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Ruszyła sprzedaż karpia. 
Będzie drożej niż przed rokiem
PIASECZNO Zaczął się sezon na karpia, który jest 

jednym z symboli świąt Bożego Narodzenia. 

Przy stawach w Żabieńcu, na tzw. płuczce, pro-

wadzona jest już sprzedaż. W drugim punkcie 

przy ul. Głównej 48 karpie sprzedawane będą 

od 20 grudnia

49 mln zł na inwestycje
POWIAT Starosta przekazał radnym 

projekt przyszłorocznego budże-

tu. Znalazła się w nim całkiem po-

kaźna lista planowanych inwesty-

cji. Będą budowane nowe ronda, 

chodniki, ścieżki rowerowe, a na-

wet... wiadukt kolejowy
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KONSTANCIN-JEZIORNA

Wysiadając z autobusu wpadła na policjanta
 Wysiadająca z autobusu 47-latka zauważyła na przystanku poli-
cjantów. Kobieta miała do odbycia karę pozbawienia wolności, ale 
nie stawiła się w zakładzie karnym. Sądziła, że jak założy maseczkę 
i kaptur uda się jej niepostrzeżenie przejść obok funkcjonariuszy. 
Myliła się. Została rozpoznana i zatrzymana. Święta spędzi w wię-
zieniu.

R E K L A M A

Piją i jeżdżą
 Funkcjonariusze z Konstancina zatrzymali dwóch kierowców, którzy 
wsiedli za kierownicę po spożyciu alkoholu. Pierwszy z nich wpadł na 
ulicy Borowej. 64-latek jechał swoim volvo mając w organizmie ponad 
0,6 promila alkoholu. Kolejne zatrzymanie miało miejsce na ulicy Mir-
kowskiej. Tu jadący fordem 32-latek „wydmuchał” ponad promil. Oby-
dwaj mężczyźni stracili prawo jazdy i staną przed sądem. Grozi im do 
2 lat pozbawienia wolności. Ale to nie koniec sukcesów miejscowych 
mundurowych, którym udało się taż zatrzymać pijanego rowerzystę. 
61-latek dziwił się, że policjanci się go czepiają. Tłumaczył, że ma spraw-
ne oświetlenie. Mimo to nie uniknie mandatu.

Brudna woda w Jeziorce. 
Co jest przyczyną?
POWIAT/TARCZYN – Po raz kolejny zatruwana jest rzeka Jeziorka – zaalarmował nas w so-

botę pan Mariusz, nasz czytelnik. - Tym razem ścieki płyną rzeką Kraską, prawdopo-

dobnie z oczyszczalni w Kobylinie

 Rzeka Kraska bierze swój począ-
tek w Małej Wsi w powiecie grójeckim. 
Bieg kończy w Nowych Raciborach 
(gm. Tarczyn), wpadając do Jeziorki. 
 - Obecnie woda poniżej ujścia 
Kraski jest w kolorze ołowiano-sza-
rym, ma praktycznie zerową przej-
rzystość i charakterystyczny zapach 
szamba – poinformował w sobotę 
po południu nasz czytelnik. - To nie 
jest pierwszy raz, bo zrzuty ścieków 
w tym rejonie zdarzały się już wie-
lokrotnie. Przeważnie dzieje się to w 
piątek wieczorem lub gdy jest wyższy 
poziom wody. Do poniedziałku, kiedy 
można podjąć jakieś działania, woda 
już się samoczynnie oczyszcza. Wie-
lokrotnie zgłaszałem taki stan rzeczy 
różnym służbom, ale nikt nie był tym 
zainteresowany... Mam jednak pełną 
dokumentację związaną z poprzedni-
mi zgłoszeniami i chętnie ją udostęp-
nię...
 Udało się nam skontaktować  z 
Zakładem Wodociągów i Kanaliza-
cji w Grójcu, który zarządza oczysz-

czalnią ścieków w Kobylinie. - W 
ostatnim czasie nie mieliśmy żad-
nych awarii, oczyszczalnia działa 

bez zarzutu – poinformował nas je-
den z pracowników. 

TW

Skąd bierze się brudna woda w Jeziorce? Pan Mariusz uważa, 

że źródłem problemu jest pobliska oczyszczalnia

Co dalej z Fabryczną? 
LESZNOWOLA Gmina chce położyć nakładkę asfaltową na ulicy Fabrycznej w Łoziskach. 

Starostwo uważa, że będzie to samowola budowlana, bo wydało pozwolenie (ZRID) na 

budowę drogi. - To jest pierwszy etap tej inwestycji i będzie realizowany – poinformo-

wała podczas sesji  wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik
 Nie jest tajemnicą, że od pew-
nego czasu gmina i starostwo po-
wiatowe nie dogadują się. Być może 
obydwa samorządy zaczynają wkra-
czać powoli w fazę wzajemnych zło-
śliwości, co może szybko przero-
dzić się w otwartą wojnę. Od nie-
dawna zarzewiem sporu jest ulica 
Fabryczna w Łoziskach, choć po-
dobna sytuacja jest na Przyleśnej w 
Wilczej Górze i Gogolińskiej w Zgo-
rzale (tu nie ma jeszcze ZRID-u). 
 Gmina miała kilka lat temu 
plan, aby wybudować Fabryczną 
od zera. Niestety, koszt przedsię-
wzięcia (kilkadziesiąt milionów zło-
tych) przerósł jej możliwości finan-
sowe. Mimo to zrobiono projekt no-
wej drogi i uzyskano zgodę starosty 
na jego realizację (ZRID). Póki nie 
uda się wygospodarować pieniędzy 
na kompleksową przebudowę Fa-
brycznej, gmina postanowiła wcie-
lić w życie tzw. opcję tymczasową i 
położyć na drodze cienką asfaltową 
nakładkę (dziś informuje, że jest to I 
etap budowy drogi), która starczyła-

by na następnych kilka lat, ułatwia-
jąc życie pieszym i kierowcom. Pla-
nom tym nieoczekiwanie sprzeciwi-
ło się jednak starostwo.
 – Na Fabrycznej gmina zaplano-
wała odwodnienie i na to otrzymała 
decyzję ZRID. Teraz planuje wyko-
nać nakładkę asfaltową, co jest nie-
zgodne z tą decyzją – informowała 
kilkanaście dni temu Joanna Gre-
la z biura promocji powiatu. – Tym 
samym będzie to samowola budow-
lana. Kwestia odwodnienia tej uli-

cy jest ważna, bo bez niego posesje 
przy ul. Fabrycznej i Postępu dalej 
będą zalewane, a nakładka może to 
spotęgować.
 Po naszym poprzednim artyku-
le w gminie zapanowała konsterna-
cja. Wiele osób zaczęło zastanawiać 
się, czy uda się położyć zaplanowa-
ną nakładkę. Podczas ostatniej sesji 
pytała o to radna Marta Maciejak. 
 - Z Fabryczną nie ma żadne-
go problemu – wyjaśniała wójt Ma-
ria Jolanta Batycka-Wąsik. - To or-
gan zewnętrzny tworzy problem i 
próbuje uzurpować sobie prawo do 
nadzoru nad naszymi inwestycja-
mi. Nakładka to pierwszy etap in-
westycji i zamierzamy ją położyć. 
 - Cieszy nas zainteresowanie sta-
rosty gminnymi inwestycjami, ale 
też jednocześnie dziwi, że formułu-
je on rygorystyczne opinie w opar-
ciu o ogólnikowe informacje z prasy 
lokalnej, nie posiadając do tego ani 
kompetencji kontrolnych ani kom-
petencji nadzorczych wynikających 

z przepisów prawa – komentuje 
Agnieszka Adamus kierownik gmin-
nego referatu promocji i komunika-
cji z mieszkańcami.

Tomasz Wojciuk

Wójt Lesznowoli kilka dni 

temu zajęła zdecydowane 

stanowisko w sprawie 

Fabrycznej

Czy ulica Fabryczna doczeka się asfaltowej nakładki?

Gmina twierdzi, że tak

Chciała kupić akcje Orlenu. Straciła 45 tys. zł
 Z mieszkanką Konstancina-Jeziorny skontaktowali się za pośred-
nictwem facebooka oszuści, proponując jej zakup akcji Orlenu o war-
tości 900 zł. Kobieta musiała „tylko” podać swoje dane osobowe i nu-
mer karty kredytowe. W efekcie przestępcy pobrali z jej konta 45 tys. zł. 
Pokrzywdzona zgłosiła sprawę na policję. Funkcjonariusze apelują do 
mieszkańców o ostrożność. 

LESZNOWOLA

Zuchwała kradzież przy Kwiatowej
 Do domu przy ulicy Kwiatowej weszło w ubiegły piątek przed 
południem dwóch mężczyzn, którzy ukradli rzeczy osobiste do-
mowników, dokumenty oraz około 2000 zł. Właścicielka domu była 
w ogrodzie, a w budynku przebywał tylko jej niepełnosprawny syn. 
Policja prosi o kontakt świadków zdarzenia i apeluje, aby wycho-
dząc z domu zawsze przekręcać w zamku klucz oraz aktywować in-
stalację alarmową. 

POWIAT

Spalono dwa samochody
 W nocy z niedzieli na poniedziałek przy ul. Pawiej w Piasecz-
nie spłonął dostawczak, należący do firmy zajmującej się przepro-
wadzkami. Obecni na miejscu strażacy poinformowali, że najbar-
dziej prawdopodobną przyczyną pożaru było celowe podpalenie. 
Ale na tym nie koniec, bo w poniedziałek późnym wieczorem przy 
ul. Sportowej w Górze Kalwarii podpalono hondę civic o wartości 
około 8 tys. zł. Policja szuka sprawców obydwu przestępstw.

URSYNÓW

Chcieli wyłudzić kredyt
 W ręce mundurowych wpadła 37-letnia mieszkanka jednego z 
mazurskich miasteczek i jej trzech kolegów z sąsiedniej miejscowo-
ści. Na podstawie sfałszowanych zaświadczeń o zarobkach i zatrud-
nieniu wyłudzili oni kredyt bankowy w wysokości 50 tys. zł i próbo-
wali wyłudzić kolejny na 30 tys. zł. Na wniosek prokuratora wszyscy 
zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im do 8 lat więzienia.
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Ruszyła sprzedaż karpia. 
Będzie drożej niż przed rokiem
PIASECZNO Zaczął się sezon na karpia, który jest jednym z symboli świąt Bożego Naro-

dzenia. Przy stawach w Żabieńcu, na tzw. płuczce, prowadzona jest już jego sprzedaż. 

