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TARCZYN W jednym z domów 

na terenie Tarczyna znale-

ziono szczątki martwych 

psów, pętle do wieszania 
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ły piekło. Interwencje pod-

jęły OTOZ Animals Warsza-

wa, Fundacja Zwierzokra-

cja, Fundacja Futrzaki, poli-

cja oraz straż pożarna
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KRONIKA POLICYJNA

 Ursynowscy patrolowcy zatrzymali 36-latka oraz jego o dwa lata 
młodszego wspólnika podejrzanych o kradzież dwóch samochodów. 
Mężczyźni zostali zatrzymani do kontroli w miejscu, gdzie dochodzi-
ło do włamań do pojazdów. W swoim aucie mieli urządzenia do za-
kłócania sygnałów GSM oraz GPS, śrubokręty, gaz łzawiący, kluczyki 
od bmw oraz innego pojazdu, tablice rejestracyjne, fałszywy dowód 
osobisty oraz inne przedmioty świadczące, że obaj mogą się zajmo-
wać kradzieżami pojazdów. W trakcie dalszych czynności kryminalni 
zebrali dowody, że obaj mężczyźni dopuścili się kradzieży dwóch po-
jazdów bmw w lipcu ubiegłego roku, do czego się przyznali. Grozi im 
kara do 10 lat więzienia.

TARCZYN

Do aresztu za kradzież portfela
 Przed kilkoma dniami na stacji paliw w Tarczynie doszło do nieco-
dziennej kradzieży. Do kierowcy, tankującego swój pojazd podszedł 
mężczyzna i zaproponował kupno perfum w „atrakcyjnej cenie”. Gdy spo-
tkał się z odmową, sprzedawca wyrwał mu z rąk portfel z zawartością po-
nad 3 500 złotych i zbiegł. Policja z komisariatu w Tarczynie ustaliła toż-
samość i zatrzymała podejrzanego o kradzież. 38-letni obywatel Słowacji 
trafi ł do aresztu i odpowie za kradzież zuchwałą. Grozi mu do 8 lat pozba-
wienia wolności. 
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K O N D O L E N C J E

Pani

Dorocie Sobczak
Pracownikowi Urzędu Miasta  
i Gminy Konstancin-Jeziorna

Wyrazy głębokiego współczucia 
oraz słowa wsparcia i otuchy  

z powodu śmierci  

składają

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej  
Agata Wilczek

Burmistrz  
Gminy Konstancin-Jeziorna  

Kazimierz Jańczuk

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

śp. Mariusza Wnuka
muzyka, współzałożyciela zespołów  

Big Band Rondo Konstancin i The Warsaw Dixielanders, 
pomysłodawcy Jazz Zdrój Festiwalu

Najszczersze wyrazy współczucia  
Rodzinie i Bliskim 

składają

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej  
Agata Wilczek

Burmistrz  
Gminy Konstancin-Jeziorna  

Kazimierz Jańczuk

Arcy Historie Dzieł

PIASECZNO

 W sobotę 27 marca Małgorzata 
Szamocka opowie o różnych wyobra-
żeniach górskiej przyrody w dziejach 
sztuki nowożytnej. Czy istnieje jakaś 
szczególna trudność, by dobrze ma-
lować góry? Czy tkwi ona w kontra-
ście między materią przedmiotu, a 
materią obrazu? Jakże w oleju oddać 
krystaliczną odporność skały, poszar-
paną linię grani, rażącą biel śniegu, 
twarde kontrasty walorowe, jak za-
mknąć w czterech ramach kolosalne 
różnice wielkości? Na te i na inne py-
tania spróbuje odpowiedzieć histo-
ryczka sztuki Małgorzata Szamocka. 
Podczas spotkania na różnych przy-
kładach malarstwa będą przedsta-
wione różne sposoby ujmowania i 
pojmowania gór. Osobne odrębne i 
ważne miejsce zostanie poświęcone 
Tatrom i ich szczególnemu miejscu 
w sztuce polskiej. Wydarzenie Online 
na FB Centrum Kultury w Klubie Kul-
tury w Zalesiu Górnym rozpocznie się 
o godzinie 18.

Tyl.

Pegaz na biegunach
 W najbliższą środę 31 marca w 
Domu Kultury w Piasecznie odbędzie 
się spotkanie z Bartkiem Rubikiem 
(fotografem dokumentującym zwy-
czaje i tradycje mieszkańców w róż-
nych zakątkach świata) „Etiopia - śla-
dami Arki Przymierza”. Etiopia to je-
den z najbardziej fascynujących kra-
jów Czarnego Kontynentu, a także 
drugi najstarszy chrześcijański kraj 
świata; Etiopczycy wierzą, że są straż-
nikami legendarnej Arki Przymierza. 
Początek o godzinie 19. Transmisja 
live na FB Centrum Kultury.

Tyl.

Ale kosmos!

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W poniedziałek 29 marca na Face-
booku Konstancińskiego Domu Kul-
tury odbędzie się bezpłatne spotka-
nie online na żywo z dr Miłoszem Mar-
kiewiczem - historykiem sztuki i kul-
turoznawcą, absolwentem Uniwersy-
tetu Śląskiego w Katowicach. Wyda-
rzenie w ramach obchodów Roku Sta-
nisława Lema w Konstancinie pod ha-
słem „Ale kosmos!” przybliży nastę-
pujące zagadnienia: Czy szczęście da 
się opisać matematycznym wzorem? 
Dlaczego roboty czują obrzydzenie 
w stosunku do istot z krwi i kości? Co 
cechuje cywilizację znajdującą się w 
Najwyższej Fazie Rozwoju? Jakimi 
prawami rządzi się Kosmos i czy po-
ezja może mieć władzę nad gwiazda-
mi? W ramach wykładu jego uczestni-
cy nie tylko podejmą wspólną próbę 
znalezienia odpowiedzi na te pytania, 
ale również zastanowią się, jaką lekcję 
na temat związków człowieka z tech-
nologią pozostawił dla nas Stanisław 
Lem. Początek o godzinie 18. Tyl.

KONSTANCIN-JEZIORNA

Włamanie do mieszkania i kradzież
 Kilka dni temu jedno z mieszkań na osiedlu w Konstancinie-Jeziornie 
zostało okradzione. Złodzieje zabrali między innymi telefon komórkowy i 
laptopa. Policjanci zatrzymali w tej sprawie dwóch mężczyzn w wieku 23 
i 29 lat oraz 19-letnią kobietę. W trakcie przeszukania mieszkania jedne-
go z mężczyzn, znaleziono dużą ilość telefonów komórkowych, pienię-
dzy oraz narkotyki. Policjanci podejrzewają, że zatrzymane osoby są za-
mieszane w rozprowadzanie środków odurzających. Sprawa ma charak-
ter rozwojowy. Nie wyklucza się kolejnych zatrzymań.

POWIAT

Wandale wciąż grasują
 W Woli Mrokowskiej 19 marca ok. godziny 13 nieznany sprawca pory-
sował drzwi i uszkodził zamek toyoty auris. 21 marca na ul. Paprociowej 
zostały porozbijane donice z zielenią ustawione pod sklepem. Na cmen-
tarzu w Górze Kalwarii z grobu został oderwany mosiężny krzyż z fi gurką 
Jezusa. 

KONSTANCIN-JEZIORNA

Napastował 14-letnią dziewczynę
 W poniedziałek 22 marca na ul. Pogodnej do 14-letniej dziewczyny pod-
biegł nieznany napastnik i zaczął dotykać ją w miejscach intymnych. Męż-
czyzna był wysoki i szczupły, nosił szare dresowe spodnia i ciemną bluzę z 
kapturem. Jeśli ktokolwiek dysponuje informacjami, które mogą pomóc w 
ustaleniu tożsamości poszukiwanego proszony jest o kontakt z policją.  

PIASECZNO 

Odnaleziono zaginionego 
 Przy ul. Jasińskiego w Piasecznie, w poniedziałek 22 marca rozpoczę-
to poszukiwania 48-letniego mężczyzny. W działania policji zaangażowa-
ła się również straż pożarna. Funkcjonariuszom pomagał także pies tro-
piący. Dwa dni później dzielnicowi szczęśliwie odnaleźli  mężczyznę. 

TARCZYN

Ludzie kości i czaszki 
 Podczas prac prowadzonych na terenie należącym do gminy, przy 
ul. Stępkowskiego jeden z pracowników fi rmy budowlanej natrafi ł na 
ludzkie kości i czaszki. Na miejsce wezwano policję, staż miejską, prokura-
turę i konserwatora zabytków. Ustalono, że kości są  pozostałością cmen-
tarza, który przed laty funkcjonował w tych okolicach.  

URSYNÓW

Zatrzymano podejrzanych 
o kradzież samochodów
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Na naszym rynku bardzo dynamicznie działa fi rma Skynet Sp. z o.o. 

oferując szybkie i stabilne łącze internetowe. - W powiecie piaseczyń-

skim mamy już ponad 100 km światłowodu, obejmującego swoim za-

sięgiem kilkanaście tysięcy klientów – mówi prezes Krzysztof Skorup-

ski. - Kierunki naszego rozwoju wyznaczają zgłaszane zapotrzebowa-

nia i liczba odbiorców na danym terenie

 Firma Skynet Sp. z o.o. funk-
cjonuje na rynku telekomunika-
cyjnym od 2002 roku.  Oferując 
swoje usługi na terenie Warszawy 
oraz przyległych do niej powia-
tów: warszawskiego zachodniego, 
pruszkowskiego, nowodworskim i 
piaseczyńskiego. - Aktualnie pro-
wadzimy kilkanaście inwestycji na 
terenie powiatu piaseczyńskiego 
– informuje prezes Krzysztof Sko-
rupski i podkreśla, że wybór dla 
ich kolejnych lokalizacji zależy od 
klientów. 
 Ilu klientów musi się zgło-
sić, by była możliwość wybu-
dowania światłowodu? Te kwe-
stie rozpatrywane są indywidual-

nie, zależą od już istniejącej in-
frastruktury oraz gęstości zabu-
dowy. Mieszkańcy, którzy potrze-
bują szybkiego internetu najczę-
ściej orientują się jakie jest za-
potrzebowanie w najbliższym są-
siedztwie i kontaktują się z kon-
sultantem Skynetu. Wówczas do-
piero doradca Skynetu określa 
warunki techniczne i ewentualny 
czas realizacji inwestycji. Klien-
ci ponoszą opłaty gdy już zosta-
ją podłączeni do światłowodu. 
 
