenia przybyła karetka pogotowia. Gdy ratownicy medyczni udzielali seniorowi pierwszej pomocy, zaczął przeszkadzać im jeden z przechodniów. Na miejscu zjawili się policjanci, którzy poprosili mężczyznę, aby się cofnął. Ten jednak zaczął zachowywać się coraz bardziej agresywnie. W efekcie został zatrzymany i
trafił do aresztu. 31-letni Ukrainiec miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

TARCZYN

Małżeństwo policjantów
zatrzymało pijanego kierowcę
W Goszczynie, będący po służbie policjant i jego żona policjantka, zauważyli jadącego od krawężnika do krawężnika fiata. Po chwili zatrzymali auto, uniemożliwili kierowcy dalszą jazdę i wezwali na miejsce patrol
drogówki. Jak się okazało, siedzący za kierownicą fiata 40-letni mieszkaniec województwa lubelskiego, pracujący na terenie powiatu grójeckiego, był kompletnie pijany. Mężczyzna miał w organizmie 2,2 promila alkoholu. Wsiadł za kółko pomimo obowiązującego go zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dodatkowo okazało się, że jego auto nie
posiada obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz aktualnych badań technicznych. Mężczyzna stanie przed sądem, grozi mu do 5 lat pozbawienia
wolności i wydłużenie zakazu prowadzenia pojazdów z 2 do 15 lat.

KONSTANCIN-JEZIORNA

Pies Huba znalazł w zaroślach uciekiniera

Nadchodzi era niższych cen za śmieci?
GÓRA KALWARIA Niedawno otwarto przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów w
okresie od 1 kwietnia do 31 marca przyszłego roku. Dwie firmy zaproponowały kwoty
niższe od tej, zarezerwowanej na ten cel przez gminę
Do przetargu stanęło pięć firm.
Najniższą ofertę, opiewającą na niecałe 8,5 mln zł, złożyło konsorcjum
RDF i MPK Pure Home z Ostrołęki. Warto dodać, że gmina zarezerwowała na tę usługę prawie 9,6 mln
zł. Pierwszy raz od dawna cena zaproponowana przez aż dwie firmy
(Remondis zaoferował prawie 8,9
mln zł) była niższa od oczekiwanej.
W najtańszej opcji za tonę śmieci
(odbiór i zagospodarowanie) gmina musiałaby zapłacić 500 zł netto.
Biorąc pod uwagę cenowe szaleństwo, panujące w okolicach Warszawy przez ostatnie lata, to naprawdę
niewiele. Czy oznacza to, że odbiór
i utylizacja odpadów będą tanieć?
Jest to wielce prawdopodobne, ponieważ poza naszym województwem
ceny takiej usługi są znacznie niższe.
- Przybyło firm przetwarzających
śmieci, nie ma też już regionalizacji
– mówi osoba znająca realia gospodarki odpadami. - W tej chwili śmieci opłaca się wozić do Kielc, Bydgoszczy czy nawet na Śląsk, bo i tak
wychodzi to taniej, niż utylizować je
na miejscu – dodaje.

Wygląda na to, że ceny za odbiór i utylizację odpadów
będą powoli spadać
– mówi Piotr Chmielewski, rzecznik
ratusza. - Wówczas okres umowy z
firmą, która wygra przetarg, zostanie
skrócony do 11 miesięcy.

W Górze Kalwarii wszystkie złożone
oferty analizowane są teraz pod kątem formalnym.
- Jeśli po wyborze oferenta któraś
z firm złoży odwołanie do KIO, na
kwiecień – czekając na rozstrzygnięcie - podpiszemy umowę z wolnej ręki

Tomasz Wojciuk

W Konstancinie doszło do kolizji trzech pojazdów. Jadący oplem
sprawca zdarzenia wysiadł z samochodu i oddalił się w nieznanym kierunku. Na miejsce została wezwana policja z psem tropiącym. Kilkaset metrów dalej Huba odnalazł ukrywającego się w zaroślach 47-latka. Mężczyzna, od którego czuć było alkohol przyznał, że uderzył w jadący przed nim samochód. Został zatrzymany i usłyszał zarzuty. O dalszym losie mieszkańca Warszawy zdecyduje sąd.

Nowe skrzyżowanie przy Tolku

URSYNÓW

Kilka dni temu starosta Ksawery Gut poinformował o spotkaniu z
zastępcą dyrektora Mazowieckiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich, podczas którego ustalono, że już w tym
tygodniu MZDW przekaże powiatowi otrzymaną od gminy Lesznowola
dokumentację, potrzebną do przebudowy niebezpiecznego skrzyżowania przy Tolku. Ponadto w kwietniu ma odbyć się posiedzenie sejmiku województwa mazowieckiego.
Wówczas sejmik ma przekazać powiatowi piaseczyńskiemu 6 mln zł na
przebudowę skrzyżowania, co stanowi około dwóch trzecich środków potrzebnych na zrealizowanie tej inwestycji (powiat dołoży 2,5 mln zł).
Starosta zadeklarował, że jeszcze
w marcu ogłosi przetarg na wykonanie tego zadania. Jednocześnie zasygnalizował, że dokumentacja przygotowana przez gminę Lesznowola
może być niekompletna (taką informację otrzymał rzekomo z MZDW).
W tej chwili nie za bardzo wiadomo,
co może to oznaczać. Jeśli w dokumentacji rzeczywiście są braki, trzeba będzie je uzupełnić. Trudno jednak powiedzieć ile może to potrwać