W drugim punkcie przy ul. Głównej 48 karpie sprzedawane będą od 20 grudnia

 Rybacki Zakład Doświadczalny 
w Żabieńcu od lat hoduje niezwykle 
smaczne karpie, które trafiają potem 
na wigilijne stoły. Cykl produkcyjny 
trwa 2-3 lata, a do sprzedaży trafiają 
ryby ważące do 2,5 kg. Zanim jednak 
to się stanie trzeba dokonać wielu 
skomplikowanych zabiegów. Wszyst-
ko zaczyna się od wpuszczenia do 
stawów 3-dniowego wylęgu. W maju 

do wody trafia około 1 mln maleń-
kich rybek, z których przeżywa oko-
ło 20 procent. We wrześniu kilkumie-
sięczny narybek jest odławiany. Małe 
karpie ważą wtedy około 50 g, choć 
zdarzają się także osobniki 150-gra-
mowe. Narybek sortuje się w zależno-
ści od wielkości. Potem trafia on do zi-
mochowów, głębokich stawów, w któ-
rych spędza zimę. Stawy produkcyj-
ne są w tym czasie osuszane, wapno-
wane i uprawiane. Wiosną odławia się 
zimochowy i wpuszcza narybek albo 
już do stawów, w których produkowa-
ny jest karp hodowlany (większe sztu-
ki) albo do stawów, w których tzw. kro-
czek (małe karpie) musi jeszcze doro-

snąć. Karpie z Żabieńca są karmione 
naturalnie, jedzą głównie to, co znaj-
dą w zbiorniku. Oprócz tego otrzymu-
ją pszenicę. W październiku stawy są 
odławiane, karpie handlowe o wadze 
1,2-2,5 kg trafiają do stawów magazy-
nowych, a kroczek – do zimochowu. 
 Przed sprzedażą wszystkie ryby 
z Żabieńca wędrują na tzw. płuczkę, 
gdzie pozbywają się nieprzyjemnego, 
błotnego zapachu. W przeważającej 
części są to karpie, ale w tym roku w 
sprzedaży mają być także pstrągi i je-
siotry. Skończył się czas sprzedawania 
żywych ryb. Wszystkie karpie będą w 

tym roku na miejscu ubijane, a na ży-
czenie klientów także patroszone. 
 Cenę za kilogram wyjętej z wody 
ryby ustalono na 18 zł. Na spłucz-
ce przy stawach ryby sprzedawane 
będą do samych świąt od godz. 7.30 
do 14.30 (w razie gdyby na miejscu nie 
było pracownika, klienci mogą dzwo-
nić pod numer 512 138 942). 20 grudnia 
ruszy też punkt sprzedaży ryb przy ul. 
Głównej 48 w Żabieńcu. Z kolei miesz-
kańcy Warszawy będą mogli kupić kar-
pie oraz sumy afrykańskie pochodzące 
z tego samego Zakładu na Siekierkach 
przy ul. Augustówka 1.

W tym roku kilogram karpia ma kosztować 18 zł

Żywych karpi nie będzie już 

można kupić w marketach, 

bo taki sposób sprzedaży 

dostarcza im dodatkowych 

cierpień

Tomasz Wojciuk

Nasz WTZ wśród 
najlepszych na Mazowszu!
PIASECZNO/GÓRA KALWARIA Łukasz Owczarek, wspólnie z Jakubem Bo-

gusławskim (podopiecznym WTZ), odebrali w imieniu Warsztatów Te-

rapii Zajęciowej w Piasecznie i Górze Kalwarii wyróżnienie w tegorocz-

nej edycji Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej
 Do nagród przyznawanych przez Samorząd Województwa Mazowieckie-
go aspirują co roku wyróżniające się lokalnie podmioty ekonomii społecznej 
oraz osoby i instytucje zaangażowane w rozwój i promocję tej formy przed-
siębiorczości na Mazowszu. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie pod-
mioty działające w obszarze ekonomii społecznej – między innymi fundacje, 
stowarzyszenia czy spółdzielnie socjalne. 
 W tym roku wyłoniono łącznie 21 laureatów w trzech kategoriach. 
- To dla nas bardzo ważne wyróżnienie – nie kryje Łukasz Owczarek, prezes 
Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej. 
- Po pierwsze, otrzymaliśmy je już czwarty raz z rzędu, a po drugie - tylko trzy 
WTZ na Mazowszu, na 83 które działają, zostały docenione.  Oznacza to, że 
nasze warsztaty w Piasecznie i Górze Kalwarii są wyjątkowe, między innymi 
przez podejście do rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych i nasze 
projekty integracyjne prowadzone w szkołach i przedszkolach.

Tyl.
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Wiemy kiedy otwarcie Postępu
LESZNOWOLA Odcinek ulicy Postępu od Leśnej do drogi 721 w Łoziskach jest praktycz-

nie gotowy. Pozostały do wykonania zabiegi kosmetyczne, jak zrobienie oznakowania 

oraz dokończenie odwodnienia. Wykonawca, fi rma Fal-Bruk ma czas na otwarcie drogi 

do 17 grudnia. Do tej pory ma zostać wykonane także skrzyżowanie przy Tolku

 Prace związane z przebudo-
wą pierwszego odcinka Postępu 
od początku przebiegały spraw-
nie. Otwarcie ulicy uwarunko-
wane jest jednak zakończeniem 
przebudowy skrzyżowania. Tu 
cały czas odbywa się ruch wa-
hadłowy, ale roboty idą swoim 
tempem. Kilka tygodni temu wy-
konawca zrobił rondo na skrzy-
żowaniu Postępu i Leśnej, po 
czym zaczął przebudowywać 
odcinek Mazowieckiej w kierun-
ku Bobrowca. 
 
 
 
 
 
 
 
 - Rondo jest już skończone i 
wyszło ładnie – ocenia pan Sta-
nisław, którego posesja znajdu-
je się k i lka metrów od skrzyżo-
wania. - O wiele gorzej niż dro-
gowcom idzie energetykom i ga-
zownikom, którzy przesuwali 
przebiegające obok instalacje. 
Efekt jest taki, że ci pierwsi wy-
kopali obok ronda głęboki dół, 
który w żaden sposób nie został 
zabezpieczony, a gazownicy wy-
prowadzili w środku chodnika 
rurę, o którą k i lka dni temu o 
mało nie zabił się rowerzysta.

 
  Powiat przypomina, że prace 
zarówno przy Postępu jak i Ma-
zowieckiej (od ronda w k ierun-
ku Bobrowca) cały czas trwają.  
 - Na razie wszystko idzie 
zgodnie z planem. Mimo nieko-
rzystnej pogody nie mamy in-
formacji o opóźnieniach – mówi 

Joanna Grela z biura promocji 
powiatu.  
 Ulica Postępu od ronda do 
skrzyżowania przy Tolku, podob-
nie zresztą jak samo skrzyżowa-
nie, powinna być przejezdna za 
dwa tygodnie.

Tomasz Wojciuk

Ulica Postępu zyskała poprawiający bezpieczeństwo 

ciąg pieszo-rowerowy. W przyszłym roku powiat 

przebuduje jej kolejny odcinek

Już niedługo Postępu będzie 

zbierała cały ruch 

samochodowy do węzła

 „Lesznowola”

Nowa rada 
z nowym prezydium
PIASECZNO Na pierwszej sesji nowej kadencji Młodzieżowej Rady Gmi-

ny Piaseczno wyłoniono prezydium. Wybrani niedawno deputowani 

nie kryją ambitnych planów związanych ze swoją działalnością

 Nową przewodniczącą MRGP została Vładzia Zelenko, wiceprzewodniczą-
cą - Karina Baranowska, wiceprzewodniczącym - Eryk Macenowicz, rzeczni-
kiem - Tamara Saganek, a sekretarzem - Michał Przeszlakiewicz.
 - Pierwsze warsztaty i sesja nowej kadencji pokazały, że młodzież chce być 
słuchana i z chęcią zaangażuje się w działanie na rzecz lokalnej społeczności 
– mówi Michał Iwan, nowy opiekun młodzieżowej rady z ramienia rady miejskiej. 
- To dla mnie ogromne przeżycie, ponieważ 10 lat temu byłem w tym samym 
miejscu co ci młodzi ludzie. Jako opiekun chcę się skupić na rozwijaniu kompe-
tencji miękkich wśród radnych i zachęcaniu ich do partycypacji. Czuję, że nowa 
kadencja będzie obfi towała w wiele ciekawych projektów dla gminy Piaseczno!
 W pierwszej sesji wzięli udział reprezentanci wszystkich szkół podstawo-
wych i średnich w gminie. Druga sesja odbędzie się w styczniu, a w między-
czasie młodzi radni wezmą udział w warsztatach. Wspomoże ich również or-
gan doradczy, do którego zgłosiło się osiem osób. 
 - Już podczas pierwszej sesji przedstawiono bardzo dużo świetnych po-
mysłów – mówi Tamara Saganek, rzecznik MRGP. - Wiele z nas mówi otwarcie 
o tym jak istotna jest dla nas integracja międzyszkolna. Zależy nam na tym by-
śmy, chodząc do innych szkół, mogli, mimo wszystko, poznawać się wspólnie 
i mieć okazję do wspólnego spędzania czasu. Wiele chcemy zmienić i wcie-
lić w życie, ponieważ zależy nam na tym, aby gmina Piaseczno była świetnym 
miejscem dla naszej młodzieży. Przed nami szkolenia i warsztaty, dzięki któ-
rym stworzymy plan działania na 2022 rok.

Grzegorz Tylec



P R O M O C J A

12 grudnia 
Jarmark Bożonarodzeniowy 
w Prażmowie!

Wójt Gminy Prażmów zaprasza na Jarmark 

Bożonarodzeniowy. W niedzielę 12 grudnia 

pod Urzędem Gminy Prażmów odbędzie 

się wspólne Kolędowanie mieszkańców

 Na odwiedzających 
Jarmark, w godzinach 
11.00-16.00, czekać bę-
dzie aż 35 wystawców z 
ozdobionymi i świątecz-
nie oświetlonymi stoiska-
mi. Zakupy umilą wystę-
py dzieci ze szkół i har-
cerzy, a o godzinie 14 na 
scenie zagości Magda 
Femme! Nie może też za-
braknąć najprawdziwsze-
go Mikołaja z upominka-
mi dla każdego dziecka, 
które zechce zrobić sobie 
z nim zdjęcie.
 Goście Jarmarku nie 
muszą martwić się o po-
godę, zakupione jedze-
nie będzie można zjeść 
przy świątecznej muzyce 
pod ogrzewanym namio-
tem z widokiem na sce-
nę. A jedzenia na pewno 
nie zabraknie, każdy znaj-

dzie coś dla siebie spośród 
ofert 13 gastronomicznych 
stoisk. Poza świąteczny-
mi klasykami, jak piero-
gi, barszcz czerwony, sęka-
cze czy gorąca czekolada, 
będzie można skosztować 
greckich chałw, ryb z Trój-
miasta, wędzonych mięs i 
świeżego pieczywa. 
 Stoiska jarmarkowe 
będą obfitować w najróż-
niejsze rękodzieło oferując 
zarówno ozdoby jak i świą-
teczne prezenty. Wśród wy-
stawców znajdą się też dwa 
lokalne sklepy z zabawka-
mi, stoiska szkół, przed-
szkoli i Koła Gospodyń 
Wiejskich. Miłośnicy lite-
ratury będą mogli przebie-
rać w ofercie aż trzech wy-
stawców z książkami.
 Przy okazji spotkania z 
mieszkańcami Strażacy z 