 - W niektórych przypadkach in-
westycja jest możliwa do realiza-
cji, już przy 15 chętnych na kilo-
metr – mówi Krzysztof Skorupski.  

Szybkość i niezawodność

 Skynet zapewnia internet na 
nowo budowanych osiedlach, ale 
także zaspakaja oczekiwania coraz 
większej liczby osób, które dotąd ko-
rzystały z internetu radiowego lub 
nie były zadowolone z jakości obsłu-
gi zapewnianej przez innych opera-
torów. Sukces i popularność Skynetu 
nie dziwi ze względu na bardzo wy-
soką jakość i relatywnie niską cenę. 
 - Internet światłowodowy do-
starczany przez Skynet, jest nie tyl-
ko szybki, ale i stabilny – podkreśla 
Krzysztof Skorupski. – W naszej sie-
ci nie występują przeciążenia, któ-
re by mogły wpłynąć na działanie łą-
czy. Oferowana prędkości jest do-
stępna, bez względu na porę dnia. 

 Światłowód to aktualnie naj-
nowocześniejsza technologia za-
pewniająca najlepszy dostęp do in-
ternetu. Zapewnia o wiele wyższą 
przepustowość niż w technologiach 

LTE, xDSL czy w kablówce. Świa-
tłowody są odporne na wszelkie za-
kłócenia i warunki atmosferyczne. 
 - Awarie zdarzają się niezwykle 
rzadko, w praktyce tylko wtedy gdy na-
stąpi fi zyczne uszkodzenie, np. na sku-
tek prowadzonych prac budowlanych – 
mówi Krzysztof Skorupski. - Mamy wła-
sne zespoły serwisowe, które reagują 
natychmiast i są dostępne 24h/365dni.

Inwestycja na dziś i jutro

 Światłowód pozwala zapewnić 
internet, telewizję i telefon w jednym 
kablu. Można skorzystać tylko z jed-
nej usługi, ale w miarę zapotrzebo-
wania w każdej chwili dołożyć kolej-
ne. Dziś Skynet oferuje najszybszy 
Internet na rynku, ale wraz z rozwo-

jem technologii będzie oferować co-
raz szybsze łącza i coraz wyższą ja-
kość telewizji. Wszystko w ramach 
tego samego światłowodu. Aktual-
nie to 1 Gigabita/s. Dane przesyła-
ne są z prędkością światła w cienkim 
jak włos szklanym włóknie. 
 - Klienci są bardzo zadowoleni z na-
szych usług – zapewnia Krzysztof Sko-
rupski. - To potwierdzają opinie, które do-
cierają bezpośrednio do nas lub są wyra-
żane w mediach społecznościowych czy 
ocenach w Google. Na tle konkurencji 
wyróżniamy się niezawodnością i dba-
łością o jakość obsługi klienta. Ofertę kie-
rujemy do osób o bardzo wysokich wy-
maganiach technicznych oraz jakościo-
wych, dla których niezawodność i stabil-
ność łącza mają duże znaczenie. 

Skynet przyszłość szybkiego internetu
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Miejsca parkingowe 
z kłopotliwymi słupkami
PIASECZNO Przy miejscach parkingowych w rejonie uli-

cy Puławskiej 45 pojawiły się zagradzające je metalowe 

słupki. Kontrowersje budzi nie tylko ich pojawianie się, 

ale sposób w jaki zostały zamontowane

 – Czy miejsca dochodzące do chodnika również są prywatne? – pyta pan 
Łukasz. – Poza tym niektóre słupki ustawiono bezmyślnie, bo utrudniają mi-
nięcie się dwóch samochodów.
 Nasz czytelnik nie kryje swojej irytacji w związku z nowymi regulacjami na 
osiedlowym parkingu.
 – Słupki pojawiły się w weekend w kilku lokalizacjach. Co ciekawe, blokują 
dostęp do miejsc parkingowych, które nie były do tej pory przez nikogo ozna-
czone – mówi. – Sądziłem, że są to miejsca ogólnodostępne. Poza tym słup-
ki przy tujach stoją zbyt blisko ciągu komunikacyjnego, utrudniając przejazd. 
Może dałoby się je trochę przesunąć… – zastanawia się mężczyzna.
 – Ten parking to teren prywatny – informuje straż miejska. – Dlatego wła-
ściciel może dowolnie nim zarządzać. 
 Jak się dowiedzieliśmy miejsca parkingowe, na których ostatnio pojawi-
ły się słupki nie należą do wspólnoty mieszkaniowej. To tereny, które nale-
żały do fi rmy Multi-Hekk, a aktualnie są własnością Miasteczka Julianów. 
- Rozumiem, że ktoś chciał zabezpieczyć miejsca postojowe na swoim pry-
watnym terenie, ale gdyby słupki pojawiły się nieco głębiej w obrębie miej-
sca postojowego, a nie na jego skraju nie utrudniałyby komunikacji po te-
renie parkingu – uważa jedna z mieszkanek. - Jeden ze słupków wyjątkowo 
utrudnia wyjazd z osiedla, myślę że to tylko kwestia czasu aż go ktoś zawadzi. 

TW/AB

Młodzi radni w dobie pandemii
PIASECZNO Z pewnością nie jest dla nikogo tajemnicą, że w dobie pandemii działalność wielu organów i in-

stytucji jest znacznie utrudniona. Wyjątkiem nie jest tu także Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno. Wpraw-

dzie obecnie przedstawiciele młodzieży w gminie spotykają się i debatują głównie wirtualnie, ale jednak 

nie brak im kreatywności i chęci do działania
 - Pomimo pandemii staramy się 
być aktywni – mówi Michał Rosa, 
radny gminy Piaseczno i opiekun 
młodzieżowej rady. - Choć przeszka-
dza nam to, że nie możemy spotykać 
się w większych grupach, to jednak 
realizujemy projekty, które przysłu-
żą się nie tylko piaseczyńskiej mło-
dzieży, ale wszystkim mieszkańcom. 
 W trakcie ostatniej sesji Mło-
dzieżowa Rada Gminy Piaseczno 
przystąpiła do realizacji kilku no-
wych pomysłów. Oprócz wsparcia 
akcji „Koszyczek ratunkowy – Pia-
seczno” radni będą również promo-
wać adopcję zwierząt, rozpowszech-
niać wiedzę o pomocy psychologicz-
nej i psychiatrycznej dla dzieci i mło-
dzieży oraz zajmą się kwestią insta-
lacji punktów do ładowania (np. te-
lefonów komórkowych).
 Już dziś o godzinie 18 Młodzie-
ż owa Rada Gminy Piaseczno zapra-
sza na bezpłatny webinar „Cztery fi-
lary rozmó w o menstruacji”, któ rego 
goś ciem bę dzie Olga Ś mietanowska 
- założ ycielka akcji „Koszyczek ra-
tunkowy – Piaseczno”. Panel ma na 
celu szerzenie ś wiadomoś ci o po-
trzebie znormalizowania rozmó w na 
tak naturalny temat jakim jest men-
struacja. Spotkanie dedykowane jest 
młodzież y oraz dorosłym i odbędzie 
się na latformie Zoom (link zostanie 
wysłany na podany adres e-mail, za-
pisy na stronie MRGP).
 Kolejną kwestią, która zajmie 
się rada jest zdrowie psychiczne. 
Co to jest? Dlaczego warto o nie 
dbać? Gdzie się zgłosić w razie po-
trzeby? 
 - W tym projekcie chcemy od-
powiedzieć na te wszystkie pyta-
nia – wyjaśnia Kinga Konończuk z 
organu doradczego MRGP. - Dą-
żymy do tego aby młodzi ludzie 
potrafili zadbać o swoje zdrowie 

psychiczne, szczególnie teraz, w 
czasie pandemii, ale nie tylko.  Ta 
kwestia jest bardzo istotna,  więc 
warto edukować młodych ludzi w 
tym temacie – tak aby weszli w ży-
cie bardziej świadomi.
 Grupa robocza radnych, w skład 
której wchodzą Paweł Bartochow-
ski, Adam Jankowski i Michał Ró-
życki pracuje z kolei właśnie nad 
projektem „Kontakt”.
 - Wiele razy zdarza się, że 
wychodzimy z domu i spędza-
my na dworze bardzo dużo cza-
su, co wiąże się z ryzykiem że 
„padnie” nam telefon, co w ak-
tualnym świecie jest odrobinę 
problematyczne, gdyż człowiek 
powinien mieć zawsze kontakt z 
innymi, z rodziną, przyjaciółmi, 
znajomymi – zdradzają jego ge-
nezę radni. - A w takim momen-
cie tracimy częściowy kontakt, 
co może prowadzić do trudnych 
sytuacji, dlatego my, Młodzie-
żowa Rada Gminy Piaseczno, 
chcemy ograniczyć ten problem 
wprowadzając stacje ładowarek 
dla telefonów.

 Celem „Kontaktu” jest przygo-
towanie miejsc oraz środowiska dla 
stacji ładowarek do telefonów, po-
werbanków i innych urządzeń, które 
mają możliwość ładowania się przez 
USB. Jak ustalili autorzy projektu, 
średni koszt stacji ładowarek wynosi 
100-150 złotych za sztukę. 
 - Jednakże pamiętajmy, że jest to 
cena za same stacje bez zabezpie-
czenia środowiskowego, co ozna-
cza, że nie są one odporne na opa-
dy atmosferyczne lub wandalizm, 
co wiąże się z dodatkowymi koszta-
mi zabezpieczenia – rozwijają temat 
radni.
 Wyniki przeprowadzanych w 
szkołach ankiet pokazały jedno-
znacznie, że młodzież, w zdecydo-
wanej większości, czeka na poja-
wienie się w gminie takich stacji. A 
gdzie miałyby się one mieścić? Naj-
częściej wspominanymi przez ankie-
towanych lokalizacjami były, mię-
dzy innymi: Park Miejski im. Ksią-
żąt Mazowieckich, Skwer Kisiela 
oraz Stadion Miejski GOSiR.