Rozbili gang złodziei samochodów
Policjanci z Ursynowa wspólnie z funkcjonariuszami z Bytowa zatrzymali czterech mężczyzn, podejrzanych o sprzedaż przywłaszczanych samochodów. Drogie auta brali z wypożyczalni, a następnie posługując się fałszywymi dokumentami, je spieniężali. Dwóch 27-latków,
28-latek oraz 32-latek trafili na trzy miesiące do aresztu. Podczas zatrzymania u jednego z mężczyzn znaleziono narkotyki i dużą ilość gotówki.
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POWIAT Niedawno, na swojej stronie internetowej starostwo chwaliło się, że wyremontuje w tym roku
ul. Postępu na odcinku od Żwirowej do drogi 721 oraz wybuduje rondo na skrzyżowaniu Postępu i Leśnej.
Wszystko wskazuje jednak na to, że zamiast tego zostanie przebudowane skrzyżowanie drogi 721 z ul. Postępu, na co powiat ma otrzymać 6 mln zł dofinansowania
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i czy odsunie przebudowę skrzyżowania w czasie (starosta deklaruje,
że chce wykonać to zadanie do końca roku). - Jak będzie dokumentacja, to będziemy wiedzieć co dalej –
mówi Joanna Grela z biura promocji
powiatu. - Na razie trudno nam planować dalsze działania - dodaje.
Nie wiadomo, czy dojdzie w tym
roku do skutku obiecywana przez
starostę przebudowa ulicy Postępu
wraz z budową ronda przy ul. LeK
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śnej. W tej chwili jest to mocno wątpliwe. Na pytanie, która inwestycja
będzie miała priorytet (Postępu czy
skrzyżowanie), nie udało się nam
uzyskać jednoznacznej odpowiedzi.
- Na poprawę układu drogowego w
tym rejonie mamy 2,5 mln zł – przypomina Joanna Grela. - Skrzyżowanie przy Tolku jest niebezpieczne, w
wyniku wypadków giną tam ludzie.
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Droga przez mękę
PIASECZNO Ulica Lidii Wysockiej to w tej chwili jedyna droga dojazdowa do osiedla Kuropatwy. - Niestety, jest tak dziurawa, że nie nadaje się do użytku – mówi Katarzyna Kurzawa. - Moglibyśmy dojeżdżać do domów ulicą Sybiraków, ale ta – nie wiedzieć czemu - została zagrodzona betonowymi szykanami
Mieszkańcy, którzy kupili lokale na osiedlu Kuropatwy nie mają
łatwego życia. Początkowo dojeżdżali do domów ulicą Lidii Wysockiej. Niestety, po zimie ta droga jest praktycznie nieprzejezdna
– roi się w niej od głębokich, wypełnionych błotem i wodą wyrw.
- Na nasze prośby dotyczące
popraw y jej stanu gmina nie reaguje – uważa pani Katarzyna. Co więcej, pojawiają się sprzeczne informacje dotyczące statusu tej drogi. W tej chwili tak naprawdę nie wiadomo, kto jest jej
właścicielem...
Podobna sytuacja jest zresztą z
Sybiraków. Choć jakiś czas temu droga została zagrodzona, nie do końca
wiadomo, kto ustawił na niej szykany.
- Jeden urzędnik mówi, że betonowe przeszkody postawili sami
mieszkańcy, drugi że na prośbę
mieszkających tam ludzi zrobiła to
gmina – wyjaśnia nasza czytelnicz-

ka. - Podobno zdecydowano się na
to rozwiązanie, aby ciężkie samochody nie rozjeżdżały Sybiraków.
Ale w naszej okolicy od 6 miesięcy
już nic się nie buduje...
Tymczasem, po licznych proś-

Mieszkańcy osiedla
Kuropatwy wynajęli
kancelarię prawną i będą
domagali się od gminy odblokowania ulicy Sybiraków
bach mieszkańców osiedla Kuropatwy i naszej interwencji, do kwestii ulicy Lidii Wysockiej odniosła
się gmina. Wiceburmistrz Robert
Widz wyjaśnia, że jeszcze w 2019
roku podjęto działania mające na
celu poprawę stanu tej drogi, mimo
że pobliskie budynki wielorodzinne
wybudowane przez dewelopera powstały bez zapewnienia przyszłym
mieszkańcom odpowiedniego do-

jazdu. - Zapewnienie tego dojazdu
powinno być zrealizowane przez inwestora – uważa Robert Widz.
W 2019 r. radni podjęli decyzję
o przeznaczeniu środków na wykonanie projektu budowlanego drogi. W kwietniu 2020 r. była już gotowa koncepcja drogowa. Po zebraniu
uwag opracowano ostateczną wersję koncepcji, która stała się podstawą do wykonania wielobranżowego projektu budowlanego dla dwóch
ulic: Lidii Wysockiej oraz Nadziei
wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, w tym kanalizacji deszczowej.
- Zgodę na realizację tej inwestycji
spodziewamy się uzyskać pod koniec
pierwszego kwartału tego roku – informuje wiceburmistrz Widz. - Wtedy też będzie można ogłosić przetarg
i określić koszty budowy. Kolejnym
krokiem będzie zapewnienie finansowania, bo na razie rada miejska zarezerwowała na tę inwestycję 1,5 mln zł.
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Ulica Lidii Wysockiej jest w tej chwili w opłakanym stanie,
jednak gmina planuje jej remont
W ciągu ostatnich dwóch miesięcy Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji ułożyło w pasie drogowym ul. Lidii Wysockiej kanał sanitarny. Z naszych informacji wynika,
że gmina chciałaby wybudować tę
drogę jeszcze w tym roku, co zakończy uciążliwości mieszkańców. Do
czasu wykonania przebudowy, droga ma być regularnie równana.
Co do zagrodzonej ulicy Sybiraków gmina wyjaśnia, że szykany

ustawiono na wniosek mieszkańców Julianowa.
- W przeciwnym razie ul. Kombatantów i Sybiraków zostałyby narażone na zniszczenie przez ciężki sprzęt, co naraziłoby gminę na
kolejne wydatki – tłumaczy Robert
Widz. - Ulica Sybiraków zostanie
odblokowana, gdy rozpocznie się
przebudowa ulicy Lidii Wysockiej.