OSP Uwieliny będą dzielić 
się wiedzą i zachęcać do 
rejestracji potencjalnych 
dawców szpiku, a każdy 
chętny będzie mógł przejść 
szybki kurs pierwszej po-
mocy na specjalistycznym 
fantomie.
Całości akcji przyświe-
cać będzie wspólny cel, a 
właściwie dwa. Wolonta-
riusze podczas Jarmar-
ku będą zbierać datki na 
rzecz dwójki dzieci z Gmi-
ny Prażmów, których ro-
dzice potrzebują wsparcia 
finansowego kosztów le-
czenia i rehabilitacji.
 Serdecznie zaprasza-
my w niedzielę 12 grudnia 
do Prażmowa, obiecujemy 
niepowtarzalny świątecz-
ny nastrój, udane zakupy, 
pyszne jedzenie i dużo cie-
pła niezależnie od pogody!
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49 mln zł na inwestycje
POWIAT Starosta przekazał radnym projekt przyszłorocznego budżetu. Znalazła się 

w nim całkiem pokaźna lista planowanych inwestycji. Będą budowane nowe ronda, 

chodniki, ścieżki rowerowe, a nawet... wiadukt kolejowy
 Powiat zamierza kontynuować 
inwestycje w gminie Lesznowola. Na 
pierwszy ogień pójdzie Krasickiego 
w Nowej Iwicznej na odcinku od Pu-
ławskiej do przejazdu kolejowego, 
gdzie powstanie kanalizacja desz-
czowa i ścieżka rowerowa. W 2023 
roku zostanie przebudowany dru-
gi odcinek Krasickiego do Postępu. 
Natomiast już w przyszłym roku po-
wiat przebuduje odcinek Postępu od 
drogi 721 do skrzyżowania z Krasic-
kiego, gdzie powstanie rondo. Jest to 
o tyle logiczne posunięcie, że to wła-
śnie Postępu będzie przez najbliż-
szych kilka lat obsługiwała ruch sa-
mochodów do węzła „Lesznowola”. 
 Kolejne rondo ma powstać na 
skrzyżowaniu ulic Granicznej, Ułanów 
i Radomskiej przy Cmentarzu Połu-
dniowym. Radomska w kierunku Zło-
tych Piasków zyska szerszą jezdnię i ciąg 
pieszo-rowerowy. 
 W Sierzchowie (gm. Góra Kalwa-
ria), między Dobieszem a Cendrowica-

mi powiat przebuduje wiadukt kolejowy 
i kilometr drogi w kierunku Dobiesza. 
Wyremontowana zostanie także droga 
przez Kiełbaskę od Julkianowa w stro-
nę Sułkowic, a w Wojciechowicach po-
wstanie chodnik. Rozbudowa lub prze-
budowa czeka również drogę z Sobiko-
wa przez Krzaki Czaplinkowskie do kir-
kutu w Górze Kalwarii oraz drogi na te-
renie byłej jednostki wojskowej. 

Przebudują 

niebezpieczne skrzyżowania

 W przyszłym roku powiat przebu-
duje wreszcie skrzyżowanie przy sta-
cji benzynowej w Baniosze, gdzie dro-

ga 79 krzyżuje się z drogą przez Solec 
oraz do Czarnego Lasu. Drugą krzy-
żówką na drodze krajowej, na której 
zostanie poprawione bezpieczeństwo, 
będzie skrzyżowanie w Żabieńcu. 
 W Piasecznie jedną z ważniejszych 
inwestycji będzie przebudowa ulicy 
Pod Bateriami na odcinku od ronda 
przy Wadeksie do skrzyżowania z uli-
cą 3 Maja i aleją Kasztanów. Z kolei 
wzdłuż ul. Dworskiej w Wólce Kozo-
dawskiej powstanie ścieżka rowerowa, 
a na skrzyżowaniu Millenium z Rad-
nych w Gołkowie, gdzie dochodziło do 
wielu wypadków – nowe  rondo. Ale to 
nie wszystko. Na Wiekowej Sosny w 
Zalesiu Górnym powstanie chodnik i 
pas dla rowerów. Chodnik powstanie 
także w Baszkówce i Złotokłosie.

Kosmetyka Chyliczkowskiej

 Na Chyliczkowskiej, na odcinku 
od Puławskiej do Julianowskiej, po-
wstaną pasy rowerowe. Dłuższe pasy 
do skrętu w lewo (tym razem dla sa-
mochodów) zostaną wymalowane 
też na drodze krajowej. Będzie kon-
tynuowana przebudowa ulicy Dwor-
skiej na odcinku do Starochylickiej, 
gdzie powstanie rondo. Z kolei na ul. 

Długiej, Prusa i Leśnej w Konstanci-
nie-Jeziornie, przy wsparciu fundu-
szy z Polskiego Ładu powstanie ka-
nalizacja deszczowa. W Okrzeszynie 
powstanie chodnik, podobnie zresz-
tą jak w Przypkach, Janówku, dro-
dze z Tarczyna do Jeziorzan, Jaro-
szowej Woli, Nowym Prażmowie i 
Ustanowie.  Między Nowymi Ra-
ciborami w gm. Tarczyn, a Zawod-
nym oraz na ul. Kwiatów Polnych w 
gm. Prażmów zostanie wykonana 
nowa nawierzchnia asfaltowa. 

Remonty szkół

 W przyszłym roku powiat chce 
dokończyć modernizację wnętrz LO 
przy ul. Chyliczkowskiej 17 w Pia-
secznie oraz rozbudowę Zespołu 
Szkół Zawodowych w Górze Kal-
warii. Termomodernizację przejdzie 
także kompleks budynków Domu 
Pomocy Społecznej w Górze Kalwa-
rii. Z kolei na terenie Zespołu Szkół 
w Łbiskach-Pęcherach ma powstać 
„Ogród zmysłów”. Jest to nietypowy 
plac zabaw połączony ze strefą sen-
soryczną, labiryntem, ogrodem, sa-
dem i ścieżką bosych stóp.

Na skrzyżowaniu ulic Puławskiej i Krasickiego 

w Nowej Woli ma powstać rondo

W przyszłym roku powiat 

sporo pieniędzy zamierza 

przeznaczyć na drogi. 

Ale nie tylko

Tomasz Wojciuk

Zabieg laminowania 
 Laminowanie iNeo-Crystal fi r-
my Estel jest to nowoczesny zabieg 
regeneracji oraz pielęgnacji wło-
sów, dzięki któremu na powierzch-
ni włosa powstaje specjalna war-
stwa pochodzenia naturalnego. 
Włosy nabierają objętości, gładko-
ści, elastyczności oraz blasku. 
 Zabieg zalecany jest osobom, 
które mają niewystarczająco gę-
ste i puszyste, jak również poro-
wate, cienkie i odbarwione włosy. 
Przywraca blask włosom zniszczo-
nym zbyt częstymi koloryzacjami, 
suchym, łamliwym, matowym. Za-
bieg poleca się w celu zachowania 
koloru włosów farbowanych, wów-
czas można go wykonać nawet tuż 
po farbowaniu. Efekt zabiegu , za-
leżnie od stanu włosów i utrzymuje 
się od 3 do 4 tygodni.

P R O M O C J A

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

Salon BB,  ul. Młynarska 6 
(wejście od Warszawskiej), 
Piaseczno, Tel. 22 401 1234

Akwarele i jedwab 
Agnieszki Piotrowskiej
LESZNOWOLA Do końca roku w Galerii Wystaw Artystycznych Okno w 

siedzibie GOK Lesznowola w Starej Iwicznej czynna będzie wystawa 

malarstwa Agnieszki Piotrowskiej

 „Babie lato” to tytuł wy-
stawy akwareli i prac na je-
dwabiu Agnieszki Piotrow-
skiej - absolwentki Akademii 
Otwartej na warszawskiej ASP, 
która od zeszłego roku nale-
ży do Związku Artystów Pla-
styków (Oddział Mazowiecki). 
Głównym tematem jej twór-
czości jest pejzaż i motywy ro-
ślinne, choć artystka nie stroni 
również od abstrakcji. 
 Ekspozycja w Starej Iwicz-
nej poświęcona jest jesieni i nastrojowym, pejzażom skłaniającym do zadumy. Znaj-
dują się na niej również prace barwione techniką ekoprintingu, która polega na od-
bijaniu liści na tkaninie. Większość z nich można oglądać po raz pierwszy. Tyl.
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Szczepienia przeciwko COVID-19. 
Niedługo zielone światło dla dzieci od 5 roku życia!
PIASECZNO Wszystkie osoby, które skończyły 18 lat, mogą przyjąć trzecią lub drugą 

(Johnson&Johnson) dawkę przypominającą szczepionki pod warunkiem, że od pełne-

go zaszczepienia minęło nie mniej niż pięć miesięcy. W Piasecznie, od chwili rejestracji 

w przychodni, czeka się na nią do 10 dni

 W ciągu najbliższych dni ma 
zostać wydany komunikat Mini-
stra Zdrowia, dopuszczający do 
szczepień przeciwko COVID-19 
dzieci w wieku od 5 do 12 lat. 
Będą one szczepione preparatem 
firmy Pfizer, ale otrzymają znacz-
nie mniejszą dawkę niż dorośli 
(będzie to tylko około jednej trze-
ciej normalnej porcji preparatu). 
Cały czas drugą dawką szczepion-
ki firm Pfizer (używana w przy-
chodni przy Fabrycznej w Piasecz-
nie) i Moderna mogą szczepić się 
dzieci od 12 do 18 roku życia. 
 Lekarze przekonują, że warto 
skorzystać z tej możliwości. Z kolei 
dorosłych zachęcają do szczepień 
przypominających wszystkimi do-
stępnymi typami szczepionek. In-
formację o możliwości przyję-
cia trzeciej lub drugiej (Johnso-

n&Johnson) dawki szczepionki 
przeciwko COVID-19 otrzymamy 
sms-em. Wówczas należy zapisać 
się na nią w najbliższym punkcie 
oferującym szczepienia. 

 - W tej chwili jest tak duże za-
interesowanie szczepionkami, że 
na przyjęcie dawki przypominają-
cej czeka się do półtora tygodnia – 
mówi Marta Dorociak-Burza, dy-
rektor SZPZLO przy ul. Fabrycz-
nej w Piasecznie. 
 Każda zaszczepiona osoba 
może na miejscu otrzymać cer-
tyfikat szczepienia. Szczepion-

ka zapewnia pełną ochronę po 
14 dniach, a jej przyjęcie automa-
tycznie powoduje przedłużenie o 
rok ważności certyfikatu covido-
wego. Tak powinno działać to w 
praktyce, z tym jednak bywa róż-
nie, bo wiele wskazuje na to, że do 
zmian wprowadzonych przez Mi-
nisterstwo Zdrowia nie został do-
stosowany jeszcze system infor-
matyczny. Jeden z ogólnopolskich 
portali informacyjnych opisał kil-
ka dni temu przygodę pana Zbi-
gniewa, mieszkańca Piaseczna, 
który przyjął trzecią dawkę przy-
pominającą, ale system, zamiast 
przedłużenia o rok jego certyfika-
tu, skasował go w ogóle, zazna-
czając że pacjent zaszczepił się do-
piero drugą dawką (w takiej sytu-
acji pełną odporność zyskuje się 
po 14 dniach). Mężczyzna wybie-

rał się za granicę i miał przez to 
duże problemy na lotnisku. W efek-
cie wszystko dobrze się skończyło, 
jednak przez błąd systemu męż-
czyzna najadł się sporo strachu. 
 Ministerstwo informuje, że 

w przypadku błędnie wskazanej 
dawki dodatkowej, błąd można 
skorygować bezpośrednio w miej-
scu, w którym się szczepiliśmy.

Tomasz Wojciuk

Ministerstwo Zdrowia przestrzega, że koronawirus pozostanie z 

nami na dłużej i zachęca do przyjmowania dawki przypominającej

Po przyjęciu szczepion-

ki przypominającej warto 

sprawdzić, czy przedłużył 

się nasz certyfikat covidowy

Gruzini odpowiedzą 

za kradzież paliwa

URSYNÓW

 Policjanci zatrzymali 31-let-
niego obywatela Gruzji oraz 
jego o 9 lat młodszego kole-
gę, którzy będą odpowiadać za 
kradzież paliwa ze stacji przy 
ul. Przyczółkowej. Mężczyźni 
poruszali się wypożyczoną to-
yotą prius, w której zmienia-
li tablice rejestracyjne. Proce-
derem okradania stacji trud-
nili się od dawna. Gdy zatan-
kowali benzynę przy ul. Przy-
czółkowej i wsiedli do samo-
chodu w pogoń za nimi ruszyli 
pracownicy stacji, którzy 3 km 
dalej dokonali obywatelskie-
go zatrzymania. Gruzini zosta-
li przekazani policji i trafli do 
aresztu. Odpowiedzą za kra-
dzież. Grozi im do 5 lat pozba-
wienia wolności. 

