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250 mln zł dla samorządów na Mazowszu
POWIAT Ruszyły nabory do progra-

mów wsparcia realizowanych przez 

samorząd województwa mazowiec-

kiego. Gminy i powiaty mogą liczyć 

w tym roku na co najmniej ćwierć 

miliona złotych dofi nansowania. 

Środki te przeznaczone są m.in. na 

remonty dróg, nowe samochody 

dla OSP, obiekty sportowe, ochronę 

powietrza, wsparcie dla szkół czy 

działkowców

Kierowca: Postępu powinna 
zostać wyłączona z ruchu
LESZNOWOLA O fatalnym stanie ulicy Postępu pi-

saliśmy już wielokrotnie. Jednak chyba jesz-

cze nigdy nie wyglądała ona tak źle. Kierowcy 

jeżdżą tu slalomem, omijając głębokie wyrwy. 

Tymczasem starostwo twierdzi, że... dokonuje 

okresowych napraw drogi



 24 stycznia minęła 100. roczni-
ca urodzin Tadeusza Zawadzkiego 
„Zośki”, komendanta Grup Sztur-
mowych Szarych Szeregów, uczest-
nika Akcji pod Arsenałem, jedne-
go z bohaterów książki Aleksan-
dra Kamińskiego „Kamienie na 
szaniec”. „Zośka” wychowywał 
się w domu przy ul. Królowej Ja-
dwigi 11 w Zalesiu Dolnym. W 
2017 roku zabytkowy, wybudo-
wany pod koniec lat 20. ubiegłe-
go wieku budynek został przejęty 
przez gminę Piaseczno, która chce 
przeznaczyć go na cele publiczne. 
Zanim jednak to nastąpi, będą-
cy w kiepskim stanie technicznym 
dom trzeba wyremontować. Tym-
czasem przygotowania do remon-
tu ciągną się już prawie 3,5 roku. 
Dlaczego tak długo? - Ponad dwa 
lata zajęły nakazane przez konser-
watora zabytków badania i eks-
pertyzy – wyjaśnia radna Mag-
dalena Woźniak. - Zdjęte zostały 
tynki na ścianach i podłogi, zba-

dano też drewniane elementy kon-
strukcyjne, wykonano eksperty-
zę mykologiczną, przeprowadzo-
no zabiegi zabezpieczające, w tym 
fumigację, aby pozbyć się grzy-
bów i szkodników drewna. Na te-
renie działki wykonano badania 
georadarowe. Na tej podstawie 
został opracowany program prac 
konserwatorskich otwierający ko-
lejny etap, czyli wykonanie projek-
tu remontu – dodaje.
 Projektant został wyłoniony w 
kwietniu ubiegłego roku. Do koń-
ca lipca ma zakończyć prace, w tym 
uzyskać wszelkie niezbędne uzgod-
nienia, opinie i pozwolenie na bu-
dowę. Wówczas będzie można wy-
łonić wykonawcę robót remonto-
wo-budowlanych. Na rewitalizację 
domu „Zośki” na razie zarezerwo-
wano w budżecie 3,8 mln zł. - Przy-
gotowania do remontu tego obiek-
tu pokazują, jak długa, skompliko-
wana i kosztowna jest procedura 
zmierzająca do rewitalizacji zabyt-
kowych obiektów – podkreśla Mag-
dalena Woźniak. - Do tej pory na za-
kup domu i wykonanie niezbędnych 
prac gmina wydała ponad 1 mln zł. 
Sam remont będzie jednak o wiele 
droższy. 

TW

KRONIKA POLICYJNA

Zatrzymano rekordzistkę. 
Miała prawie 3 promile
 Około godz. 18 przy jednym z bankomatów świadkowie zauwa-
żyli słaniającą się na nogach kobietę. Po chwili wsiadła ona do samo-
chodu i odjechała. Została zatrzymana kilka ulic dalej. 36-latka miała 
w organizmie prawie 3 promile alkoholu, co jest „najlepszym” wyni-
kiem wśród pań w tym roku. O dalszy losie kobiety zdecyduje sąd.

POWIAT

Uwaga na dzikie zwierzęta
 Jak informuje policja, każdego dnia na terenie powiatu piaseczyńskie-
go dochodzi do kolizji z dzikimi zwierzętami, najczęściej sarnami, dzika-
mi i łosiami. Trzy dni temu na ulicy Łanowej w Mrokowie zostały potrą-
cone dwie sarny – zwierząt nie udało się uratować. W poniedziałek w re-
jonie skrzyżowania Słonecznej i Postępu samochód przejechał z kolei 
dzika. - Apelujemy do kierowców o ostrożną jazdę, zwłaszcza w otwar-
tych terenach leśnych – mówi nadkom. Jarosław Sawicki z KPP w Piasecz-
nie. - Kiedy dojdzie do potrącenia zwierzęcia, to zawsze jest wina kierowcy, 
który najczęściej otrzymuje mandat za nieostrożne zachowanie na drodze. 
Kolizje z dzikimi zwierzętami należy zgłaszać pod numer alarmowy 112.
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K O N D O L E N C J E

Pani

Bożenie Zawiślak
Inspektorowi w Urzędzie Miasta  

i Gminy Konstancin-Jeziorna

Wyrazy głębokiego współczucia 
oraz słowa wsparcia i otuchy  

z powodu śmierci  

Mamy
składają

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej  
Agata Wilczek

Burmistrz  
Gminy Konstancin-Jeziorna  

Kazimierz Jańczuk

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

śp. Michała Kaczana
 wieloletniego Kierownika  

Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  
w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Najszczersze wyrazy współczucia  
Rodzinie i Bliskim 

składają

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej  
Agata Wilczek

Burmistrz  
Gminy Konstancin-Jeziorna  

Kazimierz Jańczuk

PIASECZNO

Był pijany i nie chciał zatrzymać się do kontroli
 W niedzielę wieczorem w Głoskowie policjanci zauważyli jadącego od 
krawężnika do krawężnika renault mastera. Mimo że bus próbował zgu-
bić patrol, funkcjonariuszom udało się go zatrzymać. Masterem jechał 
40-letni Ukrainiec, który był pod wpływem alkoholu. Mężczyzna został 
objęty dozorem policyjnym. Oprócz utraty prawa jazdy grozi mu do 2 lat 
pozbawienia wolno

PIASECZNO/KONSTANCIN-JEZIORNA

Dwóch młodych mężczyzn z marihuaną
 Kilka dni temu, patrolując ulice miasta, policjanci zauważyli chłopaka, 
który na ich widok rzucił się do ucieczki. Podczas przeszukania 20-latka zna-
leziono przy nim paczkę z niemal 30 gramami marihuany oraz porcję haszy-
szu. Niemal w tym samym czasie w Konstancinie-Jeziornie funkcjonariusze 
z wydziału kryminalnego zatrzymali 22-latka, przy którym znaleziono 20 g 
marihuany. Obydwaj mężczyźni trafi li do aresztu i odpowiedzą za posiada-
nie środków odurzających, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

KONSTANCIN-JEZIORNA

Specjalizowała się w kradzieży kosmetyków
 W poniedziałek policjanci zatrzymali 33-letnią mieszkankę uzdrowi-
ska, która w drogeriach i marketach kradła duże ilości, często drogich ko-
smetyków. Kobietę udało się zidentyfi kować dzięki nagraniom z monito-
ringu. Usłyszała już zarzuty i odpowie za kradzież. Grozi jej do 5 lat pozba-
wienia wolności.

TARCZYN

Poszedł na stację i stracił portfel
 Do nietypowego zdarzenia doszło we wtorek przed południem na 
stacji paliw przy alei Krakowskiej w Tarczynie. Kierowca opla zatankował 
paliwo i poszedł do kasy, aby za nie zapłacić. Nie zorientował się, że na 
siedzeniu samochodu zostawił portfel z kartami bankomatowymi, pie-
niędzmi i dokumentami. Kiedy wrócił do auta, portfela już nie było. Na 
nagraniach z monitoringu widać, że do opla podjechał ciemny samo-
chód, z którego wysiadł zamaskowany mężczyzna. Otworzył on drzwi w 
oplu i wyjął portfel. Auto odjechało w kierunku Warszawy. Policja przypo-
mina kierowcom, aby w każdej sytuacji zachowywali czujność i oddalając 
się od pojazdu go zamykali.

URSYNÓW

Gruzini włamali się do mieszkania
 Policjanci z Ursynowa zatrzymali dwóch obywateli Gruzji w wieku 43 i 
39 lat. Mężczyźni mieli w samochodzie kolekcję monet, dwa zabytkowe ba-
gnety, laptop, biżuterię i kilka odznaczeń. To na podstawie tych ostatnich 
udało się dotrzeć do pokrzywdzonego, któremu Gruzini okradli mieszka-
nie. Mężczyźni trafi li do aresztu, za włamanie grozi im do 10 lat więzienia.

Kiedy remont domu „Zośki”?
PIASECZNO Dom Zośki w Zalesiu Dolnym gmina kupiła jesienią 2017 roku za 750 tys. zł. 

Wygląda na to, że po czterech latach rozpocznie się wreszcie remont wykonanego z 

drewna budynku

Jak wszystko dobrze pójdzie remont domu „Zośki” 

rozpocznie się jeszcze w tym roku

Trudno oszacować 

koszt prac remontowych. 

Na razie radni zarezerwowali 

na ten cel 3,8 mln zł
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250 mln zł dla samorządów na Mazowszu
POWIAT Ruszyły nabory do programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowiec-

kiego. Gminy i powiaty mogą liczyć w tym roku na co najmniej ćwierć miliona złotych dofi nansowania. 