Tomasz Wojciuk
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Uciążliwości na księcia Janusza

Więcej „damskich” ulic w uzdrowisku?

KONSTANCIN-JEZIORNA W związku ze zbliżającym się Dniem Kobiet gruPIASECZNO W październiku ubiegłego roku rozpoczął się remont ulicy Księcia Janusza I Starego, na odcinku od
pa Ponad Podziałami sprawdziła, ile ulic ma męskich patronów, a ile
drogi 79 do ronda Solidarności. - Od kilku miesięcy cierpimy katusze – mówi pan Marcin, jeden z mieszkańców.
żeńskie patronki. Okazało się, że w przestrzeni publicznej kobiecych
- Rozumiem, że przebudowa drogi była potrzebna, ale to co się tu dzieje przechodzi wszelkie wyobrażenie...
ulic jest przynajmniej cztery razy mniej. - Najwyższa pora to zmienić –
- Nasze życie przypomina koszuważa Filip Rawski z Ponad Podziałami
mar, nie wiem do kogo zwrócić się o
pomoc – rozkłada ręce pan Marcin.
- Może jak o tym napiszecie, ktoś zainteresuje się naszym problemem...
Mężczyzna podkreśla, że wszyscy mieszkańcy od dawna oczekiwali remontu drogi i liczyli się z pewnymi niedogodnościami. - Mimo to
ich rozmiary nas zaskoczyły – dodaje. - Najgorzej jest po stronie z nieparzystymi numerami, gdzie nie
ma chodnika dla pieszych. Każdego dnia trzeba brnąć przez sięgające kostek błoto, aby wejść na swoją
posesję. Moja żona pracuje w biurze.
Codziennie rano biorę więc samochód i przewożę ją na drugą stronę
ulicy, aby mogła skorzystać z chodnika. W przeciwnym razie utknęłaby
w błocie. W rejonie numeru 11 panowie robotnicy zrobili sobie magazyn na różne materiały budowlane. Przywożą je ciężkie samochody. Zostają po nich głębokie koleiny,
przez które trudno przebić się osobówką. W ogóle, na wyłączonym z
ruchu odcinku są ogromne, głębokie
kałuże, przez które bardzo ciężko się
przedrzeć. Mimo że mam duży, wy-

Pan Marcin przewozi żonę na drugą stronę drogi,
aby mogła dojść do pracy chodnikiem
soko zawieszony samochód, w ubiegłym tygodniu dwa razy zerwałem
dolną osłonę silnika. Moja żona w
ogóle teraz nie wyjeżdża, bo boi się
uszkodzić auto.
Nasz czytelnik dziwi się, że pracujący na miejscu ciężki sprzęt przynajmniej raz w tygodniu nie równa
drogi, co bardzo ułatwiłoby życie
mieszkańcom. - Obok mojego domu
znajduje się prywatne przedszkole i
przy nim ostatnio pobocze zostało wyrównane – mówi pan Marcin.
- Przy pozostałych posesjach nic

niestety nie zrobiono.
Zapytaliśmy mieszkającą niepodal budowanej drogi radną Ewelinę Wójcik, czy docierały do niej
głosy niezadowolonych mieszkańców. - Nic nie słyszałam o tak dużych utrudnieniach – mówi radna.
- Zainteresuję sprawą burmistrza.
Być może uda się jakoś ucywilizować tam sytuację, aby ludzie mogli
w miarę spokojnie dojechać do swoich domów.

TW

Udana inauguracja pływaków
PŁYWANIE W ostatni weekend lutego na pływalni olimpijskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyły się pierwsze zawody z cyklu Arena Grand Prix Puchar Polski w pływaniu
Gminę Piaseczno reprezentowała siedmioosobowa reprezentacja z klubu MKS Piaseczno, w tym
sześciu zawodników z rocznika
2005/2004 trenujących na co dzień
pod okiem trener Małgorzaty Michalskiej oraz jedna zawodniczka
z rocznika 2007, rozwijająca swoje umiejętności z trenerem Jakubem
Sobalą.

Nasi zawodnicy zaliczyli bardzo dobrą inaugurację sezonu.
Miejsca w pierwszej trójce imprezy
wśród najlepszych pływaków naszego kraju w swoich kategoriach wiekowych zdobyło aż trzech piasecznian. Szczególnie udanie zaprezentowali się zwycięzcy: Oliwia Przybylska - 200 m. klasyczny (2:46,34)
i Franciszek Sobieszek- 50 m grzbieR
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towy (27,90). Drugie miejsce na podium wywalczył z kolei Franciszek
Sobieszek - tym razem na 100 m stylem grzbietowym (1:00,98), a trzecie
Oliwia Przybylska - 200 m grzbietowym (2:31,63) i Aleksandra Bałda 50 m klasycznym (34,17). Następne
zawody tej rangi odbędą się w Lublinie w dniach 27-28 marca.