TW
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Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: 

Polnej, Bielawskiej i Warszawskiej w mieście Konstancin-Jeziorna

Gmina  
Konstancin-Jeziorna

Konstancin-Jeziorna, dnia 01.12.2021 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 2021 r. poz. 741  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.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 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 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Miejską Konstancin-Jeziorna uchwały Nr 435/VIII/33/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Polnej, Bielawskiej i Warszawskiej w mieście Konstancin-Jeziorna.
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 42 395 lub (22) 48 42 396. 
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 30 grudnia 2021 r.
Wnioski w formie papierowej należy składać:
1)  w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, po 

uprzednim 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 ePUAP: /4576mqsekc/

SkrytkaESP;
2) za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) – adres urzad@konstancinjeziorna.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia ww. wniosków jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna.

Burmistrz
/–/ Kazimierz Jańczuk

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Konstancin-Jeziorna 
przeznaczonych do zbycia

Gmina  
Konstancin-Jeziorna

Wykaz lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących własność Gminy Konstancin-Jeziorna
przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:

Lp. Nr obrębu Nr działki Pow. działki 
łącznie [m2]

KW Udział w działce 
i w częściach 

wspólnych budynku

Pow. lokalu 
[m2]

Pow. pom. 
przyn. [m2]

Wartość (cena) lokalu 
wraz z udziałem w 

częściach wspólnych [zł]

Wartość po 
zastosowaniu ulgi [zł]

1. 03-12 101 355 WA5M/00271925/2 0,0483 45,39   10,56 270 570,00 27 057,00
2. 01-05 94/2 2668 WA5M/00274418/6                                                                                                                                  0,0120  24,74    4,52 147 030,00 14 703,00
3. 03-12 93 378 WA5M/00299337/5 3477/106095  34,77  ------- 206 638,00 20 664,00
4. 03-12 101 355 WA5M/00271925/2 0,0498 46,29  11,86 300 826,00 30 083,00
5. 02-02 10/25 1132 WA5M/00356168/7 0,0492  51,66 15,92 297 407,00 29 741,00
6. 02-02 10/25 1132 WA5M/00356168/7 0,0366  50.32 ------- 235 548,00 23 555,00
7. 02-02 10/25 1132 WA5M/00356168/7 0,0368  50,54 ------- 290 959,00 29 096,00

O G Ł O S Z E N I E

Mikołajkowy piknik na Górkach Szymona
PIASECZNO W niedzielę 5 grudnia o godz. 11 na Górkach Szymona w Piasecznie rozpocz-

nie się mikołajkowy piknik pod nazwą „Świąteczne Miasto Rodzinnego Czasu”, który 

będzie połączony z grą terenową  oraz zbiórką pieniędzy na leczenie rocznego Jurka, 

wymagającego pilnej, bardzo kosztownej operacji serca

 Podczas gry terenowej dzieci 
zamienią się w detektywów, szu-
kających zaginionej skrzyni św. 
Mikołaja. Czy uda im się urato-
wać święta? Gra terenowa będzie 
tylko jedną z wielu atrakcji cze-

kających na mieszkańców, którzy 
zdecydują się odwiedzić tego dnia 
Górki Szymona. Do tego dojdzie 
sporo zaplanowanych przez or-
ganizatorów niespodzianek. Naj-
młodsi będą mogli osobiście po-

rozmawiać z Mikołajem i wziąć 
udział w prowadzonych przez Elfy 
warsztatach. Będzie też karaoke i 
słodki poczęstunek. Sporo aktyw-
ności przygotowano również dla 
dorosłych. Będzie można wziąć 

udział w VIII Crossie Mikołajko-
wym oraz pomorsować z Piase-
czyńskimi Morsami. 
 Każdy uczestnik pikniku będzie 
mógł wspomóc rodzinę 11-miesięcz-
nego Jurka z Piaseczna, który ma 
poważną, bardzo rzadką wadę serca 
(zwężenie tętnic płucnych z hipopla-
zją prawej tętnicy oraz nadzastawko-
we zwężenie aorty) i wymaga pilnej, 
bardzo kosztownej operacji w Bosto-
nie. Chłopiec 20 grudnia będzie ob-
chodził pierwsze urodziny. Aby ope-
racja doszło do skutku trzeba zebrać 
na nią nieco ponad 1 mln zł.

TW

Dofinansowanie żłobka 

dla ponad 200 dzieci

PIASECZNO

 W przyszłym roku gmina pla-
nuje wydać na opiekę żłobkową 
1,8 mln zł. Na razie wykupiono w 
sześciu prywatnych żłobkach 210 
miejsc dla dzieci na przyszły rok. 
Ale podobna liczba miejsc ma być 
wykupowana także w roku 2023 i 
2024. Do żłobków przyjmowane 
są dzieci w wieku od jednego do 
trzech lat.

TW

Strażacy otrzymali 

nowy sprzęt

KONSTANCIN-JEZIORNA

 Druhowie z Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych w Bielawie i Słomczy-
nie otrzymali nowoczesne narzę-
dzia hydrauliczne do ratownictwa 
technicznego. Przekazanie sprzętu 
odbyło się we wtorek (30 listopa-
da). Jego zakup sfi nansowała gmi-
na Konstancin-Jeziorna i samorząd 
województwa mazowieckiego
 Druhowie z Bielawy otrzymali 
nożyco-rozpieracz o wartości po-
nad 39,4 tys. zł, a strażacy ze Słom-
czyna – rozpieracz kolumnowy 
warty 21,5 tys. zł. 

TW

Jechał focusem. Wiózł

sześciu pasażerów

PIASECZNO/PRAŻMÓW

 Do zdarzenia doszło kilka dni 
temu w Bogatkach. Policjanci za-
trzymali do kontroli pomarań-
czowego focusa, którego kie-
rowca znacznie przekroczył do-
zwoloną w terenie zabudowa-
nym prędkość (jechał 112 km/h). 
Mundurowi zauważyli, że 20-la-
tek narażał na niebezpieczeń-
stwo nie tylko siebie, ale także 
swoich sześciu pasażerów. Mło-
dzian stracił prawo jazdy i otrzy-
mał trzy mandaty karne na łącz-
ną kwotę 1200 zł. Po 500 zł za-
płacą też jadący samochodem 
cudzoziemcy, którzy – pomimo 
takiego obowiązku - nie mieli 
przy sobie paszportów.

TW
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WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

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

o nr ewid. 186/3 z obrębu ewid. 0019 Opacz w gminie Konstancin-Jeziorna

Gmina  
Konstancin-Jeziorna

Konstancin-Jeziorna, dnia 30.11.2021 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 2021 r. poz. 741  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.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 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 z późn. zm.) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miejską Konstancin-Jeziorna uchwały Nr 400/VIII/31/2021 z dnia 8 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr ewid. 186/3 z obrębu ewid. 0019 Opacz w gminie 
Konstancin-Jeziorna.
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 42 395 lub (22) 48 42 411. 
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 30 grudnia 2021 r.
Wnioski w formie papierowej należy składać:
1)  w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, po uprzednim 

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 ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP;
2)  za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) – adres urzad@konstancinjeziorna.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia ww. wniosków jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna.

Burmistrz
/–/ Kazimierz Jańczuk

O G Ł O S Z E N I E

 Jeśli masz problem z nadmier-
nym owłosieniem, które musisz czę-
sto golić, a bolesna depilacja wo-
skiem kończy się wrastaniem wło-
sków i stanami zapalnymi, mamy dla 
Ciebie rozwiązanie.  
 Włoski znikną, zapomnisz o wstydli-
wych chwilach, kiedy niechciane owłosie-
nie szpeciło, odbierając pewność siebie.

Na czym polega laserowa depilacja?

 Depilacja laserem diodiowym Light 
Sheer jest to usuwanie owłosienia za 
pomocą wiązki światła lasera, która do-
cierając do mieszka włosowego trwale 
niszczy jego cebulkę. Należy jednak do-
dać, że nie wszystkie włosy rosną rów-
nocześnie. Część z nich znajduje się w 
fazie wzrostu (anagen) i właśnie one re-
agują na światło lasera, pozostałe włosy 
są w fazie „uśpienia”(katagen, telogen), 
która ma różne okresy trwania (od 3 do 
8 tygodni) - po tym okresie zaczyna się 
aktywny etap wzrostu nowego włosa. 
Z tego względu zabiegi muszą być po-
wtarzane minimum 4-5 razy. W więk-
szości przypadków po czterech zabie-

gach następuje bardzo znacząca reduk-
cja owłosienia (ok. 80% klientów potrze-
buje między 4 a 6 zabiegów- zależnie 
od części ciała, rodzaju włosa, predyspo-
zycji genetycznych, wieku itp.).

Jak się przygotować?

 Przed depilacją trzeba zgolić wło-
sy maszynką. Nie należy stosować kre-
mów ani antyperspirantu na depilo-
wane miejsca w dniu zabiegu. Przez 
około miesiąc przed zabiegiem nie na-
leży wyrywać włosków pęsetą,  depi-

lować woskiem czy depilatorem. Nie 
wolno usuwać ich z cebulkami. 
 Skóra na której będzie wykonywa-
ny zabieg nie może być opalona.  
 Zabieg może być stosowany za-
równo u pań, jaki i panów. Panowie 
często narzekają na nadmierne owło-
sienie, ale unikają bolesnej depilacji 
woskiem. Depilacja laserowa to ide-
alna rozwiązanie. Kosmetolog w salo-
nie dostosuje liczbę i częstotliwość za-
biegów do rodzaju owłosienia. Dzięki 
temu efekty pojawią się szybko.

Salon Fryzjersko-Kosmetyczny BB, 
Piaseczno, ul. Młynarska 6 lok. 45  (wejście od Warszawskiej); Tel. 692 70 90 40, www.bbsalon.pl

Depilacja laserowa
idealnie gładkie ciało

Depilacja laserowa jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które borykają się z problemem nadmiernego 

owłosienia. Laser staje się coraz bardziej popularną metodą usuwania włosków nawet na twarzy, która 

przynosi bardzo dobre efekty

P R O M O C J A

Artystyczny powrót 
do przeszłości
PIASECZNO Spokojna, wyważona, delikatna – tak można by 

określić wystawę Marzeny Nowak, którą będzie można 

oglądać w Ośrodku Sztuki Lescer przy ulicy Pionierów 

11/13 w Zalesiu Górnym do 11 grudnia

 Marzena Nowak jest światowej 
sławy artystką pochodzącą z Pia-
seczna, a jej prace można było po-
dziwiać, między innymi, w Madry-
cie, Bogocie czy Nowym Jorku. Wła-
ściciele Ośrodka Sztuki Lescer nie 
kryją, że negocjacje dotyczące eks-
pozycji w Zalesiu (zatytułowanej 
„Pamiętam, że słońce świeciło w 
oczy”) trwały ponad rok. 
 Artystka wykorzystała w swojej 
instalacji różne formy artystycznego 
wyrazu: rzeźby, obrazy, rysunki oraz 
pracę video. Wystawa nawiązuje do 
przeszłości Marzeny Nowak – do lat 
związanych z Piasecznem i Polską. 
Ukazuje miłość do najprostszych 
przedmiotów i ludzi, bliskość domu i 
poetycki żal za czymś, co przeminęło.
 - Cała galeria została potraktowa-
na jak rzeźba i celowo użyto w niej nie-
wielkiej przestrzeni – mówi Paweł Za-
ręba z Ośrodka Sztuki Lescer. - Cho-
dziło tu o pokazanie wnętrza artysty i 
jednoczesne zainspirowanie ludzi – tak 
żeby pokazać odbiorcom rzeczy, któ-
rych jeszcze nie widzieli i nie słyszeli.
 Na ekspozycję składa się w sumie 
siedem obiektów i film.
- Cieszymy się, że tak znakomita ar-
tystka pokazuje swoje prace w Zalesiu 
Górnym – dodaje Paweł Zaręba. - Nie 
jest to przy tym sztuka kontrowersyj-
na. Po prostu pokazuje rzeczy piękne.
 Wystawę, która została współfi-
nansowana ze środków powiatu pia-
seczyńskiego oraz gminy Piaseczno, 
można oglądać w każdą sobotę od 
godziny 14 do 18 oraz po wcześniej-
szym umówieniu się telefonicznym z 
właścicielami galerii.