Środki te przeznaczone są m.in. na remonty dróg, nowe samochody dla OSP, obiekty sportowe, ochronę po-

wietrza, wsparcie dla szkół czy działkowców

 W piątek rano w delegaturze 
Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Mazowieckiego w Piasecz-
nie odbyła się konferencja prasowa 
z udziałem wicemarszałka Wiesła-
wa Roboszuka, Marcina Podsędka, 
wiceprzewodniczącego sejmiku wo-
jewództwa mazowieckiego oraz Pio-
tra Kandyby, przewodniczącego sej-
mikowej Komisji Polityki Społecznej 
i Prorodzinnej. 
 - Samorząd województwa co 
roku uruchamia instrumenty wspar-
cia dla różnych grup, w tym dla sa-
morządów – mówił Wiesław Robo-
szuk. - Wsparcie finansowe zawsze 
powoduje ożywienie gospodarcze i 
podnosi jakość życia mieszkańców. 
 Wicemarszałek pokrótce omó-
wił, na co zostaną przeznaczone za-
rezerwowane środki. 11 mln zł ma 
pójść na inwentaryzację źródeł cie-
pła, ale także zakup i montaż nowo-
czesnych urządzeń grzewczych, ak-
cje edukacyjne oraz tworzenie te-
renów zielonych. 10 mln zł zosta-
nie przeznaczone na dofinansowa-
nie budowy i modernizacji obiek-
tów sportowych, a 15 mln zł na pro-
gramy wsparcia sołectw. Każde so-
łectwo może aplikować o środki ze-
wnętrzne w wysokości do 10 tys. 
zł. Samorząd województwa będzie 
wspierał także modernizację infra-
struktury na ogródkach działko-
wych (1 mln zł) oraz Ochotnicze 
Straże Pożarne (zakup samocho-
dów, sprzętu i remont strażnic), na 

co przeznaczono 20 mln zł. 6 mln zł 
pójdzie także na remonty obiektów 
zabytkowych. 
 - Te środki tak naprawdę tworzą 
PKB, dlatego jako sejmik wojewódz-
twa mazowieckiego z dużą radością 
przyjmujemy tego typu inicjatywy – 
podkreślił Marcin Podsędek. - Po-
wiaty mają często problemy w re-
alizowaniu dużych inwestycji, dla-
tego takie instrumenty finansowe są 
dla nich bardzo pomocne. Co wię-
cej, decyzje dotyczące dofinansowa-
nia nie mają zabarwienia politycz-
nego. Bierzemy pod uwagę rzeczy-
wiste potrzeby mieszkańców – pod-
kreślił. 
 Samorząd województwa wspiera 
także szkoły. Na jedną inwestycję sa-
morządy mogą starać się o nawet 4 
mln zł dofinansowania. Oprócz tego 
uruchomiony został program umoż-

liwiający doposażenie placówek w 
sprzęt wykorzystywany do zdalne-
go nauczania. W tym roku zabezpie-
czono na ten cel 20 mln zł. 
 - Cały czas próbujemy także wspie-
rać szpitale, w tym powiatowe – poin-
formował wicemarszałek Roboszuk. 
 Radny Piotr Kandyba podkreślił, 
że dużo dzieje się także w polityce 
społecznej. Realizowany jest projekt 
Białe Buty, w ramach którego powsta-
ją bezpieczne przejścia dla pieszych. 
 - Monitorujemy też kwestię waż-
nych dla mieszkańców powiatu pia-
seczyńskiego dróg – zapewnił. - Cho-
dzi zwłaszcza o nową 721 w Lesz-
nowoli, 721 na odcinku od Piasecz-
na do Skolimowa oraz obwodnicę 
Konstancina-Jeziorny. Jest ogrom-
na szansa, że wszystkie te zadania 
wkrótce doczekają się realizacji.

L13 mknie jak ekspres
GÓRA KALWARIA Coraz więcej osób jest niezadowolonych z funkcjono-

wania linii lokalnej L13, łączącej Piaseczno z Górą Kalwarią. Najwięk-

szym problemem jest brak dostatecznej liczby przystanków. Okazuje 

się, że na ich dostawienie nie zgadzają się zarządcy drogi wojewódz-

kiej i krajowej

 - Nie wiem po co jest ten autobus, skoro nie da się do niego wsiąść – mówi 
pan Ryszard, mieszkaniec Marek Grójeckich. - L13 ma przystanek w Baniosze, 
a następny jest dopiero w Kątach, ponad 4 kilometry dalej – mówi. 
 75-latek często jeździ na cmentarz w Jazgarzewie, gdzie są pochowani 
jego bliscy. Tłumaczy, że aby się tam dostać musi najpierw złapać PKS do Pia-
seczna. Tam dopiero przesiada się  w inny autobus. - Wielu moich sąsiadów 
ma podobny problem – zapewnia. - L13 nie zatrzymuje się także w Tomicach. 
To połączenie miało ułatwić ludziom życie, a stało się odwrotnie. Tak bardzo 
cieszyliśmy się z tego autobusu, a teraz nie mamy jak z niego korzystać...
 - Od ponad roku rozmawiamy z MZDW oraz GDDKiA, a więc zarządcami 
dróg po których porusza się L13, na temat ustawienia dodatkowych przystan-
ków – informuje Piotr Chmielewski, rzecznik ratusza. - Trudność polega na 
tym, że nie ma zgodności co do warunków technicznych, jakie powinny zo-
stać spełnione, aby peroniki przystankowe mogły powstać. Głęboko wierzy-
my, że ten problem uda się wreszcie rozwiązać.

TWTomasz Wojciuk
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Zabiegi dofinansowuje Gmina Góra Kalwaria
Właściciel zwierzęcia musi w urzędzie
gminy (ul. 3 Maja 10, pok. 106):
• okazać dokument potwierdzający
zamieszkanie w gminie Góra Kalwaria,
• okazać potwierdzenie, że zwierzę należy
do niego,
• w przypadku psa – potwierdzenie
zaszczepienia przeciwko wściekliźnie;
ponadto pies musi posiadać czip,
• złożyć stosowny wniosek (druk
dostępny w urzędzie gminy, budynek
przy ul. 3 Maja 10, pok. 106, można go też
pobrać ze strony www.gorakalwaria.pl).

PSÓW
I

KOTÓW

ZA PÓŁ
CENY

Zabiegi odbywają się w następujących
miejscach:
• Przychodnia Weterynaryjna EMSO
przy ul. Armii Krajowej 5 D w Górze
Kalwarii (tel. 606 449 101),
• Gabinet Weterynaryjny ARTEMIS
przy ul. Fabianiego 1 B w Górze Kalwarii
(tel. 502 821 619),
• Przychodnia Weterynaryjna DIA-VET
przy ul. Skierniewickiej 2/4
w Górze Kalwarii
(tel. 739 904 319).

2021KASTRACJA
I STERYLIZACJA

Kierowca: Postępu powinna 
zostać wyłączona z ruchu
LESZNOWOLA O fatalnym stanie ulicy Postępu pisaliśmy już wielokrotnie. Jednak chyba 

jeszcze nigdy nie wyglądała ona tak źle. Kierowcy jeżdżą tu slalomem, omijając głębo-

kie wyrwy. Tymczasem starostwo twierdzi, że... dokonuje okresowych napraw drogi

 Na zapadniętej po bokach, przy-
pominającej nieco górską grań uli-
cy dziury łatane są na różne sposo-
by, ale tak naprawdę żaden z nich nie 
daje dobrych efektów. Ostatni „krzyk 
mody” to wypełnianie wyrw betono-
wymi kostkami. Niekiedy kostki te 
wypadają, stwarzając zagrożenie dla 
jadących drogą samochodów. Naj-
gorszy jest w tej chwili około 800-me-

trowy odcinek Postępu od ulicy Le-
śnej w Łoziskach do drogi 721. 
 - Jeżdżę tamtędy codziennie 
i niejedno już widziałem – mówi 
pan Piotr, kierowca busa. - Ge-
neralnie ludzie starają się prze-
mieszczać środkiem, bo tam jest 
najmniej dziur. Potem w ostatniej 
chwili zjeżdżają na bok, denerwu-
jąc kierowców jadących z naprze-
ciwka. Są takie fragmenty dro-
gi, gdzie dziur ominąć praktycz-
nie nie sposób, jak np. odcinek po 
zjeździe ze Słonecznej. Można tyl-
ko zredukować prędkość i modlić 
się, aby nie uszkodzić sobie koła 
czy zawieszenia. Jeśli dalej ma to 
tak wyglądać, to lepiej zamknąć 
tę drogę i wytyczyć objazdy, bo w 

końcu dojdzie tu do jakiegoś nie-
szczęścia - dodaje. 
 Starostwo powiatowe, które ad-
ministruje drogą, planuje jej prze-
budowę. Pierwotnie remont miał 
odbyć się w tym roku, ale nie wia-
domo czy znajdą się na niego środ-
ki, bo priorytetem jest w tej chwi-
li przebudowa niebezpiecznego 
skrzyżowania przy Tolku. Zapyta-
liśmy, kiedy starostwo planuje na-

prawę drogi, aby do czasu przebu-
dowy dało się z niej bezpiecznie 
korzystać. - Naprawiamy Postępu 
przynajmniej raz w tygodniu – in-
formuje Joanna Grela z biura pro-
mocji powiatu. Czy prace napraw-
cze rzeczywiście widać – na to py-
tanie każdy kierowca musi odpo-
wiedzieć sobie sam.