Tyl.

Męskich patronów ma co najmniej 40 ulic na terenie Konstancina-Jeziorny, a żeńskich - najwyżej 10. - Znaleźliśmy ul. Królowej Bony, Królowej Marysieńki, Królowej Jadwigi, Marii Konopnickiej, Anny Walentynowicz oraz rondo „Inki”. Imiona kobiet nosi może jeszcze kilka mniejszych osiedlowych uliczek – mówi Filip Rawski. - Dlatego uważamy, że w ramach równouprawnienia należy zniwelować tę dysproporcję. Rada miejska, rozpatrując w przyszłości wnioski o nadawanie nazw ulicom, placom czy skwerom powinna korzystać z przygotowanej przez mieszkańców listy patronek – dodaje Rawski.
Grupa Ponad Podziałami podkreśla, że jest wiele kobiet, które warto by
upamiętnić. - Stwórzmy taką listę razem – apelują społecznicy, proponując
kilka patronek, które mogłyby zostać upamiętnione w pierwszej kolejności,
jak lokalna sanitariuszka i lekarka Maria Zaleska, czy harcerka Maria Steckiewicz. Na listę trafiły także wybitne kobiety nie związane z Konstancinem-Jeziorną, jak lekkoatletka Halina Konopacka, pisarki Maria Dąbrowska i Zofia Nałkowska czy kompozytorka Maria Szymanowska. - Nie chodzi nam o to, żeby
zmieniać nazwy istniejących ulic, bo to jest kosztowne i często budzi kontrowersje. Proponujemy natomiast brać pod uwagę kobiety podczas nadawania nowych nazw – wyjaśnia Filip Rawski. - Ten pomysł podchwyciło już wiele
miast, w tym Warszawa, w której jest zaledwie kilka procent „damskich” ulic.
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Jak wjechać na Puławską BIS?
LESZNOWOLA Budowa pierwszego odcinka trasy S7 od lotniska do węzła Lesznowola powinna zakończyć się jesienią przyszłego roku. Tymczasem wiele osób zadaje sobie pytanie, jak będzie można wjechać na nową drogę i w którym miejscu zostaną usytuowane zjazdy. Postanowiliśmy to sprawdzić
- Wchodząc na stronę GDDKiA
i oglądając mapy trasy S7 dochodzę do wniosku, że po wybudowaniu węzła Lesznowola nie będzie
z naszej okolicy możliwości wjechania ani zjechania z Puławskiej
Bis, aż do czasu wybudowania nowej drogi 721, a to nastąpi może za
10 lat, patrząc na tempo realizacji
tej inwestycji – zwraca uwagę jeden
z naszych czytelników. Podobnych
głosów pojawiło się w ostatnim
czasie więcej. Sporo osób zastanawia się także, czy wjazd na odcinek
„A” Puławskiej Bis będzie znajdował się przy skrzyżowaniu ulicy Postępu ze Słoneczną, czy może
w miejscu planowanego węzła, bliżej Nowej Iwicznej. O wyjaśnienie
tych wątpliwości poprosiliśmy Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych
i Autostrad.
Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka warszawskiego oddziału
GDDKiA poinformowała nas, że
wykonawca pierwszego od Warsza-
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Recital Mateusza Ziółko
Już w najbliższą sobotę 6 marca na facebooku KDK odbędzie się recital
Mateusza Ziółko. W repertuarze znajdą się przede wszystkim własne utwory artysty, a także rockowe ballady zespołu Queen, Michaela Boltona, czy
Bryana Adamsa. Zabrzmią również znane kompozycje rodzimych artystów
– Czesława Niemena, Zbigniewa Wodeckiego czy zespołu Dżem. Początek
transmisji online o godz. 18. Dostęp bezpłatny.

GÓRA KALWARIA

Stadion w Baniosze w nowej odsłonie
Wkrótce rozpocznie się budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego przy
stadionie w Baniosze. W ramach inwestycji powstanie parterowy budynek z
szatniami, łazienkami, salką konferencyjną, magazynem i kotłownią. Gmina
wyłoniła już wykonawcę, który za wybudowanie zaplecza zażyczył sobie nieco ponad 1 mln zł. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca listopada.

Od soboty rusza miejski basen

wy odcinka trasy (firma Polaqua)
opracowuje projekt stałej organizacji ruchu dla budowanego fragmentu drogi ekspresowej. Ma on
uwzględniać obecną sytuację, a więc
brak nowej drogi 721.
- Organizacja ta przewiduje
wjazd na drogę ekspresową z węzła
Lesznowola przez rondo na istniejącej ulicy Postępu, po wschodniej
stronie drogi ekspresowej S7 – pre-

cyzuje Małgorzata Tarnowska. Osoby wracające z Warszawy będą
mogły zjechać z ekspresówki poprzez częściowo udostępniony węzeł
Lesznowola na ulicę Postępu z jednej strony oraz tymczasowy łącznik
z projektowaną drogą lokalną po zachodniej stronie drogi ekspresowej
S7 do drogi wojewódzkiej nr 721.
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Już 6 marca, po 144 dniach przerwy, zostanie uruchomiona pływalnia w
Górze Kalwarii. Z basenu będzie można korzystać codziennie w godz. 6-22.
Na miejscu będą dostępne wszystkie atrakcje, włącznie ze zjeżdżalnią, jacuzzi i sauną. Obowiązuje reżim sanitarny. Liczbę osób, które w danej chwili są
na basenie, będzie można sprawdzić na stronie internetowej OSiR-u, na której będzie działał specjalny licznik.