Tyl./fot. Ośrodek Sztuki Lescer

Galeria Lescer słynie z wystawiania ambitnej sztuki 

Smakuj życie z 

Iwoną Manista-Kutryś

LESZNOWOLA

 W niedzielę 5 grudnia w fi-
lii GOK Lesznowola w Łazach (ul. 
Przyszłości 8) odbędzie się Kon-
cert Mikołajkowy w wykonaniu 
Iwony Manista-Kutryś. Podczas 
wydarzenia odbędzie się uro-
czysta premiera dwóch teledy-
sków promujących płytę „Sma-
kuj życie”. Początek o godzinie 
17. Wstęp wolny.

Tyl
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O G Ł O S Z E N I E

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Gmina  
Konstancin-Jeziorna

Konstancin-Jeziorna, dnia 30.11.2021 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 2021 r. poz. 741 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.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 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 z późn. zm.) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miejską Konstancin-Jeziorna:

•  uchwały Nr 399/VIII/31/2021 z dnia 8 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działki o nr ewid. 122/1 z obrębu ewid. 00-17 Obórki w gminie Konstancin-Jeziorna

•  uchwały Nr 419/VIII/32/2021 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działki o nr ew. 177/63 z obrębu 00-04 Czarnów w gminie Konstancin-Jeziorna,

•  uchwały Nr 420/VIII/32/2021 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działek o nr ewid. 1159/10, 1159/11, 1159/12 z obrębu ewid. 00-01 Bielawa w gminie Konstancin-Jeziorna,

•  uchwały Nr 437/VIII/33/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działek o nr ewid. 163/3 i 166/20 z obrębu ewid. 00-04 Czarnów w gminie Konstancin-Jeziorna,

•  uchwały Nr 438/VIII/33/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania 
przestrzennego dla działek o nr ewid. 16 i 18/3 z obrębu 03-26 w Konstancinie-Jeziornie,

•  uchwały Nr 439/VIII/33/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działki o nr ewid. 10/51 z obrębu 02-01 w Konstancinie-Jeziornie,

•  uchwały Nr 440/VIII/33/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działki o nr ewid. 95 z obrębu 03-02 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 900  do 1500 , po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty 
telefonicznie pod nr tel.: (22) 48 42 391, (22) 48 42 394, (22) 48 42 395 lub (22) 48 42 396. 
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 30 grudnia 2021 r.
Wnioski w formie papierowej należy składać:
1)  w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, po uprzednim 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 ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP;
2) za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) – adres: urzad@konstancinjeziorna.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia ww. wniosków jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna.

Burmistrz
/–/ Kazimierz Jańczuk

R E K L A M A

Arche zdradzi swój

pomysł na starą papiernię

KONSTANCIN-JEZIORNA

 Już w najbliższą sobo -
tę 4 grudnia o godz.  11 gru-
pa Arche zaprasza mieszkań-
ców na spotkanie sąsiedzkie 
poświęcone planom zago -
spodarowania dawnej fabr y-
k i  papieru na osiedlu Mirków, 
k tóre odbędzie się pr z y ul . 
Mirkowskiej  45 (wejście bra-
mą główną ). 

TW

Mieszkańcy zdecydowali 

o wykonaniu oświetlenia

GÓRA KALWARIA

 Na stadionie w Baniosze 
zamontowano 12 lamp oświe-
tleniow ych. Inwest ycja, k tó -
ra kosztowała około 47 t ys. zł, 
została w ykonana przez gmi-
nę w ramach funduszu sołec-
kiego. O przeznaczeniu t ych 
pieniędz y zdecydowali sami 
mieszkańcy. W prz yszł ym 
roku obiek t z yska nowocze-
sny budynek zaplecza tech-
nicznego.

TW

Artyści skupili 

się na lesie

PIASECZNO

 W sobotę 4 grudnia w Klu-
bie Kultury w Zalesiu Górnym 
(ul. Białej Brzozy 3) odbędzie 
się wernisaż wystawy grupy 
artystów wizualnych MŁYN. 
Ekspozycja jest twórczą odpo-
wiedzią na ryk pił w chojnow-
skim parku i w wielu innych 
miejscach w Polsce. Widzimy 
jak stare lasy, które powin-
ny być chronione, są stopnio-
wo przekształcane w planta-
cje drzew. Na wystawie będą 
prezentowane bardzo różno-
rodne dzieła: obrazy, graf iki, 
rzeźby, tkanina artystyczna, 
fotograf ia. Prezentacje moż-
na oglądać w godzinach pracy 
biura Klubu Kultury w Zalesiu 
Górnym do lutego przyszłego 
roku. Początek o godzinie 18. 
Wstęp wolny.

Tyl



nr 43 (881)/2021

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

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

terenu Skolimowa Wschodniego

Gmina  
Konstancin-Jeziorna

Konstancin-Jeziorna, dnia 01.12.2021 r.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z późn. zm.) informuję, że:
1)  administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna,
    dane kontaktowe:  Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
  ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna
  tel. (22) 484 23 00, e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl
  adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP
2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@konstancinjeziorna.pl, 
3)  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust.1 lit c w/w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),  

tj. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
4) podstawą obowiązku prawnego ciążącego na administratorze jest art. 14 i nast. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741),
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 ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tj. uzyskania wszelkich 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 pozyskano,

13) dyskusja publiczna będzie transmitowana wyłącznie na żywo w trakcie jej trwania i będzie dostępna na stronie internetowej: http://www.konstancin-jeziorna.esesja.pl/, 
14) nagrania z przebiegu dyskusji publicznej będą przetwarzane do momentu sporządzenia protokołu z dyskusji, po czym zostaną trwale usunięte,
15)  obraz z kamery udostępniany przez Państwa w trakcie dyskusji, potencjalnie zawierający Państwa wizerunek, będzie widoczny przez inne osoby, jednak jego udostępnianie jest dobrowolne, a brak wyrażenia zgody nie ogranicza możliwości 

wzięcia udziału w dyskusji.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 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 z późn. zm.), w związku z uchwałą 
nr 310/VII/20/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 czerwca 2016 r., zmienionej uchwałą nr 451/VII/27/2017 z dnia 8 lutego 2017 r., 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Skolimowa 
Wschodniego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 grudnia 2021 r. do 4 stycznia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta 
i Gminy Konstancin Jeziorna w Wydziale Planowania Przestrzennego przy ul. Piaseczyńskiej 77 w Konstancinie Jeziornie w godz. od 9.00 do 15.00
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Skolimowa Wschodniego 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 16 grudnia 2021 r. (czwartek)  
o godz. 16.30 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Piaseczyńska 77. Z powodu pandemii COVID-19, w trosce 
o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników Urzędu informuję, że w dyskusji publicznej w Sali Posiedzeń będzie mogło wziąć udział max. 25 osób.
Ponadto, każdy będzie mógł wziąć udział w dyskusji publicznej online, tj. za pomocą środków porozumiewania na odległość, w trybie 
wideokonferencji na platformie Microsoft Teams. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w dyskusji muszą uzupełnić i wysłać formularz 
zgłoszeniowy dostępny na stronie gsip.konstancinjeziorna.pl/dyskusjepubliczne/ do dnia 16 grudnia 2021 r. do godziny 1200. W trakcie 
dyskusji będzie możliwość zabierania głosu, zadawania pytań i składania uwag przez transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawania pytań 
i składania uwag w formie zapisu tekstowego. 
Transmisję ze spotkania będzie można oglądać na stronie: www.esesja.tv.
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 spotkania 
(tel. 22 48 42 392 lub 22 48 42 411).
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 18 stycznia 2022 r.
Wnioski w formie papierowej należy składać:
1)  w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, po uprzednim 

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 ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP;
2)  za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) – adres urzad@konstancinjeziorna.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia ww. wniosków jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna.

Burmistrz
/–/ Kazimierz Jańczuk

O G Ł O S Z E N I E

Wysoki poziom Sztukatorów
PIASECZNO Konkursowy koncert fi nałowy czternastej edycji Festiwalu Poezji Śpiewanej 

Sztukatorzy 2021 odbył się nietypowo, bo w Domu Kultury w Piasecznie. Do imprezy 

organizowanej przez Klub Kultury w Zalesiu Górnym zgłosiło się w sumie, w trzech ka-

tegoriach wiekowych, 25 uczestników

 Głównym celem festiwalu pozo-
staje zachęcanie uczestników do po-
szukiwania i prezentacji ciekawych 
utworów z nurtu poezji śpiewanej, 
tworzenia własnych, jak również 
twórczego interpretowania utworów 
innych autorów i wykonawców. Pu-
bliczność mogła tego wieczoru wy-
słuchać piosenek z repertuaru, mię-
dzy innymi, Grzegorza Turnaua, 
Zbigniewa Wodeckiego czy Czesła-
wa Niemena. Wśród dzieci dwa dru-
gie miejsca (pierwszego nie przy-
znano) otrzymały Amelia Stawiar-
ska i Leon Grzyb, wśród młodzieży 
pierwsze miejsce i nagrodę publicz-
ności wyśpiewała Marcelina Czu-
blun, a wśród dorosłych nagrodę 
publiczności zdobyła Matylda Pa-
stwa. O odpowiednie przygotowa-
nie wszystkich uczestników do kon-
certu zadbali, tradycyjnie, instruk-
torzy: Barbara i Stanisław Szczy-
cińscy, Grażyna i Fryderyk Babiń-
scy oraz Katarzyna Tarkowska i Ja-
cek Solecki.
 Koncert zwieńczył krótki recital 
zaproszonego gościa. Tym razem był 
nim Borys Somerschaf, który wpro-
wadził widownię we wspaniały świat 
ballad i romansów polskich oraz ro-
syjskich, w interpretacji pełnej wzru-
szeń i różnorodnych nastrojów.

Tyl.

Wielki bard 

– Georges Brassens

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W czwartek 9 grudnia o godz. 
18.30 w willi Gryf przy ul. Sobie-
skiego 13 odbędzie się spotkanie 
Klubu Miłośników Kultury Francu-
skiej zatytułowane „Wielki bard 
– Georges Brassens”. Gośćmi wy-
darzenia, które uświetni minire-
cital, będą wokalistka i tłumacz-
ka Justyna Bacz (na zdjęciu) oraz 
dziennikarz, publicysta, nauczy-
ciel akademicki, dyplomata, tłu-
macz oraz muzyk Jarosław Guga-
ła. Właśnie minęła setna roczni-
ca urodzin i 40. rocznica śmierci 
francuskiego barda, poety i kom-
pozytora Georges’a Brassensa. 
Jego utwory, cieszące się we Fran-
cji niesłabnącą popularnością, w 
Polsce wykonuje wielu artystów, a 
wśród nich również Justyna Bacz 
i Zespół Reprezentacyjny, w skład 
którego wchodzi m.in. Jarosław 
Gugała. Podczas spotkania i mi-
nirecitalu goście przybliżą postać 
francuskiego artysty oraz jego 
twórczość. Wstęp wolny, reżim sa-
nitarny.