Tomasz Wojciuk

Po Postępu kierowcy przemieszczają się zwykle slalomem

Starostwo twierdzi, że 

naprawia Postępu 

przynajmniej raz w tygodniu

Powstanie chodnik, dwa nowe 
ronda i „serce” przy kościele
GÓRA KALWARIA W Sobikowie mają zostać wybudowane dwa ronda i 

ścieżka pieszo-rowerowa, co znacznie podniesie komfort życia i bez-

pieczeństwo mieszkańców. Jak wszystko dobrze pójdzie, prace roz-

poczną się w przyszłym roku

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, administrujący drogą 683, od 
dawna planuje jej przebudowę na odcinku od cmentarza do przychodni w 
Sobikowie. Wydaje się, że plany te wreszcie nabierają realnych kształtów. 
- Prace projektowe są bardzo zaawansowane – przyznaje Mateusz Baj, wi-
ceburmistrz Góry Kalwarii. - Przy kościele w Sobikowie łączą się czte-
ry drogi, chcemy aby powstało tam tzw. serce, czyli centrum miejscowo-
ści. Ronda powstaną natomiast przy przychodni i cmentarzu - dodaje.
Gmina ma sfi nansować projekt, zaś za wykonanie przebudowy odcinka dro-
gi 683 przez centrum Sobikowa (wyprofi lowanie jezdni, nowa nawierzchnia, 
ciąg pieszo-rowerowy) zapłaci województwo mazowieckie. Ale na tym nie 
koniec. W ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza zostaną wykonane 
także także ciągi pieszo-rowerowe od przychodni w kierunku krajowej 50-tki 
i od cmentarza w stronę Czarnego Lasu. Koszt inwestycji jest na razie nieznany. 
- Chcemy jeszcze w tym roku uzyskać ZRID – mówi Piotr Kandyba, radny sej-
miku województwa mazowieckiego. - Prace rozpoczną się prawdopodobnie 
w przyszłym roku i potrwają do roku 2023. 

TW

Droga wojewódzka ma zyskać nową nawierzchnię 

i szeroki chodnik
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Wspólnie zadbajmy 
o zabytki
KONSTANCIN-JEZIORNA Ruszają konsultacje społeczne doty-

czące Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na 

lata 2021-2024. Swoje opinie dotyczące obszernego do-

kumentu można zgłaszać do końca marca

  Przygotowany przez magistrat program liczy grubo ponad 100 
stron. O jego ostatecznym kształcie mają jednak decydować mieszkańcy, któ-
rzy mogą teraz zgłaszać swoje opinie i uwagi. - Każda z nich będzie niezwykle 
cenna – zachęcają urzędnicy. Wśród priorytetów programu na najbliższe trzy 
lata wskazano m.in. utrzymanie w dobrym stanie istniejących zabytków, re-
montowanie obiektów będących własnością gminy, aplikowanie o środki ze-
wnętrzne na ten cel, przyznawanie dotacji na prowadzenie prac konserwator-
skich, monitorowanie stanu zachowania obiektów czy współpraca ze stowa-
rzyszeniami działającymi na rzecz ochrony zabytków. 
 Z projektem programu można zapoznać się na stronie internetowej gmi-
ny lub bezpośrednio w urzędzie po wcześniejszym umówieniu się. Uwagi 
można składać w kancelarii (ul. Piaseczyńska 77), listownie pozostawiając je w 
skrzynce podawczej, a także wysłać je na adres urzędu pocztą lub drogą elek-
troniczną. Wszystkie zostaną rozpatrzone, a ich wyniki mają być opublikowa-
ne w biuletynie informacji publicznej.

TW

R E K L A M A

W trosce o Wspólny Las
POWIAT Inicjatywa Alarm dla Klimatu podejmuje różne kwestie związane z ochroną śro-

dowiska. W najbliższym czasie pragnie skupić swoją uwagę na lasach, które są niezwy-

kle cennym zasobem przyrodniczym - szczególnie w dobie kryzysu klimatycznego

 Z Europejskiej Strategii Bioróż-
norodności do roku 2030 wynika, że 
w naszym kraju powinniśmy objąć 
ścisłą ochroną trzy miliony hekta-
rów powierzchni lasów, tymczasem 
dzisiaj mamy chronionych zaledwie 
półtora miliona hektarów. Pozostałe 
obszary podlegają natomiast mniej 
lub bardziej intensywnej gospodar-
ce leśnej. 
 - Członkowie naszej inicjatywy, 
jak również okoliczni mieszkańcy, 
obserwują od jakiegoś czasu wzmo-
żone wycinki na obszarze Nadle-
śnictwa Chojnów i to nas niepokoi 
– mówi Anna Kolińska z Alarmu dla 
Klimatu. - Ze względu na zmiany 
klimatyczne, zanik bioróżnorodno-
ści oraz aktualne potrzeby społecz-
ne dostrzegamy wszyscy koniecz-
ność zmian w zarządzaniu naszymi 
lasami. 
 Chcąc podnieść świadomość 
społeczną co do roli i wagi terenów 
zielonych, Alarm przyłączył się rów-
nież do Ogólnopolskiej Akcji Ini-
cjatyw Społecznych działających na 
rzecz ochrony lasów. Jej kulminacja 
przypada na 21 marca w Międzyna-
rodowy Dzień Lasów. 
 - To doskonała okazja żeby za-
cząć o lasach rozmawiać, uczyć się 
o nich i mieć wpływ na ich ochro-
nę – zachęca Anna Kolińska. 
 W najbliższą sobotę Alarm dla 
Klimatu organizuje w reżimie sani-
tarnym dwa bezpłatne spacery po le-

sie. Pierwszy z nich, pod nazwą „Ob-
licza lasu. Ćwiczenia ze zdziwienia”, 
odbędzie się w Leśnictwie Bogat-
ki (w Jazgarzewie), gdzie uczestni-
cy poznają różne oblicza lasu włącz-
nie z rezerwatem ścisłym Las Pę-
cherski (początek o godzinie 10 przy 
ulicy Leśnej). Głównym przewodni-
kiem będzie poeta, dziennikarz, or-
nitolog i inż. leśnik Michał Książek. 
Drugi spacer odbędzie się z kolei 
w Konstancinie-Jeziornie, podczas 
którego będzie można poznać bli-
żej konstancińską Puszczę Białowie-
ską. Dodatkową atrakcją ma być też 
wątek historyczny, bo po tym terenie 
oprowadzać będzie Tomasz Zymer, 
tłumacz i nauczyciel, a jednocześnie 

pasjonat przyrodnik i znawca histo-
rii tych okolic. Początek o godzinie 
10.15 przy ulicy Od lasu.
 - Te spacery to dopiero początek, 
nazwijmy to, „cyklu edukacji leśnej”, 
który mamy w planach na ten rok 
– zapowiada Anna Kolińska.

 Grzegorz Tylec
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Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości nr 3/2021

przeznaczonej do oddania w dzierżawę
Gmina  
Konstancin-Jeziorna

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, że w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, wywieszony został wykaz nieruchomości 
przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony, dotyczący:

   części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 32/6 z obrębu 0016 Obory w gminie 
Konstancin-Jeziorna o powierzchni 6,6847 ha.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu bądź 
telefonicznie: (22) 484 23 82 lub na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości nr 2/2021

przeznaczonej do oddania w dzierżawę
Gmina  
Konstancin-Jeziorna

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, że w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, wywieszony został wykaz nieruchomości 
przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony:

   nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Świetlicowej stanowiącej części działki 
ewidencyjnej nr 12/3 z obrębu 01-16 o łącznej powierzchni 385 m2.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu bądź 
telefonicznie: (22) 484 23 82 lub na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl.
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Czy dworzec stał się 
publiczną toaletą?
PIASECZNO Nasi czytelnicy skarżą się, że ze względu na wcześniej niż 

kiedyś zamykaną poczekalnię na dworcu PKP nie ma się tam gdzie 

ogrzać w chłodne dni i brak jest dostępu do toalety. W efekcie miesz-

kańcy... załatwiają swoje potrzeby fi zjologiczne w pobliżu paczkoma-

tu. Co na to gmina?

 Dworcowa poczekalnia zamykana jest obecnie zwykle około godziny 21, 
na co wpływ ma trwająca wciąż pandemia koronawirusa.
- Panowie pracują do 21.30, więc zamykają trochę wcześniej – wyjaśnia Mał-
gorzata Idaczek z Biura Promocji i Kultury Gminy Piaseczno. - Około godzi-
ny 21 dworzec jest zamykany, jeżeli robimy na poczekalni zamgławianie i de-
zynfekcje.
 Zarówno podróżni, jak i kierowcy autobusów, nie mogąc skorzy-
stać z dworcowej toalety, nagminnie chodzą więc „za paczkomat“. 
Czy teren dworca dalej będzie pełnić funkcję toalety w plenerze? Na 
szczęście wkrótce ma to ulec zmianie.
 - Żeby rozwiązać ten problem Wydział UTP postawi toaletę Toy-Toy, po 
uzgodnieniu lokalizacji z II zastępcą burmistrza Robertem Widzem – zapo-
wiada Małgorzata Idaczek.

Tyl.

Dotkliwe decyzje i bierni radni w tle
LIST DO REDAKCJI Władze Gminy Piaseczno chcą uchodzić za wsłuchujące się w głos miesz-
kańców. Stąd pojawiające się co jakiś czas tzw. „konsultacje społeczne”.
 Dotyczą one zazwyczaj spraw 
wizerunkowych, takich jak np. zago-
spodarowanie parków, skwerów itp. 
Tymczasem w sprawach istotnych, 
decydujących o jakości codzienne-
go życia i związanych bezpośrednio 
z naszym miejscem zamieszkania 
żadne konsultacje nie są prowadzo-
ne. Tak jest np. z decyzjami dotyczą-
cymi nowej organizacji ruchu na uli-
cach Piaseczna.