LESZNOWOLA

Wybory sołtysa Władysławowa
Niedawno zmarł sołtys Władysławowa Tadeusz Tyszewski. W związku z
tym w najbliższy poniedziałek 8 marca w hali sportowej szkoły w Lesznowoli przy ul. Szkolnej 6 odbędzie się zebranie wiejskie, które wyłoni nowego sołtysa. Zebranie w ścisłym reżimie sanitarnym rozpocznie się o godz. 18.
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Pożyteczny sparing Gosirek

Aleksandra Płocińska z brązowym
medalem Mistrzostw Polski!

PIŁKA NOŻNA KS Gosirki Piaseczno przygotowują się rundy do rewanżowej, którą rozpoczną w tym miesiącu. W spotkaniu towarzyskim z KS Raszyn mogły nie tylko przećwiczyć taktykę, ale i zejść z boiska w do- PIASECZNO Zawodniczka Kondycji potwierdziła, że jest jedną z najlepszych biegaczek w Polsce na 1500 metrów. Podobnie jak w roku ubiebrych humorach po wygranej 2:1 po golach Marty Łukasik i Pauliny Mirkowskiej
głym, Ola wróciła z Mistrzostw Polski z brązowym medalem
W sparingu Gosirki skupiły się na dwóch wariantach
rozegrania gry od bramki, rozpoczęcia otwarcia gry
od zawodniczek nr 4 i nr 5,
a także bezpośrednio od zawodniczki na pozycji numer
6, od której drużyna będzie
oczekiwać największej kreatywności i zagrań napędzających grę.
- W grze ofensywnej wyglądałyśmy bardzo poprawnie, a kreowanie gry momentami mogło się bardzo podobać – ocenia Magda Dudek,
trenerka KS Gosirki Piaseczno. - Wiemy nad czym musi-

my pracować. Współpraca w
obronie, przesuwanie i asekuracja to elementy, na które
zwrócimy większą uwagę.
Trenerka dodaje również,
że wyniki w lidze będą dla zespołu sprawą drugorzędną.
- Zawodniczki wiedzą, że
mają próbować jak najczęściej
grać w piłkę, tak jak sobie założyliśmy – wyjaśnia Magda
Dudek. - Na początku może
być wiele błędów, może być
trudno, ale z czasem przyniesie to wyniki i zdobycz punktową.

Tyl./fot. Dominika Rurka
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Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
Gmina
Konstancin-Jeziorna

o konsultacjach społecznych dotyczących projektu Koncepcji Przebiegu Ścieżek Rowerowych
w gminie Konstancin-Jeziorna oraz Standardów projektowych i wykonawczych dla systemu
rowerowego w gminie Konstancin-Jeziorna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 8 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku (Dz. U. z 2021 r. poz. 247)
w związku z opracowaniem projektu Koncepcji Przebiegu Infrastruktury Rowerowej w gminie Konstancin-Jeziorna oraz Standardów
projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego w gminie Konstancin-Jeziorna, zawiadamiam o konsultacjach społecznych
dotyczących przedmiotowych Opracowań.
Konsultacje potrwają od 08 marca 2021 r. do 29 marca 2021 r. W ramach konsultacji zaplanowano przeprowadzenie dyskusji publicznej,
która odbędzie się w dniu 22.03.2021 r. w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Piaseczyńska 77 o godz. 16.30.
W dyskusji publicznej będzie można wziąć udział stacjonarnie oraz online. Z powodu pandemii koronawirusa i obowiązujących
ograniczeń, a także w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Urzędu, stacjonarnie w dyskusji publicznej –
w Sali Posiedzeń w siedzibie Urzędu – będzie mogło wziąć udział max. 15 mieszkańców.
Wszystkie pozostałe osoby będą miały możliwość uczestnictwa w dyskusji publicznej online, tj. za pomocą środków porozumiewania
na odległość, w trybie wideokonferencji na platformie Microsoft Teams. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu
powinny uzupełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy do dnia 22.03.2021 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: 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: menti.com, wpisując odpowiedni
kod, który otrzymacie Państwo w e-mailu, a dodatkowo będzie wyświetlany w trakcie dyskusji.
Z projektami Opracowań oraz niezbędną dokumentacją sprawy będzie się można zapoznać na stronie internetowej tut. Urzędu
bip.konstancinjeziorna.pl w zakładce Ścieżki Rowerowe lub w siedzibie Urzędu pod adresem ul. Piaseczyńska 77,
05 520 Konstancin-Jeziorna od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 po uprzednim umówieniu się telefonicznie pod
nr (22) 48 42 392 lub (22) 48 42 411.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do składania uwag i wniosków do wyżej wymienionych Opracowań w nieprzekraczalnym
terminie do 29 marca 2021 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpoznania.
Uwagi i wnioski należy składać na piśmie w formie papierowe lub elektronicznej i kierować do Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05 520 Konstancin-Jeziorna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu.
Uwagi i wnioski w formie papierowej należy wysyłać na adres Urzędu lub składać osobiście w kancelarii w siedzibie Urzędu.
Uwagi i wnioski w formie elektronicznej można wnosić bez konieczności opatrywania ich kwaliﬁkowanym podpisem elektronicznym
za pomocą:
elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP,
poczty elektronicznej e-mail na adres: rowery@konstancinjeziorna.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna.

Konstancin-Jeziorna, 03.03.2021 r.