TW
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AKTUALNOŚCI

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

ul. Bielawskiej w mieście Konstancin-Jeziorna

Gmina  
Konstancin-Jeziorna

Konstancin-Jeziorna, dnia 01.12.2021 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 2021 r. poz. 741  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.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 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 z późn. zm.) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miejską Konstancin-Jeziorna uchwały Nr 436/VIII/33/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Bielawskiej w mieście Konstancin-Jeziorna.
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 42 395 lub (22) 48 42 396. 
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 30 grudnia 2021 r.
Wnioski w formie papierowej należy składać:
1)  w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, po 

uprzednim 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 ePUAP: /4576mqsekc/

SkrytkaESP;
2) za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) – adres urzad@konstancinjeziorna.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia ww. wniosków jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna.

Burmistrz
/–/ Kazimierz Jańczuk

O G Ł O S Z E N I E

Zaciskanie pętli w Prażmowie
PRAŻMÓW We wtorek w Woli Prażmowskiej w sali OSP Wola Prażmowska odbyło się spo-

tkanie autorskie z Kamilem Staniszkiem. Okazją do jego zorganizowania była wczoraj-

sza premiera „Pętli” - najnowszej książki redaktora naczelnego Kuriera Południowego. 

Po dwóch powieściach kryminalnych tym razem przyszła pora na horror
 Kamil Staniszek pojawił się na 
spotkaniu z czytelnikami na zapro-
szenie Biblioteki Publicznej w Praż-
mowie. Znany z wieloletniej pracy 
dziennikarskiej na terenie powiatu 
piaseczyńskiego redaktor już wcze-
śniej dał się poznać z dwóch, dzie-
jących się w lokalnym środowisku, 
kryminałów - „Kociej Mordy” i „Ze-
msty mającej smak czerwieni”. Cie-
pło przyjęte przez odbiorców książ-
ki zachęciły go do kolejnych prób li-
terackich.  
 Pierwszym owocem współpracy 
z wydawnictwem Vesper było tego-
roczne opowiadanie „Nagła śmierć” 
zawarte w antologii „Grobowiec“. 
Niedługo potem, nakładem tego sa-
mego wydawcy, ukazała się „Pętla” 
- powieść grozy, której akcja rozgry-
wa się na Lubelszczyźnie. Głównym 
bohaterem książki jest Rafał, któ-
ry po rozstaniu z Martą popada w 
depresję i podejmuje próbę samo-
bójczą. Późniejsza chęć odzyskania 

równowagi psychicznej w zapadłej 
wsi Pogorzelisko wpędza go w jed-
nak w podróż do świata koszmar-
nych wizji i konfrontuje z demona-
mi, w obliczu których zaczyna nie-
bezpiecznie balansować na cienkiej 
granicy pomiędzy fikcją a rzeczywi-
stością. W książce, która zadedyko-
wana jest przewrotnie, między inny-
mi, wszystkim osobom, które ode-
brały sobie życie, nie brakuje wie-
lu tajemnic, niedopowiedzeń i oni-
rycznego klimatu, ale i wątków mi-
łosnych.
 Jak się okazało, Kamil Stani-
szek miał z początku jedynie luźny 
zarys fabuły swojej książki, a stwo-
rzeni przez niego bohaterowie nieja-
ko wyłaniali się z niej wraz z rozwo-
jem akcji, niejednokrotnie zaskaku-
jąc swoim zachowaniem nawet... sa-
mego autora.
 - Być może trudno to sobie wy-
obrazić, ale poznaję ich tak samo jak 
czytelnik – nie krył redaktor naczel-

ny Kuriera Południowego. - Nieraz 
okazuje się, że mój bohater wcale nie 
chce zrobić tego, co dla niego zapla-
nowałem. Czuję jakby moje postacie 
naprawdę żyły i miały swój własny 
charakter.
 Ważnym elementem „Pętli” jest 
również strona graficzna, na którą 
składają się znakomita okładka i ilu-
stracje autorstwa Michała Loranca.
 - To mój kolega, którego pozna-
łem podczas studiów – wyznał pi-
sarz. - Nasza przyjaźń przetrwała 
przez wiele lat, a jego pasją zawsze 
była ilustracja. Uważam, że dzięki 
niemu „Pętla” wygląda doskonale.
  Podczas spotkania, oprócz wy-
jawienia genezy książki (całość zo-
stała napisana zaledwie w trzy tygo-
dnie!) i zdradzenia kilku tajników 
warsztatu autora, nie brakowało 
również ciekawych rozważań o pro-
blematyce samobójstw i depresji.
 - Zawsze pisząc dawałem się po-
nieść wyobraźni, a nigdy nie narzu-

całem sobie, że moja książka ma 
mieć jakąś społeczną misję – mówił 
Kamil Staniszek. 
 W jego najnowszym dziele poja-
wiła się tematyka samobójstw i de-
presji – swoistych tematów tabu, o 
których mało się mówi.
 - Mamy teraz pandemię, podczas 
której codziennie media informują 
o zakażeniach i zgonach, a nikt nie 
mówi o depresji i samobójstwach – 
mówił autor „Pętli”. - To niewygod-

ny, wstydliwy temat, od którego lu-
dzie uciekają. I choć moja literatura 
jest z założenia rozrywkowa, to my-
ślę, że te kwestie w mojej najnowszej 
książce są istotne. Uważam, że war-
to o nich więcej mówić.
 „Pętla” jest już do kupienia, mię-
dzy innymi, na stronie wydawnictwa 
Vesper, we wszystkich dobrych księ-
garniach (w Piasecznie w księgar-
ni „Bzyk”) i Empikach. Obecnie Ka-
mil Staniszek pracuje równolegle nad 
dwoma kolejnymi książkami (jedna z 
nich będzie również horrorem) i pla-
nuje kolejne spotkania autorskie.
 - Na pewno nie chciałbym zamy-
kać się w jednym gatunku – zdradził 
na koniec. - Interesuje mnie pisanie 
różnych rzeczy.
 Następne spotkanie autorskie z 
Kamilem Staniszkiem odbędzie się 
13 grudnia w  Bibliotece Publicznej 
w Piasecznie, przy ul. Jana Pawła II 
55 o godz. 18. 

Grzegorz Tylec

Koniec remontu mostu

prowadzącego 

do zamku

GÓRA KALWARIA

 Z myślą o turystach odwie-
dzających zamek w Czersku, w 
tym mamach z małymi dziećmi 
i niepełnosprawnych poruszają-
cych się na wózkach, droga wio-
dąca nad fosą została wyrówna-
na. Nie zmienił nie przy tym jej 
zabytkowy charakter. Prace po-
chłonęły 485 tys. zł. Od soboty 
27 listopada warownia książąt 
mazowieckich jest otwarta dla 
zwiedzających.

TW

Bezsenna noc 

w Hugonówce

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W piątek 3 grudnia o godz. 
19 w Hugonówce rozpocznie się 
„Maraton pozytywnych filmów 
na gorsze czasy”. Należy spo-
dziewać się kilku godzin relaksu 
przed kinowym ekranem. W tym 
czasie będzie można obejrzeć 
trzy pozytywne filmy, które tak 
naprawdę można oglądać wie-
lokrotnie, bo nigdy się nie znu-
dzą! Uczą one jak czerpać radość 
z życia w mało sprzyjających oko-
licznościach i myśleć pozytyw-
nie, a nawet śpiewać i tańczyć... 
w deszczu. Informacje o tytułach 
filmów można uzyskać bezpo-
średnio pod numerem tel. 22 484 
20 20. Wstęp wolny, ale obowią-
zuje reżim sanitarny.

TW
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Tabela grupy B drugiej ligi
1 Żubry Chorten Białystok 22 12 10 - 2 6 - 1 4 - 1 959 - 867 
2 ŁKS Coolpack Łódź 21 11 10 - 1 4 - 0 6 - 1 1085 - 838
3 KKS Polonia Warszawa 20 10 10 - 0 2 - 0 8 - 0 878 - 625 
4 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 20 11 9 - 2 5 - 1 4 - 1 974 - 785 
5 Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 17 11 6 - 5 2 - 4 4 - 1 932 - 886 
6 Kolejarz 17 11 6 - 5 5 - 2 1 - 3 917 - 888 
7 Akademia Koszykówki Legii W-wa 17 11 6 - 5 4 - 1 2 - 4 927 - 924 
8 Isetia Erzurum 17 11 6 - 5 4 - 2 2 - 3 917 - 932 
9 Energa Hutnik 17 12 5 - 7 3 - 4 2 - 3 984 - 1090
10 MKS Ochota Warszawa 16 11 5 - 6 2 - 4 3 - 2 838 - 960 
11 MUKS Piaseczno 14 11 3 - 8 3 - 3 0 - 5 820 - 904 

12 TSK Roś Pisz 14 12 2 - 10 2 - 5 0 - 5 950 - 1081
13 AZS UJK Kielce 13 11 2 - 9 2 - 3 0 - 6 901 - 971 
14 KS Legion Legionowo 13 11 2 - 9 0 - 5 2 - 4 760 - 947 
15 UKS Trójka Żyrardów 11 10 1 - 9 0 - 4 1 - 5 772 - 916

Stanęli w trzeciej kwarcie
KOSZYKÓWKA, II LIGA, KOLEJARZ BASKET RADOM – MUKS PIASECZNO 87:67 (27:17, 15:25, 23:9, 22:16) Po wy-

równanej pierwszej połowie i niezłym otwarciu drugiej wydawało się, że podopiecz-

ni Cezarego Dąbrowskiego będą do samego końca walczyć o zwycięstwo w Radomiu

 Niestety, mniej więcej w połowie 
trzeciej kwarty zespół, który chwilę 
wcześniej nawet przez moment pro-
wadził, kompletnie się zaciął. Kolej-
ne nieskuteczne akcje, straty i pro-
ste błędy w obronie sprawiły, że go-
spodarze błyskawicznie „odjechali” 
i mecz był już w zasadzie rozstrzy-
gnięty. Nie zawiedli na pewno Filip 
Munyama (18 punktów) i Damian 
Zapert (10 punktów i 12 zbiórek), ale 
skuteczność pozostałych zawodni-
ków była już jednak mocno poniżej 
średniej, co nie pozwalało marzyć o 
triumfie z Kolejarzem. 
 W najbliższą sobotę MUKS Pia-
seczno podejmie w hali SP nr 5 dru-
żynę Sokół Grupa Avista Ostrów 
Mazowiecka. Początek meczu o go-
dzinie 18.

Tyl.

Damian Zapert, 

koszykarz MUKS Piaseczno

 Jak pokazały dwie i pół kwarty, gdzie wal-
czyliśmy w Radomiu jak równy z równym, dru-
żyna Kolejarza była w naszym zasięgu. Niestety, 
o ile mogą nam się zdarzać chwile przestoju w 
ataku, to nie możemy na to pozwalać w obronie. 
Każdy z nas musi mocniej angażować się w de-
fensywie, aby w takich momentach nie pozwolić 
przeciwnikowi odskoczyć tak jak to miało miej-
sce w Radomiu. Potrzeba większego skupienia 
każdego kto wchodzi na boisko. W naszej grze 
widać postęp i na pewno przy ciężkiej pracy uda 
nam się wyrwać jeszcze kilka zwycięstw, nie tyl-
ko na własnym parkiecie.