Ciche zmiany komunikacyjne
 Ostatnio na tapecie jest cen-
trum miasta, ulica Żeromskiego i 
najstarsza część miasta, tzw. Kra-
dziejów. Zdecydowano, że teraz 
mieszkańcy ul. Żeromskiego mają 
przyjąć na siebie skutki proble-
mów komunikacyjnych, wynikają-
cych z intensywnej zabudowy wie-
lorodzinnej w zachodniej części 
miasta. Ulica Żeromskiego z drogi 
lokalnej ma stać się ulicą zbiorczą. 
Co ciekawe, nikt nie informował 
o tym otwarcie, a takie rozwiąza-
nie, jako chwilowe, uzasadniano 
remontem ulicy Dworcowej. Temu 
też miała służyć zmiana pierw-
szeństwa przejazdu na skrzyżo-
waniu ul. Kościuszki i Nadarzyń-
skiej. Skutkiem tej zmiany jest per-
manentnie zakorkowana ulica Ko-
ściuszki. Teraz okazuje się, że był to 
jedynie pretekst do wprowadzenia 
szerszego planu, łącznie z budo-
wą świateł na drodze krajowej 79, 
które nawet gdy powstaną, to po 
przebudowie DK79, powinny być 
zlikwidowane, ze względu na obo-
wiązujące przepisy.

Więcej samochodów pod oknami
 O tym wszystkim mieszkańcy 
dowiadują się nie od burmistrza, nie 
od radnych, z których niemal poło-
wa to reprezentanci tej części mia-
sta w Radzie Miejskiej, ale z pra-

sy lokalnej. Katońska władza zda-
je się mówić: „My tak zdecydowali-
śmy, może się to wam nie podobać, 
ale my wiemy lepiej. Tak ma być i 
koniec. Kropka”. Radni najwyraźniej 
zapomnieli kogo zobowiązali się re-
prezentować, nabrali wody w usta i 
milczą.
 Samorząd ma służyć mieszkań-
com, a decyzje władz samorządo-
wych nie powinny wpływać na po-
gorszenie jakości życia. Nie można 
wprowadzać rozwiązań, które uła-
twiają życie jednym a pogarsza-
ją czy rujnują innym. Co dla miesz-
kańców oznacza nadanie ul. Że-
romskiego charakteru drogi zbior-
czej? Oznacza przede wszystkim od-
czuwalny spadek jakości życia po-
przez spotęgowanie istniejących już 
uciążliwości i zagrożeń takich jak: 
zanieczyszczenie środowiska, po-
gorszenie bezpieczeństwa, zwięk-
szenie hałasu w wyniku intensyw-
nego ruchu samochodowego. Ha-
łas na tej ulicy już teraz jest szcze-
gólnie dokuczliwy z uwagi na brak 
jakichkolwiek barier akustycznych 
i skutecznych spowalniaczy ru-
chu. Uciążliwości potęgują małe 
powierzchnie działek, a co za tym 
idzie położenie domów blisko gra-
nicy jezdni. Mieszkanie w takich wa-
runkach wiąże się z dużym dyskom-
fortem. Mieszkańcy niczym sobie 
na takie traktowanie nie zasłużyli, 
zwłaszcza, że są tu od zawsze.

Ciche kroki do wyłączenia 
z ruchu ul. Kościuszki?
 Wygląda na to, że te decyzje za-
padają w zaciszu gabinetów bez 
uwzględniania istniejących re-
aliów, w wyniku jeżdżenia palcem 
po mapie. Trudno też dostrzec na 
co stawiają władze gminy w roz-
wiązywaniu problemów komuni-
kacyjnych. Z jednej strony widzi-

my coraz większe pieniądze prze-
znaczane na transport publiczny i 
ścieżki rowerowe, ale z drugiej nie 
mniejsze wydatki na szukanie i re-
alizowanie kosztownych rozwią-
zań pod nowe organizacje ruchu 
dla samochodowego transportu in-
dywidualnego. Nie mówi się o tym 
otwarcie, ale wszystko wskazuje na 
to, że przedłużenie ulicy Czajewi-
cza do Kościelnej to nie alternaty-
wa dla ul. Kościuszki a przygotowa-
nie do jej całkowitego zamknięcia 
dla ruchu samochodowego.
 Nikt nie kwestionuje potrze-
by popraw y bezpieczeństwa i 
usprawnienia ruchu miejskie-
go. Należ y jednak pamiętać, że 
zarówno dobre jak i złe zmiany 
kosztują, t yle że zmiany złe kosz-
tują dużo więcej. A pieniędz y w 
budżecie brakuje. Budżet Gmi-
ny nie jest zrównoważony. Defi-
cyt w ynosi 114 060 082 zł i  zosta-
nie sf inansowany z prz ychodów z 
emisji papierów wartościow ych. 
Obligacje gminne trzeba będzie 
kiedyś w ykupić i nie zrobią tego z 
własnej kieszeni radni cz y burmi-
strzowie. Zrobią to pod prz ymu-
sem, bo w podatkach, mieszkań-
cy gminy w t ym również miesz-
kańcy ulicy Żeromskiego, któr ym 
właśnie za ich pieniądze funduje 
się coraz gorsze warunki życia.
 Skuteczne rozwiązanie proble-
mów komunikacyjnych miasta Pia-
seczna nie leży w niekończących się 
zmianach na drogach lokalnych, 
ale w przepustowości DK79. Dopóki 
ta droga krajowa nie zostanie zmo-
dernizowana, korki będą rozsadzać 
miasto i żadne nowe rewolucyjne 
pomysły ich nie zlikwidują.

Zbigniew Mucha
radny piaseczyńskiej rady

miejskiej w latach (1998-2018)
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Miejsce na 

Twoją 

REKLAMĘ

tel. 22 756 79 39

KKurierurier
EdukacyjnyEdukacyjny

Jaką szkołę 
średnią wybrać?
W związku ze zbliżającą się rekrutacją do szkół ponadpodstawowych, 

z myślą o uczniach klas ósmych i ich rodzicach starostwo powiatowe 

przygotowało spotkania online z doradcą zawodowym

Dla uczniów

 Tematem spotkania online dla 
młodzieży - uczniów klas 8  bę-
dzie: „Trudne decyzje, ważne wybo-
ry – czym się kierować przy wyborze 
szkoły ponadpodstawowej – spotka-
nie z doradcą zawodowym i psycho-
logiem dla uczniów klas 8”
 Wybór kierunku kształcenia, któ-
rego muszą dokonać młodzi ludzie w 
wieku 14 lat to jedna z najtrudniej-
szych i najważniejszych decyzji w ich 
nastoletnim życiu. Aby decyzja ta 
była podjęta w zgodzie z potrzebami, 
aspiracjami i predyspozycjami mło-
dego człowieka, aby wybrana szko-
ła średnia spełniła jego oczekiwania, 
a zawód/studia, które w przyszłości 
wybierze dawały szanse na satysfak-
cjonującą pracę i rzeczywisty rozwój 
osobisty warto posłuchać doświad-
czonego doradcy zawodowego i jed-
nocześnie psychologa.

Termin: 26.03.2021 godz. 17.30 – 

spotkanie na Meet Google 

Link do spotkania: 

http://meet.google.com/wgi-ejvw-fsf

Dla rodziców

 Tematem spotkania dla rodzi-
ców będzie:  „Jak wspomóc dziec-
ko – ucznia klasy 8, w wyborze szko-
ły ponadpodstawowej – spotkanie z 
doradcą zawodowym i psychologiem 
dla rodziców uczniów klas 8”
 Wielu nastolatków potrzebuje 
mądrego wsparcia w podjęciu decyzji 
o wyborze kierunku kształcenia – po-
mocy w rozeznaniu własnych aspira-
cji, predyspozycji. Rodzice mogą być 
nieocenionymi doradcami własnych 
dzieci jeśli będą im w tych decyzjach 
towarzyszyć, pomagać rozumieć 
istotne dla wyboru szkoły średniej 
kwestie, ale nie narzucać własnych 
preferencji i wyborów. Jak mądrze i 
skutecznie udzielić wsparcia swojemu 
dziecku, które staje przed decyzją wy-
boru szkoły średniej, przekaże rodzi-
com doświadczony doradca zawodo-
wy i jednocześnie psycholog.

Termin: 26.03.2021 godz. 18.30 – 

spotkanie na Meet Google 

Link do spotkania: 

http://meet.google.com/wgi-ejvw-fsf

Ważne terminy dla ósmoklasisty
Harmonogram postępowania 

rekrutacyjnego:
 Wniosek o przyjęcie do szkoły po-
nadpodstawowej wraz z dokumentami 
będzie można składać od 17 maja 2021 r.  do 
21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły 
ponadpodstawowej dwujęzycznej, od-
działu dwujęzycznego, oddziału mię-
dzynarodowego, oddziału przygotowa-
nia wojskowego w szkole ponadpod-
stawowej, oddziałów wymagających od 
kandydatów szczególnych indywidual-
nych predyspozycji oraz do szkół i od-
działów prowadzących szkolenie spor-
towe w szkołach ponadpodstawowych, 
do których wnioski składane od 17 maja 

2021 r. do 31 maja 2021 r.

 Uzupełnienie wniosku o przy-
jęcie do szkoły ponadpodstawowej 
o zaświadczenie o wynikach egzami-
nu ósmoklasisty należy złożyć od 25 

czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. 

 Listy kandydatów zakwalifi kowa-
nych i kandydatów niezakwalifi kowa-
nych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.

Listy kandydatów przyjętych i kandy-
datów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 

sierpnia 2021 r.