Burmistrz
Gminy Konstancin-Jeziorna
/–/ Kazimierz Jańczuk

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. 39 ustawy z dnia 8 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku (Dz. U. z 2021 r. poz. 247),
4) podstawą obowiązku prawnego ciążącego na administratorze jest art. 39 ustawy z dnia 8 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku (Dz. U. z 2021 r. poz. 247),
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.
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) 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.

W tym roku bieg na 1500 metrów był jeszcze bardziej wymagający niż w poprzednim i walka
o medale trwała do samego końca. Aleksandra Płocińska pokonała
ten dystans w czasie 4:27 (w 2020
roku – 4:35), który również dał jej
trzecie miejsce.
- Najważniejsze, że wymagane minimum na Mistrzostwa Europy wynosi 4:18 , a Ola pobiegła już
4:20,80 i to w hali, gdzie zwykle
gorzej się biega – mówi Wiesław
Paradowski, jej trener ze Stowarzyszenia Kondycja. - Naszym kolejnym celem będzie teraz osiągnięcie tego minimum.
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DAM PRACĘ
Zatrudnię do pracy w sklepie z bielizną w Piasecznie,
tel. 501 107 362
Zatrudnię Elektryka, pomocnika elektryka.
Kontakt: 603 180 388 biuro@afm.info.pl

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
Działka budowlana w Stachowie 8750 m kw.,
tel. 516 464 235
1000 m kw., działka budowlana, Prażmów, 85000 PLN,
tel. 735 988 544

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

Chcesz dobrze ulokować oszczędności? Kup u nas działkę, tel. 604 624 875

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

Tanie działki rekreacyjne TANIO sprzedam, ok. 15 zł/m
kw., tel. 602 340 549

Księgowa lub pomoc księgowej do pracy w biurze
w Piasecznie, tel. 698 698 700, fb@moneycount.pl

Sprzedam super działki ok. 1000 m kw., bardzo tanio, w
okolicy Piaseczna, tel. 604 624 875
Mieszkanie 58 m kw., parter, 2 pokoje z kuchnią, Piaseczno, ul. Warszawska 37, tel. 518 750 030

Kucharkę do przedszkola, Piaseczno, tel. 602 68 69 51
Zatrudnię ogrodnika, mile widziane doświadczenie,
praca przez cały rok, tel. 602 114 307
Zatrudnię brukarzy i pomocników tel 602 114 307
Introligatora-operatora maszyn zatrudnię.
Tel.602 251 690

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

Ocieplanie budynków, elewacje tel. 609 828 998
Wywozimy stare metalowe przęsła, siatki, bramy, słupki,
tel. 502 898 418
Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616
Hydraulik, tel. 535 872 455
Remonty, wykończenia, tel. 692 194 998
Dachy, podbitka, sprzedaż., tel. 692 194 998
Dachy, podbitki, rynny, kominy, tel. 798 836 860
Ogrodzenia, tel. 504 008 309
Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie, tel. 501 62 45 62
Docieplanie budynków, szybko, tanio, solidnie,
tel. 502 053 214
Ocieplanie budynków, tel. 507 768 230

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Cyklinowanie, układanie, renowacja podłóg,
tel. 601 091 977
Remonty, malowanie, tel. 510 128 912

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

Miejsce garażowe przy ul. Młynarskiej w Piasecznie,
tel. 692 488 278

Cyklinowanie, tel. 510 128 912

Zatrudnię do sklepu spożywczego i lodziarni w Nowej
Iwicznej, tel. 609 56 35 02

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

Instalacje elektryczne, tel. 518 157 621

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

Remonty, wykończenia kompleksowo, tel. 790 600 608

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

Tynki wewnętrzne, tel. 508 690 268

Przyjmę do pracy panią bądź pana w delikatesach w
Nowej Iwicznej, tel.502 159 936
Kurier Południowy przyjmie osoby do rozdawania gazet na skrzyżowaniach w Piasecznie, praca w piątki,
tel. 22 756 79 39
Firma BISK SA w Piasecznie zatrudni SZLIFIERZA.
Umowa o pracę w systemie jednozmianowym.
Więcej informacji pod nr 607 377 753

Kawalerka w Piasecznie tel: 662 377 618
Pomieszczenie magazynowo-produkcyjne, 300 m kw.,
media, biuro, Piaseczno, ul. Syrenki 10, tel. 691 513 379

Malowanie, tel. 505 586 728
Glazura, terakota, remonty - samodzielnie,
tel. 694 126 583

Wynajmę pokój, Konstancin, tel. 503 690 260

Zatrudnię mechanika bądź elektromechanika ze znajomością wulkanizacji, osobowe, dostawcze, ciężarowe, z
możliwością zakwaterowania, Prażmów tel. 780 159 145

2 – pokojowy domek, Chylice, tel. 513 626 068

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

Kwatery, 300 zł, Dąbrówka, tel. 667 797 094

Magazyn 80 m kw. i 40 m kw, tel. 508 493 707, 573 915 406

Pokój, Chylice, tel. 516 228 558
Sprzedawców do delikatesów Pod Dębem w Piasecznie, Zalesiu Górnym i Złotokłosie,
Tel. 797 188 368 lub 694 451 568

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

Osobę do wykładania towaru oraz pomoc magazyniera
do sklepu spożywczego w Ustanowie, tel. 602 119 041

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

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

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

EKO-LEDPIASECZNO - JÓZEFOSŁAWPOSZUKUJE PRACOWNIKÓW NA STANOWISKOMONTER - PRACOWNIK
PRODUKCJIPRACA SIEDZĄCA, OD ZARAZ TELEFON:
508-561-379