Zuzanna Kusiak 
wicemistrzynią Europy!
POWIAT Na Mistrzostwach Europy Kadetów Starszych i Juniorów we 

wszystkich dyscyplinach Kickboxingu w Czarnogórze nie zabrakło rów-

nież czterech zawodników ze Stowarzyszenia Wiśniewski Kickboxing

 Najlepiej spośród nich zaprezentowała się 18-letnia Zuzanna Kusiak, któ-
ra trenuje od czterech lat i pierwszy raz brała udział w tak poważnych zawo-
dach. Tytuł wicemistrzyni Europy w kategorii -60 kg junior w formule K1 Rules 
zapewniło naszej reprezentantce zwycięstwo w dwóch walkach. Na począt-
ku pokonała Szwajcarkę Shanę Hegglin, która ma już na swoim koncie walki 
zawodowe i jest sklasyfi kowana jako 20. na świecie, a następnie Litwinkę Anę 
Burchanovą, z którą wygrała 2:1. Dopiero w walce fi nałowej Zuzanna uległa 
Rosjance Elenie Okapkinowej 1:2.
 A jak wypadli w Budvie pozostali zawodnicy Stowarzyszenia Wiśniewski 
Kickboxing? Hanna Wilczek w kategorii -42 kg kadet starszy w formule light 
Contact zajęła dziewiąte miejsce, a Otylia Chałupka w kategorii - 50kg kadet 
starszy w formule light contact i Radosław Kopyra w kategorii - 63,5kg junior 
młodszy w formule low kick - piąte miejsce.

Tyl.

Myślę, że sporo namieszam
Z Zuzanną Kusiak, wicemistrzynią Europy, 

rozmawia Grzegorz Tylec

Jak oceniasz swój 

start w Czarnogórze?

 Ze srebra jestem bardzo zadowo-
lona. Wiadomo, że zawsze chciało-
by się więcej, bo jednak złoto było w 
zasięgu ręki, a fi nał przegrałam sto-
sunkiem głosów 2:1, więc zabrakło 
naprawdę niewiele. Mimo wszystko, 
miałam bardzo wymagające rywal-
ki w ćwierćfi nale i półfi nale i jestem 
bardzo zadowolona z tych walk, 
więc to srebro smakuje o wiele le-
piej niż niejedno złoto. Moja katego-
ria wśród juniorek na ringu była jed-
ną z tych najbardziej „obstawionych”, więc to drugie miejsce było naprawdę 
ciężko wywalczone.

Jakie są twoje dalsze sportowe plany?

 Teraz szykuję się na wejście w nową kategorię wiekową – seniorki. Będzie 
to bardzo wymagające, bo startują tam doświadczone zawodniczki, ale moc-
no w siebie wierzę i myślę, że sporo namieszam. Mój debiut był zresztą bardzo 
udany, bo w ostatni weekend zdobyłam złoty medal w Pucharze Polski k-1. 

Czy trudno jest pogodzić sport z nauką?

 Jest to oczywiście wymagające, ale wystarczy dobra organizacja i znajdu-
ję czas na wszystko - znajomych, szkołę czy treningi.

Ostatnie przetarcie przed wielkim finałem
TENIS STOŁOWY W połowie listopada odbył się w Piasecznie ostatni turniej klasyfi kacyj-

ny XXIII edycji Grand Prix Piaseczna. W zawodach wystartowało 158 zawodników, któ-

rzy przystąpili do rywalizacji w ośmiu kategoriach. Była to ostatnia szansa na zdobycie 

punktów w klasyfi kacji generalnej i uzyskania prawa gry w fi nałowym turnieju TOP-12

 Gośćmi specjalnymi imprezy byli 
Jakub Folwarski i Marek Badow-
ski. Obaj są bardzo utytułowany-
mi tenisistami stołowymi, a ten dru-
gi (wychowanek UKS Return Pia-
seczno) w tym tygodniu reprezento-
wał Polskę na Mistrzostwach Świa-
ta w USA. Każdy kto brał udział w 
zawodach, mógł rozegrać kilka ak-
cji z gwiazdami, zrobić pamiątko-
we zdjęcie czy wylosować koszul-
kę z autografem. Najlepsi zawodni-
cy odebrali z rąk gości specjalnych 
okolicznościowe puchary i medale. 
- Łącznie w zawodach XXIII edycji 
Grand Prix Piaseczna wystartowa-
ło 562 uczestników, co jest rekordem 
imprezy – mówi Maciej Chojnicki, 
organizator zawodów z UKS Re-
turn. - Rekordem tym bardziej god-
nym uwagi, że impreza, w związku z 
pandemią, liczyła jedynie sześć za-
miast dziewięciu imprez. 
 W zawodach wystartowali ping-

pongiści z ośmiu województw, a 
wśród nich zarówno amatorzy, jak 
i medaliści Mistrzostw Polski. Naj-
młodszy uczestnik miał siedem, a 
najstarszy 82 lata. Warto podkreślić, 
że w zawodach wzięli także udział 
zawodnicy niepełnosprawni.
 A już w najbliższą sobotę od-

będzie się turniej TOP-12, podczas 
którego wręczone zostaną nagrody 
dla zwycięzców klasyfikacji gene-
ralnej oraz rozegrany zostanie tur-
niej finałowy, w którym wystartuje 
12 najlepszych zawodników z każdej 
kategorii.

Tyl.

Świetny finisz Orła
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, KS RASZYN – KS ORZEŁ BANIOCHA 0:1, KS ORZEŁ BA-

NIOCHA – GKS TYGRYS HUTA MIŃSKA 3:0 Dwa ostatnie mecze ligowe w 

rundzie jesiennej czwartej ligi skutkowały zdobyciem sześciu punk-

tów przez piłkarzy prowadzonych przez Bartosza Kobzę

 W wyjazdowym spotkaniu z 
Raszynem o końcowym triumfie 
zdecydował tylko jeden gol, któ-
rego zdobył w 53. minucie Bartło-
miej Grudziński.  Konfrontacja z 
Tygrysem rozstrzygnęła się z kolei 
już w pierwszej połowie, w której 
goście nie mieli zbyt wiele do po-

wiedzenia. Na listę strzelców wpi-
sali się kolejno Cezary Michalak, 
Mikhajlo Koriazhnov i Eryk Agny-
ziak (z rzutu karnego). Po zmianie 
stron przyjezdni mogli zdobyć ho-
norowego gola, ale Krzysztof Ju-
rek, w efektownym stylu, obronił 
jedenastkę.

 Orzeł, zwłaszcza jak na benia-
minka rozgrywek, może mówić o 
zdecydowanie udanej jesieni. Aktu-
alnie, z dorobkiem 27 punktów, dru-
żyna zajmuje szóste miejsce w tabeli. 

Tyl./fot. Sebastian Bogumił

Bartosz Kobza, 

trener Orła Baniocha:

 - Cieszy komplet punktów w tych dwóch 
meczach. A także to, że zagraliśmy na zero z tyłu. 
Świetne pierwsze połowy w obu meczach, słab-
sze ostatnie 20 minut z Raszynem i druga poło-
wa z Tygrysem. Tak naprawdę te dwa zwycię-
stwa dały nam spokojniejszą zimę, ale wiemy, 
że jeszcze dużo jest do poprawy, teraz w okresie 
przygotowawczym, żeby osiągnąć cel jaki sobie 
założyliśmy, czyli utrzymanie.



Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ

tel. 22 756 79 39

Salon zatrudni

fryzjerkę
z doświadczeniem 

tel. 692488278

Salon zatrudni

kosmetyczkę
z doświadczeniem 

tel. 692488278

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
w sprawie wywieszenia wykazu nr 23/2021 nieruchomości

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 2021 r., poz. 1899) 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 działki ewidencyjnej nr 108/19 z obrębu 03-12 w mieście Konstancin-Jeziorna, o powierzchni 80 m2

Szczegółowe informacje są dostępne w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, pod 
numerem telefonu: (22) 484 23 82 oraz na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
w sprawie wywieszenia wykazu nr 24/2021 nieruchomości

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 2021 r., poz. 1899) 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 działki ewidencyjnej nr 108/15 z obrębu 03-12 w mieście Konstancin-Jeziorna, o powierzchni 264 m2

Szczegółowe informacje są dostępne w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, pod 
numerem telefonu: (22) 484 23 82 oraz na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl.



DAM PRACĘ

Salon fryzjerski poszukuje fryzjera/ki męsko-damskiego, 
elastyczne warunki pracy, Piaseczno, tel. 692  48 82 78

Zatrudnię pracowników do produkcji kebabów 
(składacz, streczowacz), tel. 606 259 458

Zatrudnię pracowników do rozbioru drobiu, 
tel. 606 259 458, 604 735 489

Firma sprzątająca zatrudni operatora maszyny myjącej 
oraz mężczyzn do wykonywania  prac porządkowych w 
Wólce Kosowskiej k. Mrokowa , tel. 504 246 180

Zatrudnię w sklepie spożywczym: Baniocha, Łoś lub 
Nowa Wola, tel. 505 760 600

Manikiurzystka/kosmetyczka, Piaseczno, możliwość 
podnajęcia stanowiska lub stałej współpracy, Studio 
Kosmetyczne Bliss, tel. 502 111 179

Zatrudnię sprzedawcę do sklepu spożywczego, 
Piaseczno, tel. 22 757 07 61

Firma sprzątająca zatrudni operatora maszyny myjącej 
oraz mężczyzn do wykonywania  prac porządkowych w 
Wólce Kosowskiej k. Mrokowa , tel. 504 246 180

Zatrudnimy krawcową na etat, wynagrodzenie od 4 tys,  
tel. 883 72 72 39

Zatrudnimy osobę do sprzątania, Nowy Dom Opieki 
ANTONINA w Piasecznie, tel. 22 888 59 20

Elektryk – Elektromechanik - praca w Piasecznie - peł-
ny etat. Tel. 606 964 169

Firma z branży motoryzacyjnej zatrudni  recepcjonist-
kę. Tel. 501 201 797

Pilarz do cięcia płyt wiórowych, pełny etat, Piaseczno, 
tel. 604 152 591

PIEKARNIA ZATRUDNI: KIEROWCĘ (PRACA W GODZI-
NACH NOCNYCH) I PANIĄ DO DEKOROWANIA I PAKO-
WANIA WYPIEKÓW, TEL. 22 756 90 01 lub 663 044 001

ZATRUDNIMY OPIEKUNÓW OSÓB NIESAMODZIEL-
NYCH, NOWY DOM OPIEKI ANTONINA W PIASECZNIE, 
TEL. 882 787 809

EKO-LED PRODUCENT OŚWIETLENIA LED JÓZEFO-
SŁAWPOSZUKUJE PRACOWNIKÓW NA STANOWISKO-
MONTER - PRACOWNIK PRODUKCJI. PRACA SIEDZĄ-
CA, OD ZARAZ. TELEFON: 508-561-379

Zatrudnimy diagnostę w Okręgowej Stacji Kontroli Pojaz-
dów, umowa o pracę, tel. 502 210 073, dzwonić 8:00-16:00

Potrzebny magazynier, skład budowlany, Piaseczno, 
Mostowa 11, tel. 603 202 133

Firma Instac sp. z o.o. zatrudni Asystenta/kę ds. organiza-
cyjnych i controllingu. Miejsce pracy: Stara Iwiczna. Zada-
nia: uczestnictwo w przygotowaniach budżetu rocznego, 
analiza wykonania budżetu i kontrola działalności Działu, 
wdrażanie procedur i narzędzi controllingowych. Wyma-
gania: znajomość języka niemieckiego, umiejętność ana-
litycznego myślenia i wyciągania wniosków z danych. Za-
pewniamy: umowę o pracę, benefity pracownicze. CV pro-
szę wysyłać na adres: m.obloza@instac.pl