Grzegorz Tylec



 Na numer lokalnej aktywistki i 
vice prezesa Fundacji Zwierzokra-
cji zadzwonił prezes jednej z naj-
większych tarczyńskich spółdziel-
ni z prośbą o zabezpieczenie kota 
starszej kobiety, która kilka dni 
wcześniej została w stanie krytycz-
nym zabrana do szpitala. Wolon-
tariusze dowiedzieli się, że kobieta 
oprócz mieszkania ma także drugą 
nieruchomość przy ul. Ogrodowej.

Wycieńczone psy 

w opuszczonym domu

 – Na miejscu zastaliśmy tragicz-
ny syf i smród nie do opisania – opo-
wiada Agnieszka Pinkiewicz- Maciak 
ze Zwierzokracji – Bez WAS nie ma 
Nas. – Teren posesji to jeden wielki 
śmietnik. Na zewnątrz trzy nieduże 
psy z widocznymi śladami wielolet-
nich zaniedbań, wygłodniałe bez sił. 

Chodzimy po sąsiadach. Ludzie mó-
wią, że dokarmiali psy. W wybitym 
oknie na piętrze widzimy psa, który 
nie ma siły szczekać. Okazuje się, że 
zwierzęta na terenie nieruchomości 
znajdowały się od wielu lat.
 – Jedziemy na komisariat popro-
sić o asystę policji, żeby móc wejść 
na teren – relacjonuje Agnieszka 
Pinkiewicz- Maciak. –  Dyżurny in-
formuje, że za chwilę podjedzie pa-
trol. Wracamy pod dom, karmi-
my psy. Przyjeżdża patrol. Docho-
dzi do wymiany zdań. Według funk-
cjonariuszy nie ma podstaw do in-
terwencji. Stwierdzają, że skoro je-
steśmy organizacją zajmującą się 
zwierzętami to możemy karmić psy 
przez płot. Nasza argumentacja, że 
w domu przebywają zwierzęta, a my 
nie wiemy ile ich jest i w jakim są 
stanie nie trafia do funkcjonariuszy. 

Patrol odjeżdża. 
 Przedstawiciele 
Fundacji Zwierzokracja 
pozostali pod domem, 
nawiązali kontakt i ścią-
gnęli do Tarczyna  war-
szawski OTOZ, pozo-
stając też na linii z fun-
dacją Futrzaki. Pies w 
domu przestał szczekać.
– Inspektor OTOZ-u po 
raz drugi prosi o asystę 
policji. Przyjeżdża ten 
sam patrol negatywnie 
nastawiony. Legitymu-
je inspektorów z OTO-
Zu, a do wolontariuszy 
Fundacji Zwierzokracja 
policjanci odnoszą się w 
sposób opryskliwy, każą 
nam się usunąć z miej-
sca – dzieli się swoimi 
wrażeniami Agniesz-
ka Pinkiewicz-Maciak. 

– Na teren posesji przez płot prze-
chodzą inspektorzy OTOZ-u. Oka-
zuje się że w drzwiach są klucze.

Zagłodzone psy, pętle, krew i kości

 Zaraz po wejściu do domu wo-
lontariusze OTOZ znajdują zwłoki 
martwego szczeniaka owczarka nie-
mieckiego.
 – Z oględzin wynika, że na pew-
no był zagłodzony – ocenia Agniesz-
ka Pinkiewicz- Maciak. – W środku 
dramat nie do opisania, ściany i pod-
łoga pokryte odchodami oraz krwią. 
Wszędzie śmieci i wszechobecny 
smród. Zaczyna się szukanie żywych 
lub martwych zwierząt. Znajdujemy 
bardzo wygłodzonego psa, a w piw-
nicy kolejne zwłoki zagłodzonego 
psa oraz „salę tortur”. Z sufitu zwi-
sają sznury z powiązanymi pętlami, 
w workach znajdujemy nieprawdo-
podobną ilość kości zwierząt. Wszę-
dzie zaschnięta krew – relacjonuje 
Agnieszka Pinkiewicz-Maciak.
 Udało się uratować cztery psy i 
jednego kota zabranego z mieszkania.  
– Zabrane zwierzęta są w fatal-
nej kondycji – ocenia Agniesz-
ka Pinkiewicz-Maciak. – W przy-
padku jednego z psów dokonuje-
my kolejnego, masakrycznego od-
krycia. Okazuje się, że ma po-
przecinaną skórę wzdłuż uszu.
 Policja nie postawi zarzutów 
właścicielce zaniedbanych zwierząt, 
ponieważ kobieta kilka dni temu 
zmarła. - Nie oznacza to, że nie bę-
dzie prowadzone postępowanie w tej 
sprawie – podkreśla nadkom. Jaro-
sław Sawicki z Komendy Powiato-
wej Policji w Piasecznie. - Zostanie 
przeprowadzona sekcja martwych 
zwierząt i będę wyjaśniane okolicz-
ności tej sprawy. 

Adam Braciszewski
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Przerwano koszmar zwierząt
TARCZYN W jednym z domów na terenie Tarczyna znaleziono szczątki martwych psów, 

pętle do wieszania zwierząt i ślady krwi. Uratowano kilka żywych czworonogów które 

przeżyły piekło. Interwencje podjęły OTOZ Animals Warszawa, Fundacja Zwierzokra-

cja, Fundacja Futrzaki, policja oraz straż pożarna

Przewodniczącego 
zastąpiła przewodnicząca
GÓRA KALWARIA W zeszły piątek przewodniczącą rady miejskiej została Alek-

sandra Fedynicz-Komosa. Na stanowisku zastąpiła odwołanego Jana Rokitę

 Procedura odwołania Jana Rokity trwała kilka miesięcy. Nie chcąc utracić sta-
nowiska przewodniczącego rady miejskiej zarządził, że posiedzenia będą odby-
wały się w trybie zdalnym, który wyklucza anonimowość głosowania, a więc w 
konsekwencji odwołania zgodnie z ustawą przeprowadzanego w trybie tajnym. 
Nieoczekiwanie Jan Rokita zapowiedział dymisję, ale dopiero  24 czerw-
ca. Szybko jednak wycofał swoją rezygnację. W lutym mimo wydanego przez 
przewodniczącego zakazu, zwołano sesję nadzwyczajną, podczas której od-
wołano Jana Rokitę z pełnionej funkcji. Przewodniczący zaskarżył uchwa-
łę w sprawie odwołania do wojewody, ale ten uznał, że nie złamano prawa. 
 - To nie jest jeszcze koniec, gdyż przygotowuję się do batalii prawnej – za-
powiada Jan Rokita, który w wyborze nowej przewodniczącej nie uczest-
niczył. - Sprawa zasługuje na fi nał w Wojewódzkim Sądzie Administracyj-
nym. Jeżeli organ ten przychyli się do decyzji radnych to każda tego typu re-
zygnacja, zawierająca wskazany przez jej autora konkretny dzień wejścia w 
życie,  będzie mogła być traktowana a priori jako mająca moc prawną dużo 
wcześniej. To oczywiście będzie rzutowało na obraz praworządności w Pol-
sce – uważa Rokita. - Nie mam najmniejszych wątpliwości, iż piastowałem 
godnie funkcję przewodniczącego. Jako jeden z niewielu polityków kalwa-
ryjskich odważnie głosiłem własne poglądy prawicowe,  co moi oponen-
ci często mi wypominali. Przede wszystkim jednak zawsze stawałem po stro-
nie mieszkańców często krzywdzonych i upokarzanych przez władze gminy. 
Byłem, nadal jestem i dalej będę ich głosem – dodaje były przewodniczący. 
 Do objęcia funkcji Przewodniczącej Rady Miejskiej zgłoszono trzy radne Alek-
sandrę Fedynicz-Komosę, Beatę Mikę oraz Monikę Bolek. W tajnym głosowaniu naj-
większe poparcie (jedenaście głosów) otrzymała Aleksandra Fedynicz-Komosa.
Nowa przewodnicząca jest radną od 2014 roku, a  zawodowo nauczycielką hi-
storii. W ostatnich wyborach samorządowych startowała z bezpartyjnej li-
sty Nasza Gmina – Nasz Powiat. Czy kolejne sesje będą odbywały się zdalnie?
 - Chciałabym, żeby sesje były prowadzone stacjonarnie, oczywiście w reżi-
mie sanitarnym – mówi Aleksandra Fedynicz-Komosa. - Jednak decyzji o tym 
nie podejmę samodzielnie, skonsultuję ją z przewodniczącymi i wiceprzewod-
niczącymi komisji problemowych. Będę ich do tego przekonywała. AB

fot. gorakalwaria.net
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Spisz się, bo liczysz się dla Polski!
1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Obowiązek udziału w spisie 

dotyczy KAŻDEGO! Na szczęście nie trzeba będzie umawiać się z rachmistrzem – główną i obowiązkową me-

todą będzie samospis internetowy. Będzie więc można spisać się wygodnie i bezpiecznie w domu
 Aplikacja spisowa będzie dostęp-
na od 1 kwietnia na stronie interneto-
wej https://spis.gov.pl/. Wprowadzane 
podczas spisu dane będą odpowied-
nio zabezpieczone i widoczne wyłącz-
nie dla upoważnionych pracowników 
statystyki publicznej. Informacje o 
konkretnych osobach nie będą niko-
mu udostępniane. Gwarantuje to ta-

jemnica statystyczna i groźba konse-
kwencji prawnych. Do publicznej wia-
domości zostaną przekazane jedynie 
wartości zagregowane mówiące np. o 
średniej wielkości gospodarstwa do-
mowego w danej gminie. 
 Spis powszechny to jedyne ba-
danie, gdzie w sposób komplekso-
wy zbiera się informacje o rodzi-

nach, migracjach, niepełnospraw-
ności, wykształceniu czy warunkach 
mieszkaniowych. Okazja do tego 
zdarza się raz na 10 lat. 
 
 Więcej informacji znajduje się na 

stronie https://spis.gov.pl. 