 W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 

lipca 2021 r., w przypadku kandydatów 
zakwalifi kowanych, składa się potwier-

dzenie woli przyjęcia w postaci przed-
łożenia oryginału świadectwa ukończenia 
szkoły i oryginału zaświadczenia o wyni-
kach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zo-
stały one złożone w uzupełnieniu wniosku 
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 
W przypadku szkoły prowadzącej kształ-
cenie zawodowe - także zaświadczenia le-
karskiego zawierającego orzeczenie o bra-
ku przeciwwskazań zdrowotnych do pod-
jęcia praktycznej nauki zawodu oraz od-
powiednio orzeczenia lekarskiego o bra-
ku przeciwwskazań zdrowotnych do kie-

rowania pojazdami i orzeczenia psycho-
logicznego o braku przeciwwskazań psy-
chologicznych do kierowania pojazdem.
 W przypadku braku możliwości 
przedłożenia takiego zaświadczenia lub 
orzeczenia, rodzic kandydata lub kandy-
dat pełnoletni informuje o tym dyrekto-
ra szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 

r. do godz. 15.00. Należy wskazać wów-
czas przyczynę niedotrzymania pierwot-
nego terminu. Wówczas zaświadcze-
nie lub orzeczenie składa się dyrektoro-
wi szkoły, do której uczeń został przyjęty, 
nie później niż do 24 września 2021 r.
 Nieprzedłożenie do 24 września 

2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia 
będzie równoznaczne z rezygnacją z 
kontynuowania nauki w szkole, do któ-
rej uczeń został przyjęty. W przypadku 
szkoły prowadzącej kształcenie zawodo-
we – w oddziale realizującym kształcenie 
w zawodzie, do którego został przyjęty.
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AKTUALNOŚCI

Tytus, Romek i A'Tomek 

na Bajkowej Niedzieli!

PIASECZNO

 W najbliższą niedzielę w Domu 
Kultury w Piasecznie odbędzie się 
spektakl Teatru Wszelkiego „Ty-
tus Romek i A’Tomek, czyli jak zo-
stać artystą”. Spektakl powstał w 
oparciu o komiksy Henryka Jerze-
go Chmielewskiego po to by przy-
bliżyć postać kultowego szympan-
sa najmłodszym widzom, bo doro-
słym tego bohatera przedstawiać 
nie trzeba! Szalony Tytus, stworzo-
ny przez Papcia Chmiela z plamy 
atramentu, poddawany jest róż-
nym próbom uczłowieczenia: a to 
metodami naukowymi Doktora T’a-
lenta, a to poprzez wstąpienie do 
harcerstwa. Wszystkie jednak oka-
zują się mało skuteczne i zawod-
ne. Podczas podróży wannolotem 
do Paryża, A’Tom wpada na pomysł 
by tym razem uczłowieczyć Tytu-
sa przez sztukę. Pomysł ten podo-
ba się szympansowi i robi wszystko 
by zostać artystą. Oczywiście sza-
lone przygody i zabawne sytuacje 
przydarzają się Tytusowi na każ-
dym kroku, on jednak potrafi  pora-
dzić sobie w każdej sytuacji. Spek-
takl jest połączeniem zwariowane-
go poczucia humoru zaczerpnięte-
go z komiksów oraz wątków eduka-
cyjnych: w tym przypadku związa-
nych ze sztuką. Dzięki multimedial-
nym projekcjom widzowie poznają 
zabytki architektoniczne Londynu, 
Paryża uczą się pojęć takich jak abs-
trakcja, kompozycja, horyzont itp. 
Dopełnieniem spektaklu jest mu-
zyka: nowoczesny hip hop zmiesza-
ny z klasycznymi piosenkami har-
cerskimi. Na tym familijnym spek-
taklu dobrze będą bawić zarówno 
dzieci jak i dorośli. Początek o go-
dzinie 17. Transmisja live - FB Cen-
trum Kultury.

Tyl.

Magnesy z podróży
 We wtorek 23 marca na Dwor-
cu Kultura Magda Knitter popro-
wadzi spotkanie z Agnieszką Wla-
złowską o tym „Jak rzuciliśmy 
wszystko i przeprowadziliśmy się 
w Beskidy?”. Początek o godzinie 
18. Transmisja na FB Centrum Kul-
tury w Piasecznie.

Tyl.

Nie rób scen
 W środę 24 marca obejrzeć bę-
dzie można „Teatr na dziesięcio-
lecie Przystanku Kultura” - 10 sce-
nek teatralnych z dziesięciu przed-
stawień, które powstały podczas 
dziesięciu lat istnienia Przystanku 
Kultura. W sali 24 miało próby sie-
dem grup teatralnych prowadzo-
nych przez Ewę Kłujszo: Teatralusz-
ki, Patataj, Felix, ChaChaHiHiHeHe, 
STUU, ŁUPS! i Teatr Po 20stej.
 - Przez ten czas powstały dzie-
siątki różnorodnych spektakli, a frag-
menty z nich chcemy dziś Państwu 
przedstawić – zaprasza Ewa Kłujszo.
 Początek o godzinie 20. Trans-
misja online.

Tyl.

Gmina  
Konstancin-Jeziorna

Ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego nr 15 przy ul. Anny Walentynowicz 21L stanowiącego własność 
gminy Konstancin-Jeziorna

Oznaczenie nieruchomości:  Lokal znajduje się w budynku usytuowanym na działce 7/8  z obrębu 02-02
Położenie:  Konstancin-Jeziorna, ul. Anny Walentynowicz 21L, lokal mieszkalny nr 15
Numer KW:  brak księgi wieczystej dla lokalu. Lokal związany jest z własnością gruntu uregulowanego w księdze wieczystej nr  WA5M/00272282/9
Cena  wywoławcza: 395.000,00 zł*         Wysokość wadium: 20.000,00 zł
* Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U z 2020 roku poz. 106 zez m.) zwalania 
się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części..

Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest na terenie osiedla Mirków w Konstancinie-Jeziornie. Budynek w którym mieści się lokal 
posadowiony jest na działce ewidencyjnej numer 7/8 z obrębu 02-02 o powierzchni 0.0597 ha stanowiącej nieruchomość uregulowaną 
w księdze wieczystej nr WA5M/00272282/9. Najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. 
Budynek trzypiętrowy, podpiwniczony, wybudowany z wielkiej płyty na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Lokal mieszkalny 
nr 15 znajduje się na trzecim - ostatnim piętrze w ww. budynku. Mieszkanie składa się z pięciu pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju. 
Rozkład pomieszczeń jest funkcjonalny, wejście do poszczególnych pomieszczeń odbywa się z przedpokoju. Mieszkanie posiada balkon 
o powierzchni 5,59 m2. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze na poziomie piwnicy o powierzchni 5,40 m2. Z lokalem związany 
jest udział w prawie do gruntu i części wspólnych budynku.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
gruntów osiedla Mirków i terenów przyległych, zatwierdzonym Uchwałą Nr 413/III/51/2002 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 24.09.2002 
r., położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MW, przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Przetarg odbędzie się 20.04.2021 roku o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. 
Piaseczyńskiej 77. 
Warunkiem przystąpienia w przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.04.2021 roku (data uznania rachunku 
bankowego Gminy) na rachunek bankowy Gminy Konstancin-Jeziorna  Nr 15 8002 0004 0200 1111 2002 0067 prowadzony przez Bank 
Spółdzielczy O/Konstancin-Jeziorna.

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy 
Konstancin-Jeziorna, tel. 22 48 42 385.
Ogłoszenie znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Konstancin-Jeziorna:  
bip.konstancinjeziorna.pl.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

Burmistrz  
Gminy Konstancin-Jeziorna
/–/ mgr Kazimierz Jańczuk

Gmina  
Konstancin-Jeziorna

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 239 z późn. 
zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Miejską Konstancin-Jeziorna Uchwały Nr 291/VIII/21/2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 40 z obrębu 03-04 położonej w Konstancinie-Jeziornie.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać 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 , po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty 
telefonicznie pod nr tel.: (22) 48 42 391 lub (22) 48 42 394.
Wnioski należy składać 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, przedmiotu wniosku oraz 
oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2021 r.
Wnioski w formie papierowej można składać:
1)  w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty telefonicznie: 

(22) 48 42 305, (22) 48 42 306, (22) 48 42 307,
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.
Wnioski w formie elektronicznej należy wnosić:
1) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUA: /4576mqsekc/SkrytkaESP,
2) za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) – adres: urzad@konstancinjeziorna.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia ww. wniosków jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna.

Konstancin-Jeziorna, 17.03.2021 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. zbieranie 

wniosków dotyczących projektu mpzp, stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
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-ogranizacyjną 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.

Burmistrz  
Gminy Konstancin-Jeziorna
/–/ mgr Kazimierz Jańczuk

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki

o nr ew. 40 z obrębu 03-04 położonej w Konstancinie-Jeziornie

Wielkanocne warsztaty 

online

KONSTANCIN-JEZIORNA

 Konstanciński Dom Kultury za-
prasza w sobotę (20 marca) o godz. 
15.00 na warsztaty wielkanocne, 
podczas których uczestnicy wy-
konają kolorowe witraże z bibuły. 
Wszystko odbędzie się online na 
profi lu facebookowym. 

AB
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Udany rewanż Korony
PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA, LAURA CHYLICE – KORONA GÓRA KALWARIA 2:4 W meczu na inaugura-

cję obecnego sezonu Laura, bez większych problemów, zwyciężyła Koronę 4:1. Tym ra-

zem lepsi byli podopieczni Mariusza Szewczyka

 W pierwszej połowie grający 
agresywnie i z dużym zaangażowa-
niem przyjezdni kompletnie zasko-
czyli Laurę, która wyszła na boisko 
chyba zbyt pewna siebie. W efekcie 
Korona strzeliła aż cztery gole, któ-
rych autorami byli Konrad Depe-
rasiński i Mikołaj Nojek (po dwie 
bramki). Wykorzystali najlepiej jak 
mogli długie, precyzyjnie zagra-
ne, piłki za obrońców oraz wygrane 
przebitki po wyrzutach piłki z autu. 
Drużyna z Chylic była w stanie od-
powiedzieć tylko raz, kiedy to Jakub 
Olesiński posłał piłkę do siatki po 
dośrodkowaniu z rzutu rożnego.
 Po zmianie stron Korona cofnęła 
się do defensywy, a Laura – po ostrej 
reprymendzie w szatni od trenera 
Macieja Tataja – w końcu się obu-

dziła i ruszyła do odrabiania strat. 
I choć pięknym golem zza pola kar-
nego popisał się Jarosław Jamrozik, 
to Korona nie dała już sobie ode-
brać zwycięstwa. Duża w tym za-

sługa świetnie broniącego Radosła-
wa Wąszewskiego, który kilkukrot-
nie uchronił gości od straty gola.