Samodzielne mieszkanie ok. 30 m kw. z łazienką na poddaszu, Piaseczno, tel. 508 421 225

RÓŻNE
Złom odbierzemy (ale również uszkodzone: narzędzia,
wiertła itp.; silniki, armaturę, baterie łazienkowe, stare piece
na paliwa stałe, piece i podgrzewacze gazowe, bojlery, kaloryfery), tel. 502 898 418
Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

NAUKA
Szachy, tel. 883 275 656

Poszukuję chłopaka do prac budowlano wykończeniowych tel. 736 364 195
Prywatna Szkoła Podstawowa przy ul. Okrężnej 25A w Zalesiu Dolnym-Jazgarzewszczyźnie poszukuje pracownika
nocnej ochrony + prace gospodarcze. Pełne ubezpieczenie ZUS. Szczegóły pod nr tel. 22 750 07 87
Zatrudnimy krojczą oraz osobę do składania wyrobów
medycznych. Więcej informacji pod numerem telefonu
500 245 365
Przedszkole zatrudni nauczyciela i opiekuna do żłobka,
Nowa Wola k/Piaseczna, tel. 501 423 413
Zatrudnię do sprzątania klatek schodowych w Piasecznie,
tel. 504 804 378

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

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA,
tel. 606 141 944
KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ,
GLAZURA, TERAKOTA TEL. 792 456 182
DOCIEPLENIA PODDASZY, ZABUDOWY KARTON/
GIPS, TEL. 792 456 182

KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY, PANELE, MALOWANIE, MEBLE NA WYMIAR, TEL.723 533 233

SZUKAM PRACY

Sprzątanie, tel. 727 824 358

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

Sprzątanie, tel. 730 776 856

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

Chemia, Matematyka tel. 791 482 233

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

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.
Zadzwoń na nr 501 631 374

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

USŁUGI

Zatrudnię murarza i pomocnika, tel. 601 847 143

Drobne prace ślusarskie, pół etatu, Bielawa,
tel. 515 156 555

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

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

Malowanie, tapetowanie, układanie glazury,
tel. 600 254 705
Anteny, wideo – domofony, montaż, naprawa ,
tel. 603 375 875

ZWIERZĘTA
Oddam rybki gupiki, tel. 692 488 278

Gładzie/Malowanie tel. 884 339 465
Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581
AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIAJĄCE,
ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW, www.ogrodybrukarstwo.pl,
tel. 698 698 839

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

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA.
tel. 504 008 309
Usługi ogrodnicze i porządkowe tel. 733 665 328

MATRYMONIALNE

Tynki gipsowe,wylewki, tel.502 788 561

KUPIĘ
Kupię magnetofon lub całą wieżę (szerokość 43cm),
Technics, Radmor, kolumny Altus z lat 90-tych,
oraz kasety TDK, SONY, MAXWELL, tel. 698 698 839
Kupię Quada 110/250 cm, „chińskiego” - uszkodzonego, do remontu, tel. 698 698 839
Kupię krajzegę, tel. 603 424 850
Sp. z o.o. – Każda opcja, tel.502 222 555

Wycinka drzew, usługi podnośnikiem koszowym,
usługi minikoparką, tel. 537 537 450, 537 537 650
Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych i spalinowych, tel. 503 471 422

Elektryk, tel. 666 890 886
Automatyka do bram: przesuwnych, dwuskrzydłowych, garażowych – sprzedaż, montaż, serwis,
tel. 790 331 339

Kupię betoniarkę, tel. 509 447 601

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

POMOC DLA SENIORA: zakupy, drobne sprawunki, dotrzymywanie towarzystwa, Piaseczno, tel. 571 373 118
Złota rączka + spawanie, tel. 669 686 350
Złom. Porządkujesz? Remontujesz? Uprzątniemy i wywieziemy złom, tel. 502 898 418

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

Dachy - krycie, remonty, tel. 511 928 895

Kopaczkę ciągnikową, bramę 4 m + furtka 1 m,
tel.508 493 707, 573 915 406

NAPRAWY AGD PRALKI, LODÓWKI, ZMYWARKI,
PIEKARNIKI, PŁYTY TEL. 511 204 952

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

TYNKI 20 LAT DOŚWIADCZENIA -TRADYCYJNE
GIPSOWE TEL. 604 415 352

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

ROZBIÓRKI KOMLEKSOWO, TEL. 728 890 101
TARASY, TERAKOTA, MALOWANIE, GIPSY, TEL. 728 890 101
PODDASZA, OCIEPLENIA K/G, TEL. 728 890 101

AUTO - MOTO SPRZEDAM
Rowery Elektryczne tel. 508 066 034
PRZYCZEPY i AKCESORIA Cymerman: nowe, przeróbki
www.przyczepy.waw.pl, tel. 601 449 898
Sprzedam FIATA DOBLO PROFESIONAL 1300 DIESEL 66
KW, 12.2015, przebieg 52000 km - cena 29 tys zł, idealny
dla Usług, tel. 798 385 978

GLAZURA, GRES, REMONTY, TEL. 601 21 94 82
Remonty, tel. 796 682 431
Układanie kostki brukowej, profesjonalnie i terminowo,
gwarancja, www.dobrybrukarz.pl tel. 698 698 839
Dachy, podbitki, rynny, kominy, tel. 798 836 860
Malowanie, gładź, remonty, tel. 513 986 439
Wycinka drzew, tel. 502 415 095