Infolinia spisowa: 22 279 99 99 (do-

stępna od 15 marca)

Grant z Europejskiego 
Instrumentu Miejskiego
Gmina Piaseczno pozyskała grant w wysokości 60 tys. EURO w ramach 

Europejskiego Instrumentu Miejskiego. To pierwszy, pilotażowy pro-

gram, w którym tylko dwa projekty z Polski uzyskały dofi nansowanie 
 Europejski Instrument Miejski (EUCF) jest fi nansowany z programu Unii Europejskiej 
Horyzont 2020 w zakresie badań naukowych i innowacji. Jego celem jest wsparcie sa-
morządów lokalnych w opracowywaniu koncepcji inwestycyjnych przyczyniających się 
do realizacji działań określonych w lokalnych planach działań na rzecz klimatu i energii.
 Wniosek o dofi nasowanie został złożony na sporządzenie Studium Wykonalno-
ści dla budowy kompleksu energetycznego w Piasecznie oraz stworzenie Koncep-
cji Inwestycyjnej. W ramach projektu planowana jest budowa ekologicznej elektro-
ciepłowni i rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączeniem nowych odbiorców. 
Celem przedsięwzięcia jest likwidacja palenisk na opał stały i likwidacja emisji za-
nieczyszczeń pyłem PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenem oraz zmniejszenie emisji CO2. 
Projekt wymaga wykonania szczegółowej analizy od strony techniczno-fi nansowej, 
prawnej oraz instytucjonalnej, której istotą jest krytyczna analiza wszystkich szcze-
gółów operacyjnych wdrażania projektu. Taką rolę spełni studium wykonalności, w 
którym analizowane będą przepływy pieniężne w czasie realizacji i eksploatacji in-
westycji. Ponadto, studium będzie zawierać analizę prawną, środowiskową i społecz-
no-gospodarczą oraz analizę kosztów i korzyści społecznych. Studium wykonalności 
zawierać będzie harmonogram rzeczowo-fi nansowy, który w przejrzysty sposób za-
prezentuje planowane przedsięwzięcie rozłożone w czasie. Pozwoli na ocenę, czy pla-
nowane przedsięwzięcie ma dobre podstawy do realizacji oraz czy spełni oczekiwa-
nia i potrzeby mieszkańców i przedsiębiorców z Piaseczna. Opracowanie studium wy-
konalności pozwoli na wyznaczenie kierunków działania oraz wskaże czynności nie-
zbędne do wykonania inwestycji. Projekt realizowany będzie w latach 2021-2022. Pro-
jekt nie wymaga wkładu własnego pieniężnego, 100 % to dofi nansowanie (ok. 270 
000,00 zł). 
 Wnioski oceniane były z uwzględnieniem kryteriów: wielkość inwestycji, oszczęd-
ność energii, struktura zarządzania, zaangażowanie interesariuszy, zgodność z celami 
EUCF. Aplikacja Gminy Piaseczno została oceniona jako spełniająca w wysokim stopniu 
wszystkie kryteria EUCF. W ramach programu dofi nansowanie w Polsce uzyskało dwóch 
benefi cjentów: Gmina Piaseczno i Gmina Sztum.

Projekt Europejski Instrument Miejski, dofi nansowanie z programu Unii Europejskiej 
Horyzont 2020 w zakresie badań naukowych  i innowacji na podstawie Umowy o 
dotację nr 864212

Wykaz nieruchomości
 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno działając na podstawie 35 ust. 1 Ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 
1990 ze zm.) informuje, iż na tablicy ogłoszeń na I piętrze Urzędu Miasta i Gminy 
Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 oraz na stronie internetowej www.bip.piaseczno.eu 
został udostępniony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w 
Jesówce przy ul. Konika Polnego, oznaczonej jako działka ew. 91/3, przeznaczonej 
do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

INFORMACJA
 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno   na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) 
informuje,  że   na   tablicy   ogłoszeń   Urzędu  Miasta  i  Gminy  Piaseczno przy ul. Ko-
ściuszki 5 – na półpiętrze oraz na stronie internetowej www.piaseczno.eu  zamiesz-
czony został do publicznej wiadomości 
 „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia” – lokal użytkowy o 
powierzchni 7,10 m2, usytuowany w budynku mieszkalnym przy ul. Wojska Polskie-
go 7 w Piasecznie, przeznaczony do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres 
3 lat, na rzecz Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat” na prowadzenie biura Sto-
warzyszenia i realizację zadań statutowych na rzecz lokalnej społeczności.

I Zastępca Burmistrza Miasta          
i Gminy Piaseczno

mgr Hanna Kułakowska-Michalak

INFORMACJA
 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu MiG Piaseczno, z/s w Pia-
secznie przy ul. Kościuszki 5 oraz na stronie internetowej www.piaseczno.eu, zamieszczone zostały wykazy:
1. wykaz dot. wydzierżawienia na czas oznaczony 2 lat w trybie bezprzetargowym od dnia 20.04.2021 r., działek oznaczonych 
nr ewid. 353/4 I 353/5 obręb 24, będących własnością Gminy Piaseczno z przeznaczeniem pod teren zieleni.  Wykaz został po-
dany do publicznej wiadomości na okres 21 dni licząc od dnia wywieszenia, tj. od dnia 09.03.2021 r.
2. wykaz dot. użyczenia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, działki oznaczonej nr ewid. 159/3 obręb Orzeszyn, 
będącej własnością Gminy Piaseczno z przeznaczeniem pod cele sportowo-rekreacyjne. 
Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni licząc od dnia wywieszenia, tj. od dnia 10.03.2021 r.
3. wykazy dot. wydzierżawienia:
 1) na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym od dnia 1.05.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. części działki oznaczonej nr ewid. 27/6 ob-
ręb 26, będącej własnością Gminy Piaseczno z przeznaczeniem pod ogródek letni kawiarni, na rzecz dotychczasowych dzierżawców; 
 2) na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym od dnia 1.04.2021 r. do dnia 31.12.2023 r. działek oznaczonych nr ewid. 
337/6, 337/7, 337/8, 337/9 i 337/10 obręb 24, m. Piaseczno, będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Piaseczno z przezna-
czeniem pod teren zieleni, na rzecz dotychczasowych dzierżawców; 
 3) na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym od dnia 1.04.2021 r. do dnia 31.12.2023 r. części działki oznaczonej nr ewid. 
156/1 obręb 11, będącej własnością Gminy Piaseczno, z przeznaczeniem pod tereny zieleni, na rzecz dotychczasowego dzier-
żawcy; 
 4) na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym od dnia 1.04.2021 r. do dnia 31.12.2023 r. części działki oznaczonej nr ewid. 
18/3 obręb Zalesie Górne, z przeznaczeniem pod teren zieleni, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Wykazy zostały podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni licząc od dnia wywieszenia, tj. od dnia 15.03.2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 
2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz  art. 39 ust. 1 pkt 1 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 (t.j. Dz. U. z 2021 
r., poz. 247 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie: uchwały Nr 716/XXXIV/2021 z dnia 22 stycz-

nia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 

wsi Bobrowiec, obejmującego obszar między ulicą Żwirową, Mazowiecką, Bobrowiecką i drogą polną wzdłuż zachodniej gra-
nicy obrębu Bobrowiec.
 Przedmiotem planu jest przeznaczenie działek m.in. pod tereny zabudowy usługowej, zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, tereny rolnicze.
 Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, zamieszczoną na stronie internetowej pod adre-
sem http://bip.piaseczno.eu w zakładce Obwieszczenia architektoniczne jako załączniki do niniejszego ogłoszenia. 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego na piśmie: 
na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno; za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /umigpiaseczno/
SkrytkaESP. Wnioski należy składać w terminie do 19 kwietnia 2021 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest orga-
nem właściwym do ich rozpatrzenia, z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, 
przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.
 Jednocześnie informuję, że dane osobowe, które będą przetwarzane w trakcie prac projektowych podlegają ochronie 
zgodnie z informacją dostępną na stronie internetowej http://bip.piaseczno.eu/, w przewodniku interesanta, w którym znaj-
duje się treść „klauzuli informacyjnej”.

z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia

Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 
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19 marca 2021 r.

Kompleksowa koncepcja organizacji 
usług transportowych door-to-door
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy w Piasecznie zaprasza do udzia-

łu w opinii społecznej dotyczącej opracowania dokumentu pn.: „Kom-

pleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door-to-door”.
 Opinia społeczna posłuży Gminie Piaseczno do przygotowania diagnozy potrzeb 
mieszkańców gminy w zakresie mobilności oraz zapewnienia tym osobom pomocy 
w dostępie do aktywności w życiu społecznym, zawodowym i edukacyjnym.
 Ankieta jest anonimowa, skierowana do mieszkańców gminy Piaseczno z po-
trzebami wsparcia w zakresie mobilności.
 Do udziału w ankiecie zapraszamy osoby, które ukończyły 18 rok życia, w tym 
osoby starsze, chore mające trudność w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze 
względu na ograniczoną sprawność w tym: poruszające się na wózkach inwalidz-
kich, o kulach, niewidome, słabowidzące.
 Usługa transportowa door-to-door oznacza usługę indywidualnego transpor-
tu osób potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności. Obejmuje pomoc w wydo-
staniu się z domu lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca doce-
lowego. Obejmuje również sytuację, w których z transportu korzysta w tym samym 
czasie może kilka osób o ile, pozwalają na to warunki pojazdu.
 Opinia zostanie przeprowadzona w formie anonimowej ankiety elektronicznej 
dostępnej na stronie www.piaseczno.eu, wśród pełnoletnich mieszkańców gminy 
Piaseczno w dniach 22.03.2021 – 12.04.2021r. Ankieta przeprowadzana jest również 
pod nr. tel. 508-545-501.
 Wyniki opinii zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta 
i Gminy Piaseczno www.piaseczno.eu oraz na stronie internetowej Miejsko – Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej www.mgops.piaseczno.eu.
 Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres: edyta.banasiewicz@mgops.piaseczno.eu



 Dzielnica Filmowa z Zalesiu Gór-
nym cieszy się dużym zainteresowa-
niem nie tylko wśród mieszkańców 
naszego powiatu. Liczne atrakcje 
ściągają turystów z całego kraju, któ-
rzy chcą podziwiać zapierającą dech 
w piersiach ekspozycję eksponatów 
związanych z klasyką światowego 
kina oraz spędzić miło czas w pięk-
nych okolicznościach przyrody.
 W ramach relaksu, moż-

na również posiedzieć przy ogni-
sku, coś przegryźć, spędzić czas 
na zabawie w parku trampo-
lin czy na dmuchanej zjeżdżalni.