Grzegorz Tylec

Mariusz Szewczyk, trener Korony Góra Kalwaria
 Zagraliśmy świetną pierwszą połowę. Wybiliśmy rywalom wszystkie atu-
ty, grając bardzo blisko siebie i oprócz stałych fragmentów, Laura nie zagroziła 
nam. Widziałem u chłopaków, że każdy dał z siebie wszystko, była taka pozytyw-
na energia i myślę, że mocno ich zaskoczyliśmy. Laura była jednak lepsza w dru-
giej połowie i miała sporo sytuacji. Wydaje mi się, że wynik nas trochę rozluźnił i 
oddaliśmy inicjatywę.

Max Litka, bramkarz Laury Chylice
 Gratuluję Koronie wygranej. Wyszliśmy dziś jakoś śnięci i obudziliśmy się, 
tak naprawdę, po czwartej bramce. W drugiej połowie nie schodziliśmy z ich po-
łowy i mieliśmy naprawdę dużo szans. Niestety, nie udało się. Teraz chcemy zma-
zać plamę i wygrywać, bo mamy bardzo dobry zespół, a zagraliśmy z Koroną jak 
drużyna z A klasy.

Wróciły z medalami
KICKBOXING W ostatnią sobotę w Skarżysku-Kamiennej od-

był się III Otwarty Turniej Świętokrzyski, w którym wziął 

także udział klub Wiśniewski-Kickboxing

 Na zawody pojechał w całości damski skład: Hanna Wilczek, Otylia Cha-
łupka, Roksana Rzeźnicka, Emilia Jura i Zuzanna Kusiak. Warto podkreślić, że 
wszystkie nasze reprezentantki spisały się znakomicie.
 Hania wystartowała w formule kick light w kategorii -42 kg kadet starszy i 
zajęła drugie miejsce. Jej koleżanka Otylia Chałupka startowała z kolei w for-
mule kick light w kategorii -50 kg kadet starszy i zdobyła złoto wygrywając 
wszystkie walki, z czego w fi nale walczyła tylko 30 sekund, ponieważ zno-
kautowała swoją przeciwniczkę. Roksana Rzeźnicka rywalizowała natomiast 
w formule low-kick w kategorii -48 kg jako junior młodszy i zajęła ostatecz-
nie trzecie miejsce. Emilia Jura, która trenuje dopiero dziewięć miesięcy i były 
to jej pierwsze zawody, wystartowała w formule kick-light w kategorii -60 kg 
jako junior i wygrała wszystkie pojedynki, oprócz fi nałowego, w którym spo-
tkała się z koleżanką z klubu Zuzanną Kusiak, która wystartowała w tej sa-
mej kategorii wagowej i w tej samej formule. Zuzia również wygrała wszyst-
kie swoje walki, łącznie z fi nałową, którą stoczyła z Emilką. Szczególnie cie-
szyć mógł fakt, że dwa pierwsze miejsca w kategorii - 60 kg należały do za-
wodniczek Wiśniewski-Kickboxing.

Tyl.

Wygrana zapewniła
szóste miejsce
SIATKÓWKA, II LIGA, MUKS KRÓTKA MYSIADŁO – KS AZS AWF BIAŁA POD-

LASKA 3:0 (25:19; 25:20; 25:17) Podopiecznym Michaliny Tokarskiej 

udał się rewanż za wcześniejszą porażkę w lidze. We własnej hali za-

grały pewnie i odniosły w pełni zasłużone zwycięstwo

 - W Białej Podlaskiej grałyśmy bardzo słabo i byłyśmy w niepełnym skła-
dzie – mówi Michalina Tokarska, trenerka Krótkiej Mysiadło. - Czas działa na 
naszą korzyść, bo do formy po porodzie wraca Marta Piekut, która z meczu 
na mecz gra coraz lepiej. Coraz lepiej w drużynie odnajduje się również Kasia 
Żmijewska, która na stałe zapisała się w pierwszym składzie na przyjęciu.
 Przed siatkarkami Krótkiej teraz ostatni mecz ligowy w Siedlcach. Wiado-
mo już, że drużyna ma pewne szóste miejsce w lidze, ale nasze zawodniczki 
zapowiadają mocną walkę o piątą lokatę w tabeli.

Tyl.

Tabela grupy drugiej drugiej ligi
1 AZS AWF Warszawa 20 18 2 56:7 54 1554:1161 
2 BAS Białystok 20 16 4 53:23 47 1740:1531 
3 PMKS Nike Węgrów 19 14 5 46:21 42 1546:1313 
4 LTS Legionovia 19 12 7 41:29 37 1592:1474 
5 ESPES Sparta Warszaw 20 10 10 37:41 27 1614:1676 
6 Krótka Mysiadło 19 8 11 32:36 26 1458:1477 

7 Ósemka Siedlce 19 8 11 31:40 24 1474:1610 
8 UKS Chemik Olsztyn 19 7 12 29:41 21 1420:1571 
9 AZS LSW Warszawa 19 6 13 27:45 19 1533:1597 
10 Biała Podlaska 19 6 13 22:44 18 1380:1515 
11 MUKS Wojskowe 19 1 18 9:56 3 1186:1572 -386

Trzy kwarty dały zwycięstwo
KOSZYKÓWKA, III LIGA, MUKS PIASECZNO - UKS GIM 92 URSYNÓW WARSZAWA 83:64 (26:20, 30:12, 19:17, 8:15) 

Piaseczyńscy koszykarze kontynuują znakomitą serię w drugiej rundzie rozgrywek 

trzeciej ligi. Pokonując pewnie zespół z Ursynowa mają, póki co, na swoim koncie trzy 

zwycięstwa i zero porażek

 O ile pierwsza kwarta meczu 
była jeszcze w miarę wyrównana, to 
w drugiej MUKS potwierdził, że jest 
zespołem bardziej doświadczonym i 
lepiej zorganizowanym od przyjezd-
nych. Młoda drużyna UKS, choć 
dysponująca zawodnikami z dobry-
mi warunkami fizycznymi, miała 
spore problemy z przebiciem się pod 
kosz Piaseczna, choć nadrabiała to 
niezłą skutecznością rzutów dystan-
sowych. Ławka miejscowych pode-
rwała się natomiast w ostatniej se-
kundzie pierwszej połowy, kiedy to 
efektownym buzzer beaterem popi-
sał się Aleksander Łyczka, trafiając 
za trzy równo z syreną końcową.
 Po przewie dwie świetne ak-
cje zaprezentował z kolei Piotr Ła-
zarek. Najpierw zakończył szybką 
kontrę efektownym wsadem (do tego 
z faulem), a potem popisał się jesz-
cze skutecznym blokiem. Takie ak-
cje rzadko można oglądać na par-
kietach trzecioligowych – tym bar-
dziej cieszy, że można je było zoba-
czyć w ostatnią sobotę w Piasecznie. 
Humory popsuła nieco miejscowym 
czwarta kwarta, gdzie piłka przesta-
ła wpadać do kosza i udało się zdo-
być ledwie osiem punktów. Przewaga 
była już jednak wówczas na tyle wy-
soka, że MUKS nie musiał się mar-
twić, że może tego meczu nie wy-
grać. Warto odnotować, że najwięcej 
punktów dla piasecznian (21) zdobył 
tego wieczoru Jakub Prowiński.
 - Na pewno cieszymy się ze zwy-
cięstw i tego, że udaje nam się na-
wiązać walkę z drużynami z gór-

nej części tabeli – mówi Nikodem 
Sarosiak, silny skrzydłowy MUKS 
Piaseczno (18 punktów w meczu z 
UKS GIM). - Potrafimy się skon-
centrować, utrzymać wysoki poziom 
energii i grać jak zespół. Są gorsze 
momenty, ale póki co nie odebra-
ły nam one wygranej. Jeśli chodzi o 
ten mecz, to przez jakieś dwie i pół 
kwarty udało nam się spiąć i wy-
walczyć bezpieczną przewagę, bo w 
końcówce przyszedł gorszy moment 

i pozwoliliśmy przeciwnikom odzy-
skać część strat. Ja na pewno nie je-
stem zadowolony ze swojej postawy 
w obronie i uważam, że w tym aspek-
cie jako zespół zawsze możemy coś 
poprawić, żeby stawiać jeszcze trud-
niejsze warunki przeciwnikom.
 W kolejnym meczu w najbliższą 
sobotę MUKS Piaseczno podejmie 
u siebie SPEED Sport Wołomin. Po-
czątek spotkania o godzinie 18.