AUTO - MOTO KUPIĘ
Motocykle części Wsk Wfm Shl Junak Osa
tel. 694 963 793

Mężczyzna 60+ zmotoryzowany, uczciwy, zadbany, poszukuje zamieszkania w zamian za opiekę, tel. 730 427 485

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

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

SPRZEDAM

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

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152
Tynki maszynowe, gipsowe, tel. 722 139 868
Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01

Kasacja Skup Aut tel. 508 206 738
Skup aut, tel. 515 018 430

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

Każdy, uszkodzony, cały, tel. 789 432 021

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

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

AKTUALNOŚCI

nr 8 (846)/2021

Ruszyła budowa domu seniora Szykują się na

przylot bocianów

PIASECZNO Umowa na projekt i wybudowanie dziennego domu pobytu dla seniorów w
centrum miasta została podpisana pod koniec 2019 roku. Kilka tygodni temu rozpoczęły się prace budowlane. Dom ma zostać oddany do użytku na początku przyszłego roku LESZNOWOLA Mieszkańcy Podolszyna z pomocą gminy i Ochotniczej Straży
Pożarnej przenieśli gniazdo bociana białego, ponieważ to znajdujące się w
Centrum Aktywności Seniora
starym miejscu przy ul. Polnej nie nadawało się już do zasiedlenia. - Mamy
powstaje na 0,6-hektarowej działce przy ul. Szkolnej 18, gdzie przez
nadzieję, że wkrótce zamieszka w nim rodzina bocianów, które przylatuwiele lat funkcjonowało Przedszkoją do naszej miejscowości od 20 lat – mówi sołtys Małgorzata Brzezińska
le Publiczne nr 5. Ma to być dom
dziennego pobytu, w którym seniorzy będą mogli kreatywnie, aktywnie i w miłej atmosferze spędzać
czas (zostanie tam utworzony klub
seniora oraz filia biblioteki dla seniorów). Ale budynek będzie także
siedzibą piaseczyńskich organizacji
senioralnych, które dziś zajmują niewielki lokal przy ul. Szkolnej 6.

Po godzinach pracy domu
dziennego pobytu, budynek
wraz z przyległym terenem
będzie pełnił rolę lokalnego
centrum integracji
dla mieszkańców
O utworzenie takiego miejska
zabiegali sami seniorzy, reprezentowani m.in. przez Piaseczyńską Radę
Seniorów. W grudniu 2017 roku rada
miejska przeznaczyła 100 tys. zł na
przygotowanie koncepcji domu. Potem rozpoczęły się konsultacje społeczne. W marcu 2018 roku, na posiedzeniu kierownictwa gminy, zdecydowano o rozpoczęciu przygotowań do realizacji inwestycji. Miesiąc
później rada miejska podjęła uchwałę o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
dla działki przy ul. Szkolnej 18, na

Całkowita powierzchnia użytkowa obiektu
wyniesie ponad 2100 m kw.
której zostanie posadowiony dom.
W końcu, w listopadzie 2019 roku
podpisano umowę z wykonawcą.
- W dwukondygnacyjnym obiekcie znajdzie się szereg pomieszczeń wykorzystywanych przy pracy dziennej z seniorami, pokój zabiegowy, gabinet odnowy biologicznej oraz gabinety terapii indywidualnej – mówi Krzysztof Kasprzycki, gminny koordynator ds. senioralnych. - Będzie tam także sala otwarta na ogród, pełniąca funkcję jadalni, a w razie potrzeby również sali
widowiskowej. Na przyległym terenie rekreacyjnym zostanie utworzo-

ny park seniora – ławostoły wraz z
zadaszeniem, liczne nasadzenia zieleni, urządzenia do samodzielnej aktywności fizycznej, ławki – dodaje.
Pierwotnie, zgodnie z zawartą
umową, dokumentacja projektowa
miała być gotowa do końca września ubiegłego roku, ale termin ten
– ze względu na pandemię – nieco
się przesunął. Wykonawca wszedł na
plac budowy na początku tego roku.
W tej chwili teren jest już oczyszczony i trwa wylewanie fundamentów.
Inwestycja będzie kosztowała prawie 10,5 mln zł.

Tomasz Wojciuk
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Mieszkańcy liczą, że w Podolszynie zamieszka
wkrótce więcej bocianów
Działania zmierzające do przeniesienia gniazda zostały zainicjowane
przez sołtysa i radę sołecką dwa miesiące temu. - Zwróciliśmy się do gminy
z prośbą o przyznanie środków na postawienie nowego gwiazda. Otrzymaliśmy 2 tys. zł, za co kupiliśmy m.in. nową platformę – wyjaśnia Małgorzata
Brzezińska. Wcześniej, przy współpracy z gminnym referatem ochrony środowiska oraz Krzysztofem Szelhusem z Towarzystwa Przyrodniczego Bocian,
udało się wskazać dwie lokalizacje, w których znajdą się gniazda.
Pierwsze zostało zamontowane w ubiegłą niedzielę, a w operacji, oprócz
mieszkańców Podolszyna, wzięli udział strażacy z OSP Falenty i OSP Nowa Wola.
Nowe gniazdo zostało umieszczone na drzewie, w odległości zaledwie 30 m od
starego, które ma zostać teraz odrestaurowane i ustawione w rejonie stawu w
Podolszynie. - Wierzymy, że już wkrótce osiedlą się u nas dwie rodziny bocianów
– dodaje pani sołtys. - Dziękuję za pomoc gminie, strażakom i wszystkim mieszkańcom. Teraz z niecierpliwością czekamy na przylot naszych ulubieńców.
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