Auta i postaci z kultowych filmów

 W Dzielnicy Filmowej można 
spotkać nie tylko wiele postaci z fil-
mów, ale także mnóstwo pojazdów 
znanych z największych kinowych 

hitów, takich jak choćby „Batman” 
czy „Powrót do przyszłości”. Do 
tego dochodzą imponujące repli-
ki robotów, motocykli (wśród nich 
także ten znany z filmu Termina-
tor). To prawdziwa gratka dla fa-
nów motoryzacji i miłośników ka-
nonicznych hollywoodzkich posta-
ci: od Obcego i Predatora poprzez 
Piratów z Karaibów aż po Trans-
formersy i bohaterów bajek, na któ-
rych wychowują się kolejne pokole-
nia. Dzielnica Filmowa w Zalesiu 
Górnym gromadzi największą tego 
typu kolekcję w Europie, zapewnia-
jąc niezapomnianą przygodę w fil-
mowym świecie.

Na łonie pięknej przyrody

 Wśród pięknych lasów Zalesia 
Górnego odnajdą się także miłośni-
cy przyrody. Ciekawym doświadcze-
niem będzie dla nich bez wątpienia 
oryginalna kolekcja grzybów-gigan-

tów. Przemierzając ścieżkę discove-
ry można natomiast dowiedzieć się, 
skąd wzięły się dinozaury, kiedy żyły 
na Ziemi, który z nich najszybciej się 
poruszał i co miały w zwyczaju jeść. 
Cały obszar rozpościera się na po-
wierzchni około 4 hektarów, więc 
z pewnością nikt nie będzie narzekał 
na nudę.

Nowości w Dzielnicy Filmowej 

 Pomimo mocy atrakcji i setek 
zgromadzonych eksponatów Dziel-
nica Filmowa wciąż się rozwija i 
przygotowuje do nowego sezonu. 
W tym roku rozpocznie się on 17 
kwietnia. Do naszej dyspozycji bę-
dzie nowa sala zabaw, oraz trzy ka-
ruzele (Formuła 1, Filiżanki i Mo-
tyle). Doskonałą i aktywną zaba-
wę zapewni multimedialny rzutnik 
z kulkami oraz prysznic z kulkami. 

Dla pasjonatów gry na instru-
mentach przygotowano plenero-
wy sprzęt muzyczny. Aktywność na 
świeżym powietrzu,  różnorodność 
i bogactwo Dzielnicy Filmowej to 
świetny pomysł na atrakcyjne spę-
dzenie pierwszych wiosennych te-
gorocznych weekendów.
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Od 17 kwietnia Dzielnica Filmowa w Planecie Zalesie ruszy w nowej 

odsłonie prezentując nowe atrakcje i  oferując atrakcyjne formy spę-

dzenia czasu

Rozwój
Dzielnicy Filmowej
w Zalesiu Górnym

P R O M O C J A

Brzanka ma 
nowego gospodarza
Burmistrz Arkadiusz Strzyżewski podpisał w poniedzia-

łek umowę z nowym dzierżawcą ośrodka Brzanka, poło-

żonego nad brzegiem Wisły w Górze Kalwarii

 Przedsiębiorca zamierza działać w branży turystycznej, rekreacyjnej i ga-
stronomicznej. Chciałby przyciągnąć nad rzekę jak największą liczbę miesz-
kańców i przyjezdnych. Nowy gospodarz Brzanki zapowiada, że szczegóły 
dotyczące planowanych prac poda na przełomie wiosny i lata.
 Umowa dzierżawy będzie obowiązywać przez 20 lat.

Załatw sprawę na odległość
W związku z trzecią falą epidemii koronawirusa oraz zaleceniami rządu jesteśmy zmu-

szeni ograniczyć bezpośrednią obsługę mieszkańców w Urzędzie Miasta i Gminy Góra 

Kalwaria. Przez dwa tygodnie, od 29 marca do 9 kwietnia, będzie tu można załatwiać 

tylko pilne sprawy. Ale wyłącznie po umówieniu się.

 Zachęcamy do kontaktu w for-
mie zdalnej. Aby załatwić sprawę 
czy uzyskać informację, nie zawsze 
trzeba przybywać do magistratu. 
Czasem wystarczy telefon lub mejl. 
Istnieją również platformy interne-
towe: e-Urząd oraz ePUAP. Od nie-
dawna funkcjonuje także platfor-
ma e-budownictwo. Warto odwie-
dzić te strony i zorientować się, ja-
kie możliwości oferują (w razie py-
tań prosimy o kontakt).
 Najlepiej najpierw zadzwonić 
czy napisać do urzędnika i prze-
kazać mu, jakiej pomocy się ocze-
kuje. Wtedy okaże się, czy koniecz-
na jest wizyta w urzędzie. Jeśli jest, 
należy umówić się na konkretny 
dzień i godzinę. Drzwi obu budyn-
ków (przy 3 Maja i ratusza) będą 
bowiem dozorowane.
 Jednocześnie obok wejścia do 
budynku przy ul. 3 Maja znajdować 
się będzie skrzynka podawcza dla 
mieszkańców, w której będzie moż-
na zostawiać pisma. Potwierdzenie 
złożenia prześlemy na wskazany ad-
res mejlowy. Skrzynka będzie opróż-
niana kilka razy dziennie.
 Liczymy na Państwa zrozumienie.

A OTO DANE KONTAKTOWE:

• Biuro Rady Miejskiej: 

22 727 35 93, rada@gorakalwaria.pl
• Biuro Zamówień Publicznych: 

22 727 34 14, 
przetargi@gorakalwaria.pl

• Dowody osobiste: 22 727 48 76, 
m.mrowinska@gorakalwaria.pl
• Działalność gospodarcza: 

22 727 26 30, 
e.posnik@gorakalwaria.pl
• Ewidencja ludności: 

22 727 35 41, 
r.krolak@gorakalwaria.pl
• Kancelaria ogólna: 22 727 35 82, 
kancelaria@gorakalwaria.pl
• Karta Rodziny, Karta Seniora, 

Karta Komunikacyjna: 609 050 022, 
a.wojnarski@gorakalwaria.pl
• Lokale komunalne: 22 727 13 77, 
z.renda@gorakalwaria.pl
• Lokalne Centrum Kompetencji 

(Program "Czyste Powietrze"): 
509 245 905, 
czystepowietrze@gorakalwaria.pl
• Obrona cywilna, sprawy woj-

skowe: 22 736 38 26, 519 396 871, 
oc@gorakalwaria.pl
• Sekretariat burmistrza: 

22 727 34 11, 
burmistrz@gorakalwaria.pl
• Stanowisko ds. utrzymania 

terenów publicznych: 505 699 339, 
r.lasecka@gorakalwaria.pl
• Straż Miejska: 502 078 136, 
sm@gorakalwaria.pl
• Transport publiczny: 22 727 26 
30, k.adamek@gorakalwaria.pl
• Urząd Stanu Cywilnego: 
22 727 13 71, usc@gorakalwaria.pl
• Wydział Finansowy: 

22 726 57 73, 
fi nanse@gorakalwaria.pl

• Wydział Gospodarki Odpadami: 

22 727 13 76, 
m.smolarek@gorakalwaria.pl, 
s.krolak@gorakalwaria.pl
• Wydział Gospodarowania Mie-

niem i Geodezji: 22 727 12 57, 
geodezja@gorakalwaria.pl
• Wydział Inwestycji, Remontów 

i Drogownictwa: 22 736 39 21, 
inwestycje@gorakalwaria.pl
• Wydział Ochrony Środowiska 

i Rolnictwa (w tym zieleń i zwierzęta): 
22 727 95 23, 
srodowisko@gorakalwaria.pl
• Wydział Organizacyjny: 

22 727 34 11, org@gorakalwaria.pl
• Wydział Planowania Prze-

strzennego:  
22 736 01 89, 22 727 13 79, 
planowanie@gorakalwaria.pl
• Wydział Podatkowy: 

22 727 13 72, 22 726 57 82, 
podatki@gorakalwaria.pl
• Wydział Promocji i Informacji: 

22 727 95 17, 
promocja@gorakalwaria.pl

Wielkie sprzątanie głównych ulic
 We wtorek 30 marca oczyszczona zostanie nawierzchnia głównych dróg 
w Górze Kalwarii. Zamiatarka usunie brud z ciągu ulic Pijarska-Dominikańska 
(między skrzyżowaniem ze Sportową a rondem K. Górskiego). Sprzątanie roz-
pocznie się o godzinie 7.00. W związku z akcją bardzo prosimy o nieparkowanie 
na miejscach postojowych znajdujących się wzdłuż wspomnianego odcinka.
 Za niedogodności przepraszamy. 
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AKTUALNOŚCI

Komu wojskowa 
stołówka i carski areszt?
POWIAT Starostwo ogłosiło przetarg na trzydziestoletnią dzierżawę 

wojskowej stołówki oraz carskiego aresztu w Górze Kalwarii. Dwa bu-

dynki zlokalizowane są w centrum miasta obok hotelu Koszary. Z tego 

miejsca rozciąga się piękny widok na skarpę

 Koszary oraz inne towarzyszące budynki, jak np. areszt, powstały na terenie 
nieistniejącego klasztoru Dominikanów na przełomie XIX i XX wieku. Przezna-
czone były dla 29. Czernihowskiego Pułku Piechoty im. generała feldmarszałka 
księcia Iwana Dybicza Zabałkańskiego. W XVII wieku znajdowała się tu jedna z 
siedzib królewskich Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Duża stołówka została 
pobudowana po wojnie za czasów Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych.
 W 2001 roku z kompleksu koszarowego w centrum miastach wyprowa-
dzili się żołnierze. Pozostawionym majątkiem podzieliły się samorządy gmi-
ny i powiatu. Ten drugi wziął na swoje barki zagospodarowanie głównych, XI-
X-wiecznych obiektów koszarowych. Początkowo brakowało pomysłu, a ko-
lejne przetargi na długoletnią dzierżawę nie przynosiły rozstrzygnięcia. Prze-
łom nastąpił w 2015 roku, dzierżawą udało się zainteresować fi rmę Arche. W 
2018 otwarto trzygwiazdkowy hotel z 82 pokojami, w większości 1- i 2-osobo-
wymi. Wśród nich są też większe apartamenty dla rodzin. Powstał też bar z re-
stauracją Kantyna oraz sale konferencyjne, które można łączyć. 
 Czy znajdą się chętni na  dzierżawę dwóch kolejnych budynków? Jak zo-
staną zaadaptowane?
 Miejscowy plan zagospodarowania zezwala na zabudowę usługową w za-
budowie śródmiejskiej: usługi publiczne, kulturalne (kino, sale widowiskowe, 
teatr, galerie sztuki, muzea), handel detaliczny, gastronomię, turystykę (hote-
le, motele), gabinety odnowy biologicznej typu SPA, gabinety kosmetyczne, 
przychodnie lekarskie, obiekty o charakterze szpitalnym i innym.
 Działki znajdują się w strefi e ochrony konserwatorskiej. W tym roku powiat 
planuje przebudować drogi w byłej jednostce wojskowej w Górze Kalwarii.