Grzegorz Tylec

Tabela grupy C trzeciej ligi
1 KS Legion Legionowo 13 8 5 - 3 3 - 1 2 - 2 649 - 642 
2 ENERGA Hutnik Warszawa Koszykówka 11 6 5 - 1 3 - 0 2 - 1 526 - 436 
3 MUKS Piaseczno 11 7 4 - 3 3 - 1 1 - 2 551 - 494 

4 GLKS Nadarzyn 10 7 3 - 4 2 - 2 1 - 2 498 - 544 
5 SPEED sport 8 6 2 - 4 1 - 2 1 - 2 451 - 517 
6 UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 7 6 1 - 5 0 - 2 1 - 3 442 - 484



Gmina  
Konstancin-Jeziorna

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. 
zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) zawiadamiam o podjęciu przez 
Radę Miejską Konstancin-Jeziorna uchwały Nr 332/VIII/24/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 15/15 z obrębu ewid. 0010 Kawęczynek Borowina.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać 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 , po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty 
telefonicznie pod nr tel.: (22) 48 42 411 lub (22) 48 42 392.
Wnioski należy składać 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, przedmiotu wniosku oraz 
oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2021 r.
Wnioski w formie papierowej można składać:
1)  w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty telefonicznie: 

(22) 48 42 305, (22) 48 42 306, (22) 48 42 307,
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.
Wnioski w formie elektronicznej należy wnosić:
1) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUA: /4576mqsekc/SkrytkaESP,
2) za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) – adres: urzad@konstancinjeziorna.pl .
Organem właściwym do rozpatrzenia ww. wniosków jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna.

Konstancin-Jeziorna, 17.03.2021 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. zbieranie 

wniosków dotyczących projektu mpzp, stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
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-ogranizacyjną 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.

Burmistrz  
Gminy Konstancin-Jeziorna
/–/ mgr Kazimierz Jańczuk

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla działki o nr ewid. 15/15 z obrębu ewid. 0010 Kawęczynek-Borowina

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości nr 5/2021
przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Gmina  
Konstancin-Jeziorna

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, że
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77, wywieszony został  wykaz  
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie- 
-Jeziornie, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 158/3  z obrębu 03-15 o powierzchni 0,0058 ha, uregulowanej 
w księdze wieczystej KW WA5M/0042955/6, na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej, stanowiącej 
działkę ewidencyjną nr 161 z obrębu 03-15 w celu poprawienia jej warunków zagospodarowania.
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej  
www.bip.konstancinjeziorna.pl.
Szczegółowych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy 
Konstancin-Jeziorna pod nr telefonu  (22) 48 42 385.

Komunikat w sprawie zasad dystrybucji indywidualnych  
masek ochronnych dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna

Gmina  
Konstancin-Jeziorna

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 18 marca br. rozpoczął dystrybucję wśród mieszkańców 
otrzymanych indywidualnych masek ochronnych COVID–19. Maski nieodpłatnie wydawane będą 
osobom zamieszkującym na terenie gminy w ilości po cztery sztuki na osobę.
Dystrybucja masek odbywać się będzie poprzez:

  sołtysów – dla mieszkańców danego sołectwa;
  Konstancińską Spółdzielnię Lokatorsko-Własnościową – dla osób zamieszkujących budynki 
spółdzielni;
  wspólnoty mieszkaniowe – dla osób zamieszkujących budynek danej wspólnoty;
  Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie – dla osób zamieszkujących budynki 
administrowane przez zakład;
  punkt dystrybucji zlokalizowany w budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77  
(w okresie od 19 do 26 marca 2021 r., od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–20.00) – dla 
osób zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej na terenie miasta.

Administratorzy domów seniora, Domu Artystów Weteranów Scen Polskich, obiektów parafialnych 
i zakonnych, domów opieki o stałym pobycie pensjonariuszy itp. mogą odebrać maseczki 
w konstancińskim magistracie – po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu z Biurem 
Zarządzania Kryzysowego (nr tel.: 664 415 615).



DAM PRACĘ

Wspólnota mieszkaniowa Miś w Piasecznie zleci 
remont tarasu (ok 380 m kw) tel. 22 716 11 11

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

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

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

Firma Norwa Plants Sp. z o. o w Piasecznie pilnie za-
trudni na umowę o pracę do laboratorium produkcji ro-
ślin elektryka z uprawnieniami SEP min 1KW Kontakt 22 
756 20 65, w godz. 11:30-14:00 mail kadry@norwa.eu 

Firma Norwa Plants Sp. z o. o w Piasecznie pilnie za-
trudni na umowę o pracę do laboratorium produkcji ro-
ślin panią do sprzątania. Kontakt 22 756 20 65, w godz. 
11:30-14:00 mail kadry@norwa.eu 

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

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 

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

Kierowca wywrotki, Piaseczno i okolice, tel. 796 413 613

Przedszkole zatrudni nauczyciela i opiekuna do żłobka, 
Nowa Wola k/Piaseczna, tel. 501 423 413

Firma ogrodnicza zatrudni doświadczonych ogrodni-
ków na stanowisko brygadzista ekipy pielęgnacyjnej, a 
także brygadzistę ekipy zakładania ogrodów, nawodnie-
nia. Praca całoroczna i umowa o pracę. tel. 789 452 358

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Górze Kalwarii zatrud-
ni od zaraz osobę do prac remontowo-wykończenio-
wych. Kontakt pon-pt. do godz 14.00tel. 509 692 851

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Górze Kalwarii zatrudni 
od zaraz osobę do sprzątania klatek schodowych oraz 
terenów zielonych. Kontakt pon-pt. do godz 14.00 
tel. 509 692 851

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

Firma produkująca sprężyny z Tomic poszukuje pracowni-
ków na stanowiska: TECHNOLOG,PRAC.PRODUKCJI,O-
PERATOR MASZYN. Proszę o kontakt: maz.kadry@wp.pl  
tel. (22)4605648

Zatrudnię pomocnika elektryka lub samodzielnego elek-
tryka M Instalacje tel.  539 669 889

Praca przy remoncie palet, lokalizacja 05-503 Baszków-
ka  tel. 501 495 101

Zatrudnię do pracy przy produkcji opakowań z tektury w 
Piasecznie, kontakt 22 737 24 77 ,  cv slawek@polmle-
kart.waw.pl  

Przyjmiemy opiekunki osób starszych, salowe - Konstan-
cin-Jeziorna, tel. 506 815 779

Praca na recepcji w Konstancinie-Jeziornie. CV ze zdję-
ciem na biuro@myjnianova.pl

SZUKAM PRACY 

Kierowca B, C  i E, HDS, tel. 501 091 252

Sprzątanie, tel. 539 609 535

Sprzątanie, tel. 730 776 856

KUPIĘ

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

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

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

SPRZEDAM

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

Sadzarka czeska do ziemniaków, 800 zł, krajzega 
+ silnik, 1100 zł tel. 662 818 104

Słoma żytnia, owies, tel. 504 380 424

Dwupoziomowe łóżko i szklaną ławę, tel. 695 439 184

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

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

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

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup aut, tel. 515 018 430

Kasacja Skup Aut tel. 508 206 738

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Chcesz dobrze ulokować oszczędności? Kup u nas dział-
kę, tel. 602 340 549

Sprzedam tanio działki rekreacyjne, tel.  604 624 875

Sprzedam super działki ok. 1000 m kw., bardzo tanio w 
okolicy Piaseczna, tel. 602 340 549

Jastrzębie, ul. Jastrzębska 3400 m kw., działka budowla-
na, media, budynki przy lesie, tel. 606 174 515

Dom w Pyrach 120 m kw., z działką 575 m kw., 
tel. 886 582 760

Kawalerkę w Piasecznie 21,38 m kw., tel. 886 582 760

Mieszkanie czteropokojowe 88,6 m kw. W Piasecznie,  
630 tys. zł, tel. 602 57 83 66

Mieszkanie 58 m kw., parter, 2 pokoje z kuchnią, 
Piaseczno, ul. Warszawska 37, tel. 518 750 030

Działka rolna, uzbrojona, 2,5 ha + budynki, Sokule, gmina 
Wiskitki, tel. 600 254 705

Chyliczki, działka 5678 m kw., całość ogrodzona, okolica 
willowa, wszystkie zezwolenia na budowę, 300zł/m kw., 
tel. 502 580 355

Dwupokojowe 36 m kw. Piaseczno, tel. 601 213 555

Sprzedam działkę rolną 4,6ha w gminie Chynów 
z  dobrym dojazdem,tel. 886 148 471

Tarczyn 4ha tel.668714858

Sprzedam mieszkanie w Piasecznie 38 m. Tel. 531 400 676 

Działka budowlana, 4200 m kw., Nowy Prażmów, 
tel. 536 043 434

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

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

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

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

Aktualnie od zaraz mieszkanie na poddaszu, 35 m kw., 
umeblowane, samodzielne, tel. 508 421 225

Samodzielny lokal w salonie fryzjerskim pod usługi pielę-
gnacyjne, Piaseczno, ul. Młynarska 4, tel. 509 124 852

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

Pokój, Chylice, tel. 516 228 558

1000 m kw., działka budowlana, Prażmów, 85 000 PLN, 
tel. 735 988 544

Pomieszczenie magazynowo-produkcyjne, 300 m kw., 
media, biuro, Piaseczno, ul. Syrenki 10, tel. 691 513 379

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

Do wynajęcia lub sprzedaży dwupokojowe, 48 m kw., 
Piaseczno, tel. 512 084 728

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ

Kawalerkę w Piasecznie, tel. 515 174 640

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

USŁUGI

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. Tel. 504 008 309

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

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

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

Glazura, łazienki, ocieplenia, tel. 601 304 250

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

Kierownik Budowy, Inspektor, tel. 502 120 724

Elektryk, tel. 666 890 886

POMOC DLA SENIORA: zakupy, pomoc w domu, do-
trzymywanie towarzystwa, Piaseczno, tel. 571 373 118

Brukarstwo, tel. 501 683 631

Dachy - krycie, remonty, tel. 511 928 895

Elewacje docieplenia tel. 514 343 032 

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Tynki gipsowe, wylewki, tel. 502 788 561