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie 
poszukuje opiekunów i pielęgniarek, tel. 607 241 707, 
e-mail: tabita@luxmed.pl 

Panie do działu pakowania, Złotokłos, tel. 502 221 859

Osobę do prac biurowych w biurze rachunkowości, 
tel. 604 559 182

Zatrudnimy osobę do wydawania posiłków, Nowy Dom 
opieki ANTONINA w Piasecznie, tel. 22 888 59 20

Poszukujemy  sprzedawczyni do sklepu spożywczo-prze-
mysłowego Kramig na pełen etat. Oferujemy umowę o 
pracę i stabilne zatrudnienie. Wszystkie niedziele i święta 
wolne. Sklep znajduje się w Nowej Iwicznej. Chętne osoby 
prosimy o tel.: 783-299-427

Zatrudnienie w charakterze dozorcy Góra Kalwaria 
tel. 505 056 532

Zatrudnię do montażu drzwi wewnętrznych, paneli i listew. 
tel. 607-116-817

SZUKAM PRACY

Sprzątanie i mycie okien, tel. 787 457 903

Kierowca, wszystkie kategorie, tel. 735 626 439

Sprzątanie (jest szczepienie), tel. 733 546 026

Sprzątanie, mycie okien, tel. 787 457 903

Sprzątanie, tel. 604 227 994

Dozorca/Ogrodnik z zakwaterowaniem tel. 692 944 362

Ze zdolnościami malarskimi, rzeźbiarskimi i literackimi, 
tel. 798 297 647

KUPIĘ

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

Piec c.o. Na paliwo stałe, tel. 501 245 260                

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

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

Kupię betoniarkę, tel. 509 447 601

SPRZEDAM

Frezarkę do metalu, tel. 607 070 191

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup aut, tel. 515 018 430

Choinki duże z plantacji oddam, tel. 605 129 453

Skup aut, 1990-2005, Opel i VW. 
Każdy stan – złomowanie, tel. 510 210 692 

Kupię każde auto, gotówka, od ręki, tel. 510 210 692

AUTO - SPRZEDAM

Toyota Avensis 2000 r, tel. 502 200 221

Skrzynię biegów, wałek rozrządu i pompę 
od Renault Kangoo, tel. 534 000 749

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

MIESZKANIE 2 POKOJE UL. PELIKANÓW, 42 m2, 
I PIĘTRO. TEL. 698 417 722

Działki budowlane 800 m kw. k. Prażmowa, tel. 602 770 361

Ziemia 4600 m kw., w Chyliczkach, całość ogrodzona, 
teren budowlany, 350 zł/m kw., tel. 502 580 355

Dobiesz, działka budowlana 5000 m kw., przy drodze gmin-
nej, tel. 12 376 65 31

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

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Pokój dla Pana, Chylice, tel. 513 626 068

Pokój, Konstancin, tel. 503 690 260

Dom w Nowej Iwicznej, tel. 607 10 11 88

Stanowisko fryzjerskie w salonie w Piasecznie, 
tel. 692 488 278

Magazyny z ochroną do wynajęcia, Antoninów, 
tel. 604 470 270, 604 470 370

Dom 70 m kw. okolice Konstancina, tel. 698 896 421

Dwupokojowe Piaseczno, tel. 664 695 444

Lokal biurowy, 20 m kw., I pietro, Piaseczno, ul. Jana 
Pawła II 43A, tel. 505 82 82 14

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ

Kupię las, okolice Prażmowa, tel. 602 770 361

USŁUGI

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

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. tel. 504 008 309

Układanie kostki brukowej, profesjonalnie i termino-
wo, gwarancja, www.dobrybrukarz.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

Złota rączka + spawanie, tel. 669 686 350

Hydraulik tel. 886 576 148

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

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

Hydraulik tel. 735-392-792

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

PODDASZA, KG, GŁADZIE, REMONTY, TEL. 728 890 101

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

NAPRAWY AGD PRALKILODÓWKI ZMYWARKIPIEKAR-
NIKI PŁYTY TEL.511 204 952

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

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

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

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

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Dekarskie, naprawa dachów, montaż dachów, obróbki 
blacharskie, rynny, papa termozgrzewalna, kominy, 
tel. 512 442 246

Rozbiórki – porządkowanie terenu, tel. 881 487 063

Hydraulik – naprawy, tel. 698 185 911

Usługi dekarskie, dachy , papy, kominy, stodoły, rynny, 
tel. 793 518 133

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

Malowanie, gładź, tel. 505 73 58 27

Remonty, złota rączka, tel. 609 009 213

Malarskie, tel. 696 120 208

Instalacje elektryczne, tel.  601 41 88 01

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

Hydraulik, tel. 535 872 455

Glazura,terakota,remonty.Tel.694 126 583

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

Kominiarz, tel. 781 495 997

Remonty  tel. 796 682 431

 RÓŻNE 

Pożyczki, tel. 513 654 277

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

NAUKA 

PRACOWNIA ROZWOJU TWÓRCZEGO I SAMODO-
SKONALENIA (LEKCJE PIANINA, RYSUNKU, INTER-
PRETACJA WIERSZY, KINO ARTYSTYCZNE, GRY 
EDUKACYJNE, rozmowy o twórczym życiu, o rozwoju 
osobowości, o naturze człowieka, życia i wszechświa-
ta, grupa wsparcia ITD.) TEL. 571 373 118

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

Korepetycje – język polski, tel. 666 653 177

ZDROWIE I URODA 

Wizyty domowe dentysty – chirurgia, protetyka, 
www.dentystadodomu.pl, tel. 509 717 247

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
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Podejmę współpracę z manicurzystką/kosmetycz-
ką. Posiadam wyposażony gabinet, 
tel. 692 488 278

Zatrudnimy fryzjera/kę Ustanów, tel. 502 222 221

Pomocnika ślusarza, Złotokłos, tel. 502 221 859

Firma budowlana z Góry Kalwarii zatrudni kierownika 
budowy (również bez uprawnień) z doświadczeniem. 
Kontakt: info@pbekodom.pl, tel. 697 626 322

Przyjmę do pracy kobiety. Sprzątanie biur i salonu sa-
mochodowego ul. Puławska- Mysiadło. Zgłoszenia 
pod nr tel. 732 771 222

Sprzedawców i kasjerów do sklepu spożywczego 
w Piasecznie/Gołkowie, atrakcyjne wynagrodzenie, 
tel. 608 304 388 

Obrazy współczesnej malarki, około 30 sztuk, 
tel. 571 373 118

SPRZEDAM miejsce w hali garażowej w różnych 
lokalizacjach Piaseczna tel. 570 810 870

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

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

MALOWANIE MIESZKAŃ, REMONTY, 
GLAZURNICTWO, PODŁOGI, tel. 669 945 460

Złom. Porządkujesz? Remontujesz? 
Uprzątniemy i wywieziemy złom, tel. 502 898 418 

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

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

Złom odbierzemy (ale również uszkodzone: narzę-
dzia, wiertła itp.; silniki, armaturę, baterie łazien-
kowe, stare piece na paliwa stałe, piece i podgrze-
wacze gazowe, bojlery, kaloryfery), tel. 502 898 418 

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

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

Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ

tel. 22 756 79 39



R E K L A M A

Światłowody wiszą 
na drzewach
PIASECZNO – Przyjedźcie do Głoskowa, u nas światłowody 

położone rok temu przez jedną z fi rm telekomunikacyj-

nych opierają się na drzewach. Nigdzie indziej czegoś ta-

kiego nie widziałem – mówi pan Wojciech, nasz czytelnik

 Mężczyzna twierdzi, że kable można spotkać m.in. w rejonie ulicy Mille-
nium, także w pobliżu szkoły. - Ta inwestycja na pewno nie jest w trakcie reali-
zacji, bo przewody rozkładano w ubiegłym roku. W wielu miejscach opierają 
się na gałęziach, a gdzieniegdzie można spokojnie do nich dosięgnąć. 
 Nasz czytelnik twierdzi, że taki sposób montażu światłowodu nie spełnia 
żadnych norm budowlanych. - To zwykła partyzantka – dodaje. - Podobne 
obrazki widziałem jakiś czas temu w Tajlandii i Wietnamie. Ale my mieszkamy 
przecież w Europie...
 Pan Wojciech uważa, że światłowody nie tylko stwarzają realne zagroże-
nie, ale też wpływają na estetykę całej okolicy. - W przyszłym tygodniu zamie-
rzam poinformować o tym fakcie nadzór budowlany, chyba że sami wcześniej 
zajmą się tematem... - kończy.

TW
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AKTUALNOŚCI

Jest projekt budżetu na przyszły rok. 
Zainwestują w drogi i kanalizację
GÓRA KALWARIA Przewidywane dochody gminy mają wynieść w przyszłym roku nieco po-

nad 161 mln zł, zaś wydatki – prawie 164 mln zł. Ponad 22 mln zł gmina planuje prze-

znaczyć na inwestycje, co stanowi około 13 proc. wszystkich wydatków

 Najwięcej pieniędzy, bo pra-
wie 142 mln zł, mają pochłonąć 
w przyszłym roku wydatki bieżą-
ce. Co do wydatków majątkowych 
czyli inwestycji, to gmina zamie-
rza przeznaczyć na nie ponad 22 
mln zł. Sporo pieniędzy, bo łącz-
nie ponad 9,2 mln zł pójdzie na 
rozwój sieci kanalizacyjnej. Kana-
lizacja sanitarna powstanie w Po-
tyczy, Czersku (ul. Przyborowie) 

i Górze Kalwarii (ul. Wojska Pol-
skiego) w kierunku Czerska. 555 
tys. zł zarezerwowano na budowę 
gminnego targowiska i kolejnych 
prawie 5 mln zł na drogi. Prze-
budowy doczeka się ulica Dłu-
ga w Baniosze (1,2 mln zł). Gmi-
na pobuduje też m.in. ulicę Space-
rową w Kątach (0,2 mln zł), wyko-
na chodnik wzdłuż ul. Reja w To-
micach (0,22 mln zł) i zbuduje ul. 
Papczyńskiego w Górze Kalwarii 
(prawie 1,8 mln zł), która połączy 
Pijarską, Kilińskiego, Kalwaryjską 
i Polną. Sporą inwestycją w przy-
szłorocznym budżecie, która po-

chłonie aż 1,35 mln zł, będzie ter-
momodernizacja urzędu gminy, co 
ma przyczynić się do obniżenia ra-
chunków za ogrzewanie. 2 mln zł 
ma kosztować rozbudowa szkoły w 
Kątach, a 0,25 mln zł rozbudowa 
kompleksu rekreacyjno-sportowe-
go w Górze Kalwarii (chodzi o bu-
dowę zaplecza sanitarno-szatnio-
wego). 

 Pewne kwoty zaplanowano 
także na działania związane z sze-
roko rozumianą ekologią. Kwotą 
100 tys. zł gmina dofinansuje bu-
dowę przydomowych oczyszczal-
ni ścieków, zaś kwotą 160 tys. zł 
– wymianę źródeł ogrzewania na 
te nie generujące szkodliwego dla 
płuc pyłu. 

TW

W przyszłym roku 

rozpocznie się budowa 

trasy rowerowej między 

Górą Kalwarią a Czerskiem

Jedną z większych inwestycji ma być budowa ul. Papczyńskiego, 

która połączy Pijarską, Kilińskiego, Kalwaryjską i Polną. 

Droga zyska kanalizację deszczową, miejsca parkingowe 

w rejonie targowiska, chodniki i ścieżkę rowerową
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