Nielegalne wysypiska 
z częściami samochodowymi
LESZNOWOLA Na terenie gminy pojawia się coraz więcej dzikich wysypisk śmieci, na któ-

rych pozostawiane są części samochodowe

 Zwały śmieci szpecących oko-
lice pojawiły się już m.in. w Ła-
zach, Wilczej Górze i Zamieniu. 
Ostatnio w nocy z 17 na 18 marca 
sterta śmieci pochodzących z roz-
biórki aut trafiła na teren leśny przy 
ulicy Gajowej w Wilczej Górze.
 - Kolejny raz ktoś potraktował 
las jak wysypisko śmieci – ubolewa 
Sławomir Fiedukowicz z Nadleśnic-
twa Chojnów. -  Po rozbiórce samo-
chodów części metalowe powędro-
wały na złom (lub jako części zapa-
sowe do starych samochodów) zaś 
niepotrzebne plastiki, tapicerki itp. 
do lasu.
 Nie wiadomo czy sprawcami są 
złodzieje samochodów, czy też nie-
legalne „złomownie” oszczędzają-
ce na kosztach (wszak wywiezie-
nie przyczepy na PSZOK kosztuje). 
- Jeśli to złodzieje wywieźli śmieci 
do lasu, to nie mamy na to wpływu, 
jednak jeśli to ludzie skupujący sa-
mochody na złom to jest to dla nas 
nauczka, jak nasze „konsumenckie” 
wybory wpływają na środowisko – 
podkreśla Sławomir Fiedukowicz.    
Legalne firmy skupujące samocho-
dy na złom zarejestrowane są w 
KRS i ujęte na stronie internetowej 
Urzędu Marszałkowskiego. Rozli-
czają się one z odpadów wytworzo-
nych w trakcie swojej działalności 
(akumulatory, oleje, płyny z klima-
tyzacji itp.).  
 Niestety działają też firmy nie-
legalne, które często zasypu-
ją nas ulotkami i ogłoszeniami z 

treścią „kupię samochód w każ-
dym stanie”. Niestety często ta-
kie firmy odpady wywożą do lasu, 
zaś kwas z akumulatora czy ole-
je trafiają do wód gruntowych.  
 - Unikajmy takich firm, bo 
mimo, że czasami płacą o 100 zło-
tych więcej to ten handel się po pro-
stu nie opłaci – przestrzega  Nadle-
śnictwo Chojnów, które później za 
uprzątnięcie śmieci z lasu może za-
płacić ponad 2000 zł. 
   W przyszłym tygodniu przy ulicy 
Gajowej w Wilczej Górze miał być 
posadzony młody las głównie dę-
bowy z domieszką lipy. Teraz trzeba 
czekać na postępowanie policji. 

 Działania mające na celu wykry-
cie sprawców, likwidację wysypisk 
oraz zapobieganie takim zjawiskom 
podjął wicewójt Lesznowoli Marcin 
Kania, gromadząc materiał dowo-
dowy i składając oficjalne zawiado-
mienie na policji. Jak udało nam się 
dowiedzieć na niektórych częściach 
aut widnieją numery, które być może 
pozwolą ustalić skąd i przez kogo 
zostały wyrzucone. Dodatkowo je-
den z mieszkańców nagrał film – wi-
dać na nim numery rejestracyjne sa-
mochodu, którym przywieziono 
śmieci.

Adam Braciszewski

Więcej parkingów przy ratuszu
KONSTANCIN-JEZIORNA Rozpoczęła się rozbudowa ul. Józefa Hlebowicza. Po jej zakończe-

niu przy urzędzie miasta przybędą 42 nowe miejsca postojowych

 Ul. Józefa Hlebowicza to gmin-
na droga na tyłach Urzędu Mia-
sta i Gminy Konstancin-Jeziorna, 
prostopadła do ulicy Kolejowej. W 
tym tygodniu ruszyła przebudowa, 
w ramach której na odcinku 100 
metrów zostaną zlokalizowane 42 
nowe miejsca parkingowe. Zarów-
no sama droga, przyległy do niej 
parking, jak i chodnik zostaną wy-
łożone kostką brukową. Inwestycja 
przewiduje także wykonanie od-
wodnienia oraz oświetlenia. Wy-
konawcą jest firma Cermat-Prod-
bet z Prac Dużych. Koszt zadania 
to 519 tys. zł, a przewidywalny ter-
min ukończenia prac budowlanych 
określono na 14 maja.

AB

Wsparcie dla chorych 
na COVID-19
PIASECZNO Przy Parafi i NMP Wspomożenia Wiernych w Zalesiu Dolnym powstaje grupa 

wspierająca chorych na COVID-19

 Inicjatorzy grupy proszą o 
kontakt osoby chore, które po-
trzebują pomocy. Wolontariu-
sze chętnie  zrobią zakupy, ugo-
tują posiłek czy zrealizują re-
ceptę. Kontaktować mogą się 
także osoby chętne do pomocy. 
- Jeżeli wiesz, że komuś potrzeba 

pomóc to zadzwoń pod numer 
telefonu 691 60 60 13 lub podaj 
ten numer osobie potrzebującej 
– zachęcają wolontariusze. Ak-
cja prowadzona jest już od kilku 
miesięcy. - W październiku po-
magaliśmy wielu osobom, w tej 
chwili mam więcej telefonów od 

ludzi, którzy chcą pomagać niż 
oczekujących pomocy – przyzna-
je Kasia, jedna z wolontariuszek. 
- Dlatego bardzo nam zależy na 
tym, by o naszej akcji dowiedzia-
ło się jak najwięcej osób dotknię-
tych chorobą. 

AB

Oddali krew by 
ratować życie
POWIAT W ostatni piątek przy hali sportowej OSiR w Górze 

Kalwarii miała miejsce kolejna zbiórka krwi organizowa-

na przez Piaseczyńsko-Grójecki Oddział Rejonowy Pol-

skiego Czerwonego Krzyża i HDK w Górze Kalwarii

 Tym razem życiodajny płyn zbierano dla konkretnej osoby – Jakuba Wa-
rownego, młodego człowieka zmagającego ze złośliwym nowotworem, 
którego leczenie wymaga częstego przetaczania krwi. Organizatorzy szcze-
gólne podziękowania kierują w stronę dyrektora OSiR Pawła Maciejewskie-
go, który nie tylko udostępnił miejsce dla ambulansu, ale i sam także oddał 
krew. Oprócz niego do wspomożenia leczenia chłopca zgłosiły się 32 osoby, 
z czego krew oddały ostatecznie 22 osoby, co daje łącznie 9 litrów 900 milili-
trów życiodajnego płynu.
 Kolejna zbiórka krwi odbędzie się 7 kwietnia przy Urzędzie Miasta i Gmi-
ny Piaseczno w godzinach od 9 do 13. Przypominamy, że krew lub jej skład-
niki możesz oddać jeśli: masz 18-65 lat i posiadasz dowód osobisty (lub inny 
dokument ze zdjęciem), ważysz powyżej 50 kg, nie chorowałeś na żółtacz-
kę oraz w ciągu ostatnich sześciu miesięcy nie miałeś wykonanego zabiegu 
operacyjnego, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała. 

Tyl.

AB
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Czy wygrana z Ursusem da awans?
PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA, KS URSUS II WARSZAWA – ORZEŁ BANIOCHA 0:3 Przed meczem z 

Ursusem zawodnicy Orła zdawali sobie sprawę, że każde spotkanie na wiosnę bę-

dzie ,,meczem o życie”, bo... nie ma żadnej pewności kiedy zakończy się ligę i czy 

uda się dograć ją do końca
 - Drużyna Ursusa to bardzo 
trudny rywal, a zasilona zawodni-
kami z pierwszej drużyny, jest jesz-
cze mocniejsza w meczach u siebie 
– mówi Patryk Kościanek, piłkarz 
Orła Baniocha.
 Wprawdzie w pierwszych minu-
tach to gospodarze przeważali, ale 
po dość przypadkowym, choć ewi-
dentnym karnym, to Orzeł wyszedł 
na prowadzenie, po bramce – bę-
dącego tego dnia w dobrej dyspo-
zycji - Maksa Vogmana. Dodatko-
wo zawodnik Ursusa Sebastian Ol-
czak dostał bezpośrednią czerwoną 
kartkę, co znacznie ułatwiło dalszą 
grę podopiecznym Bartosza Kobzy. 
 Orzeł postawił na mądrą i bez-
pieczną grę z tyłu, a w drugiej poło-
wie zamknął mecz za sprawą dwóch 
goli – najpierw Patryka Kościanka, a 
potem Mykhailo Koriahznova.
 - Drużynie z Ursusa należą się 

jednak wielkie brawa, że pomimo gry 
w dziesiątkę przez 75 minut stawiali 
nam bardzo trudne warunki – pod-
sumował mecz Patryk Kościanek.
 Jeżeli liga zakończyłaby się w 

marcu, prowadzący w tabeli Orzeł 
mógłby już najpewniej świętować 
upragniony awans do czwartej ligi.

Tyl.