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

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

PODDASZA, OCIEPLENIA K/G, TEL. 728 890 101

TARASY, TERAKOTA, MALOWANIE, GIPSY, 
TEL. 728 890 101

ROZBIÓRKI KOMLEKSOWO, TEL. 728 890 101

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

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

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

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

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

Malarskie, tel. 696 120 208

Dach – papa termozgrzewalna, tel. 881 487 063

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

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439

Układanie kostki brukowej,  tel. 604 174 152

Tynki maszynowe, gipsowe, tel. 722 139 868

Instalacje elektryczne,   tel.  601 41 88 01

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

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

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

Ocieplanie budynków, elewacje tel. 609 828 998

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

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

Malowanie, tel. 505 586 728

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Dachy papą termozgrzewalną, obróbki, tel. 502 473 605

Dachy, pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Dekarskie, naprawa dachów, montaż dachów, rynny, ob-
róbki blacharskie, papa termozgrzewalna, tel. 798 518 276

Fotowoltaika, pompy ciepła tel. 570 590 007

Glazura, terakota, remonty- samodzielnie, tel. 694 126 583

Ogrodnictwo tel. 536 043 434

 RÓŻNE 

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

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

NAUKA 

Pomoc w lekcjach dla klas 1-5, (matematyka, przyroda, 
biologia i angielski), od 20 zł za godzinę,na miejscu, z 
dojazdem lub online, tel. 571 373 118 

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

GRUPA DYSKUSYJNA- rozmowy o naturze człowieka, roz-
woju osobowości, twórczym życiu, sztuce, tel. 571 37 31 18

ZDROWIE I URODA 

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

ZWIERZĘTA

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

MATRYMONIALNE

Kawaler po 60-tce szuka kobiety, stały związek, 
tel. 88 47 45 388

Samotny, 43 lata, pozna katoliczkę do stałego związku 
w wieku ok. 28-35 lat, tel. 571 37 31 18
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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

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

Firma sprzątająca zatrudni panie do sprzątania klatek 
schodowych na terenie wspólnot mieszkaniowych. Praca 
w Piasecznie i Józefosławiu, tel. 503 514 774

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

Rowery Elektryczne tel. 508 066 034

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

Malowanie, tapetowanie, układanie glazury, 
tel. 600 254 705

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

Gładzie/Malowanie tel. 884 339 465

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

Szachy, tel. 883 275 656

Kupię używaną halę 500 - 1000 m. kw., 
tel. 604 626 444

Firma sprzątająca zatrudni pracowników do sprzątania 
budynków wraz z terenem okalającym. Praca na terenie 
Ursynowa, w godzinach 8-12. Atrakcyjne wynagrodzenie.
Kontakt 509-129-984 -proszę dzwonić w godzinach 
9:00-16:00

Zatrudnię brukarzy i pomocników tel 602 114 307

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

R E K L A M A

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

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

Remonty, tel. 796 682 431
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Niedługo poznamy sportowe 
dzieje Piaseczna
PIASECZNO Już wkrótce ukaże się kolejna książka znanej piaseczyńskiej autorki Agnieszki Cubały, która za-

słynęła cyklem publikacji dotyczącym różnych ujęć Powstania Warszawskiego. Tym razem kończy właśnie 

pracę nad książką „Sportowe dzieje Piaseczna”, która – jak sama podkreśla - okazała się dla niej wspania-

łą przygodą życiową, dzięki której mogła lepiej poznać historię miasta i spotkać wielu wyjątkowych ludzi

 Autorka, która podczas piase-
czyńskiej gali sportu rozmawiała o 
książce z redaktorem Michałem Ol-
szańskim, nie spodziewała się jed-
nak, że będzie musiała zmierzyć się 
z tak trudnym zadaniem.  
 - Dzieje tutejszego sportu są tak 
bogate, że można byłoby napisać na 
ich temat bez trudu kilka tomów – 
mówi Agnieszka Cubała. - Trze-
ba było dokonywać trudnych wy-
borów związanych z selekcją mate-
riału. Dlatego chciałabym wyraźnie 
podkreślić, że książka, która nieba-
wem się ukaże, nie zamyka tematu. 
Wręcz przeciwnie - dopiero otwie-
ra wielowątkową opowieść o wspa-
niałych osiągnięciach i niezwykłych 
ludziach, którzy postanowili zakła-
dać pierwsze kluby, budować infra-
strukturę, popularyzować nowe dys-
cypliny i swoimi sukcesami przy-
nosić radość i poczucie dumy kibi-
com i mieszkańcom. Mam nadzie-
ję, że znajdą się kolejne osoby, które 
będą kontynuować rozpoczętą prze-
ze mnie pracę. 
 Autorka podziękowała za po-
moc okazaną podczas pracy nad 
książką obecnym władzom mia-
sta oraz osobom, bez wsparcia i 
zaangażowania których  publika-
cja ta z pewnością nie mogłaby 
nigdy powstać. Szczególny wkład 
mieli w tym przypadku: Wanda 
Wasiewicz, Marek Frącz, Stani-
sław Hofman, Robert Iwanek, Ar-
kadiusz Modrzejewski, Marcin 
Pałuba, Bogdan Trębicki i Tadeusz 
Warsza. 
 - Niniejsza książka była pisana 
w czasie pandemii, co w pewnym 
stopniu utrudniło mi dostęp do ar-
chiwów – dodaje Agnieszka Cuba-
ła. - Dlatego nieocenionym źródłem 
okazała się dla mnie lokalna prasa, 
a zwłaszcza artykuły z „Gazety Pia-
seczyńskiej”, „Kuriera Południowe-
go” i „Kuriera Piaseczyńskiego”.
 Ze względu na fakt, że sama jest 
wielką fanką siatkówki, szczególnie 
wyjątkowe było dla autorki spotka-

nie z Mistrzem Świata i Mistrzem 
Olimpijskim Tomaszem Wójtowi-
czem. Ogromne wrażenie zrobiły 
na niej również rozmowy z: Doro-
tą Godziną, Renatą Sobiesiak-Pa-
radowską,  Ryszardem Głowackim, 
Andrzejem Maliną, Filipem Mły-
narskim, Wiesławem Paradowskim 
i Piotrem Siegoczyńskim. W pracę 
nad książką wspaniale włączyli się 
też przedstawiciele takich dyscyplin 
jak: piłka nożna i ręczna,  kolarstwo, 
kickboxing, karate, tenis, pływanie, 
badminton, łucznictwo, baseball czy 
sporty motorowe i zimowe. 
 - Ogromnie bliski był mi za-
wsze taniec, dlatego z tym więk-
szą przyjemnością opisałam suk-
cesy zawodników i trenerów z 
klubów: „Grawitacja Sport Aca-
demy” i „Akademii Tańca Paso” 
- nie kryje Agnieszka Cubała. - 
Myślę, że dla społeczności lokal-
nej wielkie znaczenie ma również 
rekreacja sportowa, zwłaszcza że 
miasto dysponuje wspaniałymi 

obiektami i terenami o wyjątko-
wych walorach krajobrazowych i 
przyrodniczych. 
 Ciekawym materiałem będzie 
również aneks książki, w którym 
autorka zebrała „złote myśli” wiel-
kich zawodników, takich jak: Mi-
chael Jordan, Lionel Messi czy Iga 
Świątek, ale i postaci związanych ze 
sportem piaseczyńskim. 
 - Słowo ma wielką moc i może 
zmieniać świat – podsumowuje 
Agnieszka Cubała. - Dlatego mam 
nadzieję, że młodzi zawodnicy z 
Piaseczna, korzystając z rad wiel-
kich mistrzów, już niebawem będą 
sięgać po najwyższe trofea sporto-
we, czego serdecznie im życzę!
 Książka „Sportowe dzieje Pia-
seczna” ma charakter niekomercyj-
ny i będzie dostępna nieodpłatnie na 
spotkaniu autorskim, którego ter-
min uzależniony jest od dalszych 
obostrzeń wynikających z pandemii.

Grzegorz Tylec

Agnieszka Cubała w rozmowie z red. Michałem Olszańskim

Osobiste lalki Renaty 
Gołaszewskiej-Adamczyk
PIASECZNO Do 21 marca będzie można oglądać niezwykłą wystawę la-

lek w Domu Kultury w Piasecznie, których autorką jest Renata Goła-

szewska-Adamczyk, mieszkanka Zalesia Dolnego

 - Cieszę się, iż moje lalki mogą za-
poznać się bliżej z mieszkańcami Pia-
seczna – mówi Renata Gołaszew-
ska-Adamczyk. - Zdaje się, że w Gale-
rii Witryna czują się znakomicie.
 Postaci, które pokazuje artystka, 
to stali domownicy, którzy mieszka-
ją i należą do jej rodziny od lat. Lalek 
jest w sumie 15, a wśród nich: Krzy-
czący Józio, rozpłakany, roszczenio-
wy Romek, Kazio marzyciel, Tekla i 
wiele innych. 
 - Każda z tych postaci  ma swoją hi-

storię,  głęboką, osobistą, scaloną  z ży-
ciem moim i mojej rodziny – zapewnia 
autorka ekspozycji. - Są częścią nas. 
 Jakby zupełnie z innego świa-
ta pojawiła się również w Galerii Wi-
tryna etiopska kobieta z dzieckiem i 
afrykański chłopiec. Etiopka o imie-
niu Nadogu powstała specjalnie na 
tą wystawę. 
 - Podczas ponurych miesięcy Co-
vidu w ramach odskoczni oglądałam 
dużo zdjęć o Afryce – mówi Renata 
Gołaszewska-Adamczyk. - Zachwyciły 

R E K L A M A
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mnie plemiona etiopskie, a zwłaszcza 
spektakularne malunki na ciele, od-
ważne, wręcz szalone ozdoby,  blizny 
czy kolorowe stroje. Tak właśnie po-
wstała Nadogu i jej mały synek Kofi , a z 
nimi siedzi zamyślony chłopiec o imie-
niu Tesfa. Czy wiecie, że Tesfa to znaczy 
nadzieja? Na tę wiosnę tak bardzo nam 
wszystkim potrzebna...

Tyl.
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