Wyszarpali wygraną
KOSZYKÓWKA, III LIGA, MUKS PIASECZNO - SPEED SPORT WOŁOMIN 96:91 (14:21, 33:27, 21:25, 28:18) Choć 

piasecznianie nie mieli w ostatnią sobotę tak dobrego dnia jak w ostatnich meczach 

i długo przegrywali, to jednak w końcówce potrafi li, po raz kolejny, przechylić szalę zwy-

cięstwa na swoją korzyść. Była to niezwykle ważna wygrana, bo – niezależnie od wyniku 

dwóch ostatnich meczów sezonu – pozwoli na dalszą rywalizację o awans do trzeciej ligi

 Oba zespoły zaczęły mecz od 
kiepskiej skuteczności w ofensywie. 
Goście punktowali głównie z dy-
stansu, co zapewniło im siedmio-
punktowe prowadzenie po pierwszej 
kwarcie. W drugiej odsłonie koszy-
karze Piaseczna i Wołomina znacz-
nie poprawili wprawdzie efektyw-
ność swoich akcji, ale było to skut-
kiem przede wszystkim mało szczel-
nej defensywy. 
 Po zmianie stron piłka długo nie 
chciała wpadać do kosza po rzutach 
piasecznian, a z kolei goście mieli 
trochę szczęścia w kilku akcjach, po 
których zdołali podwyższyć prze-
wagę. Ostatnia kwarta to już uda-
na pogoń gospodarzy, którzy w koń-
cu wyszli na prowadzenie. To jednak 
w końcówce kilkukrotnie przecho-
dziło z jednego z zespołu na drugi, a 
na minutę przed końcem na tablicy 
wyników był remis 90:90. Na szczę-
ście podopieczni Cezarego Dąbrow-
skiego zachowali więcej zimnej krwi 
w decydujących momentach, dzięki 
czemu udało im się ostatecznie po-
konać ekipę z Wołomina.
- Nie byliśmy dziś skoncentrowani 

w 100 procentach – przyznaje Piotr 
Łazarek, który tego wieczoru zdo-
był dla Piaseczna 22 punkty. - Nie-
stety, wkradło się rozkojarzenie, a 
skuteczność rzutów za trzy w pierw-
szej połowie była słaba. Chyba żad-

na trójka nam wtedy nie wpadła. Na 
szczęście pod koniec się przełamali-
śmy i zaliczyliśmy kilka celnych rzu-
tów za trzy, co pomogło nam w od-
niesieniu zwycięstwa.

Tyl.

Tabela grupy C trzeciej ligi
1 ENERGA Hutnik Warszawa Koszykówka 15 8 7 - 1 4 - 0 3 - 1 742 - 601
2 MUKS Piaseczno 15 9 6 - 3 4 - 1 2 - 2 726 - 659

3 KS Legion Legionowo 14 9 5 - 4 3 - 1 2 - 3 732 - 743
4 GLKS Nadarzyn 11 8 3 - 5 2 - 2 1 - 3 569 - 623
5 UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 10 8 2 - 6 1 - 3 1 - 3 595 - 634
6 SPEED sport 10 8 2 - 6 1 - 3 1 - 3

Wróciła ze złotem!
KARATE Z zawodów rankingowych Polskiej Unii Karate, które odbyły się w Bydgoszczy, mieszkanka Piasecz-

na i zawodniczka KS Olimp Antonina Żurawska przywiozła złoty medal
 W imprezie wzięły udział wszyst-
kie najlepsze zawodniczki w kraju z jej 
kategorii (U16 – 54 kg). Żeby sięgnąć 
po pierwsze miejsce, nasza reprezen-
tantka musiała wygrać pięć walk.
 - Najcięższą walką była ta o wej-
ście do fi nału ze względu na to, że de-
cydujący punkt zdobyłam w ostatniej 
sekundzie – mówi Antonina Żuraw-
ska. - Zwycięstwo w tych zawodach 
jest dla mnie niezwykle ważne, bo był 
to pierwszy turniej rankingowy kwa-
lifi kujący do udziału w Mistrzostwach 
Europy, które odbędą się w sierpniu w 
Finlandii.

Tyl.

Zacięta walka 
o rozstawienie
KOSZYKÓWKA W marcu w Piasecznie odbył się turniej barażowy strefy 

Mazowiecko-Podlaskiej o rozstawienie w Mistrzostwach Polski kobiet 

do lat 17. Gminę reprezentował zespół MUKS Piaseczno, któremu - jako 

Mistrzowi Mazowsza - przypadło prawo organizacji tego wydarzenia

 W turnieju, poza naszymi reprezentantkami, zagrały również zespoły UKS 
Trójka Żyrardów, MPKK Sokołów S.A. OSIR Sokołów Podlaski i UKS Nowa Wieś. 
Po trzech dniach zaciętej walki na koszykarskim parkiecie do wyłonienia zwy-
cięscy potrzebne było dodatkowe liczenie tzw. małych punktów, dzięki cze-
mu zwycięzcą imprezy został ostatecznie zespół UKS Trójka Żyrardów.   
Natomiast nasze dziewczyny z MUKS Piaseczno, dzięki zaciętej walce w ostat-
nim meczu turnieju z zespołem z Sokołowa Podlaskiego i zwycięstwie 55:40, 
zajęły drugie miejsce. Takie rozstrzygnięcie pozwoliło na rozstawione MUKS 
Piaseczno w losowaniu Ćwierćfi nałów Mistrzostw Polski w pierwszym koszy-
ku, w gronie najlepszych drużyn młodzieżowych w Polsce.  
 Na szczególne słowa uznania zasłużyła postawa drużyny, która - nęka-
na kontuzjami i „krótką ławką” rezerwowych - podjęła walkę od pierwszej 
do ostatniej minuty. Każda zawodniczka zostawiła serce na boisku i dołożyła 
swoją cegiełkę do tego sukcesu. Na uznanie zasługuje także praca trenerów 
Michała Walczuka i Andrzeja Janusa, którzy potrafi li nie tylko zbudować ze-
spół na miarę Mistrzostwa Mazowsza, ale również stworzyć grupę wspania-
łych młodych kobiet z ogromną pasją do uprawiania sportu.

Tyl./fot. Adam Harke

Kolejne sukcesy 
naszych zapaśników
ZAPASY W ostatnią sobotę zapaśnicy z Piaseczna wzię-

li udział w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży w zapa-

sach w stylu wolnym

 W Białołęckim Ośrodku Sportu klub UKS Piątka Piaseczno reprezentowało 
pięciu zawodników w grupie wiekowej młodzik. Pierwsze miejsce w kategorii 
62 kg wywalczył Antek Tretter, jego brat Leszek Tretter zdobył srebro w kate-
gorii 35 kg, a na najniższym stopniu podium stanęli Imam Dadaev w kategorii 
57 kg i Maciek Szot w kategorii 75 kg. Oprócz tego miejsca od piątego do szó-
stego zajął Janek Szot w kategorii 68 kg.
- Walki stały na dobrym poziomie, a chłopcy zostawili serce na macie zdo-
bywając cztery medale – mówi Paweł Karbowski, prezes UKS Piątka Piasecz-
no. - Pomimo tego, że na co dzień specjalizujemy się w stylu klasycznym, nie 
mogliśmy odmówić sobie startu w tych zawodach. Nie ma bowiem lepszego 
treningu niż zawody.

Tyl.



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

przestrzennego gruntów Osiedla Grapa i terenów przyległych – dla działki o nr ew. 69  
z obrębu 03-12 w Konstancinie-Jeziornie.

Gmina  
Konstancin-Jeziorna

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293  
z późn.  zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), w związku z uchwałą  
nr 277/VIII/20/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 września 2020 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów Osiedla Grapa i terenów przyległych – dla działki o nr ew. 69  
z obrębu 03-12 w Konstancinie-Jeziornie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 6 kwietnia 2021 r. do 27 kwietnia 2021 r. 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w Wydziale Planowania Przestrzennego przy ul. Piaseczyńskiej 77 w Konstancinie- 
-Jeziornie w godz. od 9.00 do 15.00.
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów Osiedla Grapa i terenów przyległych – dla działki  
o nr ew. 69 z obrębu 03-12 w Konstancinie-Jeziornie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie dostępny na stronie internetowej 
bip.konstancinjeziorna.pl w zakładce Planowanie Przestrzenne.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) 
w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Piaseczyńska 77 o godz. 10.00.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 
przy ul. Piaseczyńskiej 77 w Konstancinie-Jeziornie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00, po uprzednim umówieniu się 
telefonicznie pod nr. (22) 48 42 391 lub (22) 48 42 395.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie w formie papierowej lub elektronicznej do 
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz 
adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja 2021 r.
Uwagi w formie papierowej można składać:

 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; 

 w zamkniętej kopercie pozostawiając w skrzynce podawczej, która znajduje się w holu urzędu (wejście od ul. Kolejowej);
 drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna.

Uwagi w formie elektronicznej należy wnosić:
  za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP lub
  za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres – urzad@konstancinjeziorna.pl.

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

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

Konstancin-Jeziorna, dnia 24.03.2021 r.

Burmistrz 
Gminy Konstancin-Jeziorna
/–/ mgr Kazimierz Jańczuk



nr 11 (849)/2021

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

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

DAM PRACĘ

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 

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

ZATRUDNIĘ MECHANIKA DO SERWISU KOSIAREK 
TEL.607 846 301

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

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

Zatrudnię Administratora budynku w Mysiadle na 1/3 
etatu, tel. 502 088 120

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

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 tel. 22 756 79 82

Zatrudnię kierowcę kat C, solówka trzy osie, jazda po 
kraju, karta kierowcy, ważne badania, baza Piaseczno 
tel. 509 089 736

Diagnostę na Podstawową Stację Kontroli Pojazdów 
w Prażmowie, praca dorywcza, tel. 693 653 165

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

OSOBĘ DO SPRZĄTANIA PIEKARNI, TEL. 22 756 90 01

PIEKARNIA ZATRUDNI: PIEKARZA, PIECOWEGO, CU-
KIERNIKA, OSOBĘ DO POMOCY, TEL. 22 756 90 01

Firma produkująca sprężyny z Tomic poszukuje pracow-
ników na stanowiska: TECHNOLOG, PRAC. PRODUKCJI, 
OPERATOR MASZYN. 
Proszę o kontakt: maz.kadry@wp.pl  (22) 460 56 48

Firma poszukuje osoby do sprzątania hali produkcyj-
nej i magazynowej. Praca w systemie zmianowym po 12 
godz., pełny etat, umowa o pracę. Praca w Solcu k. Szy-
manowa, dojazd z Warki, Góry Kalwarii i Wilanowa zapew-
niony. Zadzwoń na nr 501 631 374

Firma zatrudni emerytów do dozorowania parkingu w Pia-
secznie, tel. 697 14 66 48

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

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

Zatrudnię murarza i pomocnika, tel. 601 847 143

Operatora koparki, Piaseczno/okolice, tel. 796 413 613

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie, prasowanie, tel. 570 488 593

Kierowca zawodowy Kat. B, C+E poszukuje pracy jako 
kierowca dostawczy,( emeryt) tel. 514 98 13 13

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

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Słoma żytnia, owies, tel. 504 380 424

Kosiarka rotacyjna, Ślęza, rozdrabniacz gałęzi, 
tel. 530 846 307

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

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

Krajzega z silnikiem i przewodem, 1100 zł, tel. 662 818 104

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

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

Mercedes NGT 211, 2005 r, tel. 502 200 221

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Kasacja Skup Aut tel. 508 206 738

Skup aut, tel. 793 304 091

Skup aut, tel. 515 018 430

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

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

Piaseczno, Kawalerka plus, tel. 601 213 555

Działki rekreacyjno-budowlane, Prażmów, 
tel. 602 770 361

Budowlana ok. 1000 m kw., w Mieszkowie, media, 
300 zł/m kw., tel. 503 002 904

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

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

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

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

Dwupokojowe z kuchnią 58 m kw., Piaseczno, ul. War-
szawska, 415 tys. zł, bezpośrednio,  tel. 518 750 030

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

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

Działka budowlana, 2364 m kw. w Wólce Kozodawskiej, 
tel. 602 463 705

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

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

1-osob. 480. Para 300/os + lic

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ

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

Kupię las, okolice Prażmowa, tel. 602 770 361

Rolną z zabudowaniami lub bez, tel. 503 002 904

USŁUGI

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

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

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

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

Elewacje docieplenia tel. 514 343 032 

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

Tynki gipsowe,wylewki, tel. 502 788 561

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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
kolor

Kierownik Budowy, Inspektor, tel. 502 120 724

Elektryk, tel. 666 890 886

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

Złota rączka + spawanie, tel. 669 686 350

Hydraulik tel. 886 576 148

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

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

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

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

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

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

ROZBIÓRKI KOMLEKSOWO, TEL. 728 890 101

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

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

Fotowoltaika, pompy ciepła tel. 570 590 007

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

Remonty, tel. 796 682 431

Złota rączka. Wszystkie tematy profesjonalnie. Zastąpię 
męża tel. 501 050 950

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, 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

Elektryk tel. 509 56 65 79

Ogrodnictwo tel. 536 043 434

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

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

Instalacje elektryczne,   tel.  601 41 88 01

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

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

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

 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 

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

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

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

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

Poznam wysoką Panią 50+, tel. 797 061 827

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

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

Zatrudnię kierowcę kat.: C+E, Polska-Węgry, 
weekendy wolne, tel. 601 222 448

Firma sprzątająca zatrudni pracowników do sprzątania bu-
dynków wraz z terenem okalającym. Praca na terenie Ursy-
nowa, w godzinach 8-12. Atrakcyjne wynagrodzenie. Kon-
takt 509-129-984-proszę dzwonić w godzinach 9:00-16:00

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

Zatrudnię brukarzy i pomocników tel. 602 114 307

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

Miejsce garażowe w budynku przy ul. Młynarskiej w Pia-
secznie, 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

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Usługi transportowe,  wywóz gruzu budowlanego, pia-
sek wiślany, ziemia ogrodowa, samochód 7,5 tony dmc, 
tel. 514 700 081

R E K L A M A



 W programie zawodnicy ry-
walizują pokonując tor przeszkód 
wymagający niezwykłej spraw-
ności, siły i kondycji. Aby w ogó-
le zakwalifikować się do „Nin-
ja Warrior Polska”, w którym bie-
rze udział ponad 190 zawodników 
najpierw należy przejść casting. 
W nim wzięły udział tysiące osób. 
- W dzieciństwie oglądałem amery-
kańską wersję programu i bardzo mi 
się podobała – przyznaje  Patryk Le-
śniewski, który od urodzenia miesz-
ka w Piasecznie. - Gdy pracowałem 
w Extreme Warrior Park mój szef 
zaproponował, żebym wystartował. 
Pomyślałem, że to fajny pomysł i 
warto spróbować swoich sił. 

Od judo do reality show

 Przygodę ze sportem Pa-
tryk zaczął w klubie judo UKS 
Szogun Piaseczno w 2004 roku. 
- Tata zapisał mnie na treningi, 
przyszedłem na pierwszy i zostałem 
w klubie przez następne kilkanaście 
lat zdobywając czarny pas i biorąc 
udział w wielu zawodach – wspo-

mina finalista programu. - Judo to 
sport, który zapewnia ogólnorozwo-
jowy trening i znacznie poprawia 
sprawność fizyczną. Uczy też za-
sad fair play i rywalizacji, nie tylko 
zwyciężać, ale także tego że czasa-
mi trzeba przełknąć gorycz porażki. 
 Na szczęście tego ostatnie-
go podczas programu „Ninja War-
rior Polska” młody piasecznia-
nin jeszcze nie zaznał. Bez więk-
szych kłopotów pokonał trasę i uzy-
skał najlepszy rezultat odcinka.
 - Oczywiście do swojego star-
tu podchodziłem ambicjonalnie, ale 
nie spodziewałem się, ze uda mi za-
prezentować tak dobrze na tle in-
nych zawodników – mówi Patryk 
Leśniewski i dodaje, że specjalnie 
nie przygotowywał się pod kątem 
występu w programie. - Bazowa-
łem na swojej dobrej kondycji, wy-
trzymałości i silnym uchwycie, który 
pozostał jeszcze z czasów treningów 
judo. Umiejętności i sprawność, któ-
re wyniosłem z judo okazały się bar-
dzo pomocne. 

Ćwiczy dla zdrowia i dobrej kondycji

 Jak przyznaje nie ćwiczy w spo-
sób wyspecjalizowany. - Nie jestem 
zawodowym sportowcem, na tre-
ningi poświęcam zwykle 1,5–2 go-
dziny, trzy raz w tygodniu, żeby 
być w dobrej formie. Biegam i ćwi-
czę z ciężarem własnego ciała, pod-
ciągam się na drążku, robię pomp-
ki  – opowiada gdy spotykamy się 
podczas treningu UKS Szogun Pia-
seczno. - Nie przestrzegam też żad-
nej specjalnej diety, unikam fast 
foodów, dbam o to by moje po-
siłki były zdrowe i zbilansowane.  
 Tory, na których odbywa się 
rywalizacja zawodnicy ogląda-
ją dopiero w dniu startu. Oso-
ba, która jest testerem pokazu-
je jak pokonuje się przeszkody. 
- To pozwala bardziej przygotować 
się psychicznie niż fizycznie – mówi 
mieszkaniec Piaseczna.

Realna szansa na zwycięstwo 

 Jakie są jego mocne i złe strony?
- Dobrze czuję się pokonując te 
przeszkody, które wymagają sil-

nego chwytu – odpowiada bez wa-
hania. Gdy ma wymienić słabości 
przez chwilę się zastanawia. - Boję 
się wysokości – przyznaje. - Gdy 
jestem na wysokości kilku metrów 
muszę pokonać nie tylko prze-
szkodę, ale też swój lęk – dodaje z 
uśmiechem. 
 Główną stawką w finale pro-
gramu jest  150 tys. zł. Zawodnicy 
staną przed największym wyzwa-
niem - Górą Midoriyama, któ-

rej jeszcze nikt nie zdobył. Dotąd 
nikt też nie zmierzył się z ostatnią 
przeszkodą finału, czyli z 23-me-
trową liną. W gronie  najlepszych 
w finale Piaseczno będzie  mia-
ło swojego reprezentanta. Czy 
Patryk Leśniewski wygra trzecią 
edycję „Ninja Warrior Polska”? 
Trzymajmy kciuki! Jest na to re-
alna szansa. 

Kamil Staniszek
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AKTUALNOŚCI

Piaseczyński ninja w finale!
PIASECZNO Patryk Leśniewski, wychowanek klubu judo UKS Szogun Piaseczno 13 kwiet-

nia wystąpi w fi nale programu Ninja Warrior Polska, emitowanego przez telewizję Pol-

sat. 28-latek znalazł się wśród czterech najlepszych zawodników

Krwawa zbrodnia. 
Zamordowano kobietę
PRAŻMÓW Do wstrząsających wydarzeń doszło w nocy z soboty na niedzie-

lę w Wągrodnie. Do aresztu trafi ł 29-letni mężczyzna

 Na miejsce przyjechała policja i 
straż pożarna, która pomogła dostać 
się funkcjonariuszom na posesję i do 
domu. - Ujawniono zwłoki 47-letniej 
kobiety – potwierdził nadkom. Jaro-
sław Sawicki z Komendy Powiatowej 
Policji w Piasecznie. 
 Z naszych informacji wynika, 
że ciało kobiety było zmasakrowa-
ne, a zdemolowane wnętrze domu 

wskazywało na ślady przemocy. W 
mieszkaniu przy denatce przeby-
wał 29-latek, którego zatrzymano. 
 - Prawdopodobnie doszło do 
zbrodni – potwierdza  nadkom. Ja-
rosław Sawicki. - Mężczyzna trafił 
do aresztu, postawiono mu zarzut 
ciężkiego uszkodzenia ciała, które 
skutkowało śmiercią. 

AB
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Tragiczny finał 
poszukiwań
GÓRA KALWARIA W sobotę w Szymanowie zaginął 

76-mężczyzna, następnego dnia w pobliskim lesie 

odnaleziono jego ciało

 76-letni Ryszard P. wyjechał na rowerze z Szymanowa koło Baniochy 
około godz. 16. Był widziany gdy zmierzał w stronę Konstancina-Jeziorny, 
ale ślad po nim zaginął. Podjęto poszukiwania, w które zaangażowali się 
strażacy. W niedzielę wznowiono je o godzinie 8.40, akcję policji wspar-
ły cztery zastępy straży pożarnej z OSP Góra Kalwaria (samochód i quad), 
OPS Kawęczynek, OSP Chojnów oraz dowództwo z Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie. W poszukiwaniach pomaga-
li także ratownicy z piaseczyńskiego WOPR - Grupa Interwencyjna Góra 
Kalwaria. Niestety finał poszukiwań okazał się tragiczny.
 – Znaleziono ciało mężczyzny – poinformował po południu  nadkom. 
Jarosław Sawicki z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. Jak się nie-
oficjalnie dowiedzieliśmy martwego 76-latka znaleziono w pobliskim le-
sie. Policja nie zdradza szczegółów sprawy.

AB
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