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Odpowie za kradzież
Przed świętami doszło do kilku kradzieży sklepowych. Kamery monitoringu zarejestrowały młodego mężczyznę, który jak się okazało, był znany policji. Mundurowi postanowili złożyć 31-latkowi wizytę. W jego mieszkaniu znaleźli dużą
ilość gotówki oraz amfetaminę. Mężczyzna trafił do aresztu
i usłyszał kilka zarzutów. Odpowie za posiadanie środków
odurzających oraz kradzieże sklepowe na kwotę ponad 7000
zł. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Ze sklepu do celi
Tuż przed Wigilią w jednym ze sklepów piaseczyńscy funkcjonariusze zatrzymali 40-latka, który został skazany na karę
prawie 2 lat pozbawienia wolności za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego. Resztę świąt i Sylwestra mężczyzna
spędził już w zakładzie karnym.

Drifty skończyły się mandatami
Kilku młodych kierowców pomyliło niedawno teren miejskiego targowiska z torem wyścigowym. „Idealne” warunki
do driftowania stworzyła im zima. Na szczęście, zanim się na
dobre rozkręcili, „zabawę” przerwała im policja. Posypały się
mandaty. 18-letni mężczyzna ślizgający się bmw będzie musiał zapłacić 500 zł za spowodowanie zagrożenia poza drogą
publiczną. 25-letni kierowca subaru również zapłaci 500 zł,
a jego o rok młodszy kolega szalejący golfem będzie musiał
tłumaczyć się ze swojego zachowania przed sądem (obydwaj
kierowcy stracili dowody rejestracyjne).

Pijany uciekał przed policją
Funkcjonariusze z wydziału ruchu drogowego próbowali
zatrzymać do kontroli czarną hondę, która przekroczyła dozwoloną prędkość o 53 km/h. Kierowca „japończyka” dodał
jednak gazu i zaczął uciekać przed mundurowymi. Na wiele
się to jednak nie zdało, bo wkrótce został zatrzymany. Jak się
okazało, 22-latek miał w organizmie ponad promil alkoholu.
Mężczyzna stracił już prawo jazdy i stanie przed sądem.

KONSTANCIN-JEZIORNA

Zamiast na Sylwestra, trafili do... celi
Niezbyt szczęśliwie skończył się dla trójki młodych ludzi
wieczór Sylwestrowy. Około godz. 21 policjanci otrzymali
zgłoszenie, że na pobliskiej stacji paliw znajduje się skradziony mercedes o wartości 150 tys. zł. Auto zostało uprowadzone w okolicach warszawskiego lotniska. Złodzieje przełamali
elektroniczne kody zabezpieczające. Jak się okazało, w mercedesie siedziała dwójka 17-latków i ich o rok młodszy kolega. Tłumaczyli policjantom, że chociaż nie mieli prawa jazdy,
chcieli zajechać mercedesem na zabawę sylwestrową. Wszyscy usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem. Ich sprawą zajmie się wkrótce sąd.

TARCZYN

Trzy areszty za rozbój
Pod koniec grudnia do jednego z mieszkań w Tarczynie
wtargnęło trzech mężczyzn. Jeden z nich kilkukrotnie uderzył właściciela lokalu. W tym czasie jego kompani przetrząsali rzeczy pokrzywdzonego. Dzięki szybkiej reakcji miejscowych dzielnicowych, już następnego dnia ustalono, kim byli
sprawcy. W ciągu następnych kilku godzin 26-, 30- i 36-latek
zostali zatrzymani. Usłyszeli zarzut rozboju i na trzy miesiące
trafili do aresztu tymczasowego. Grozi im do 12 lat więzienia.
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Przejechał pieszego
i zostawił go przy drodze
PIASECZNO W nocy z poniedziałku na wtorek na
drodze wojewódzkiej w miejscowości Warszawice w gminie Sobienie-Jeziory został śmiertelnie potrącony 43-letni mężczyzna. Potrącił go
42-letni mieszkaniec Piaseczna, który zbiegł z
miejsca zdarzenia
Leżące przy drodze zwłoki 43-latka (w tym miejscu nie
ma chodnika) zostały znalezione we wtorek około godz. 7
rano. Na miejscu natychmiast
zjawili się policjanci z komisariatu w Karczewie, którzy zabezpieczyli materiał dowodowy. Zaczęto intensywnie analizować nagrania ze znajdujących się w okolicy kamer. Na
tej podstawie funkcjonariusze
wpadki na trop osobowego
nissana, zarejestrowanego na
mieszkańca Piaseczna. 42-letni właściciel pojazdu został
zatrzymany w środę w miejscu
zamieszkania. Zrobiono mu
test na obecność narkotyków,
który dał wynik pozytywny.
Mężczyzna przebywa aktualnie w otwockim areszcie, zaś
policjanci wyjaśniają ostateczne przyczyny i okoliczności wypadku. Z naszych informacji wynika, że prokuratura
będzie wnioskowała o 3-miesięczny areszt dla 42-latka.

TW
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Siekierą próbował
„otworzyć” sklep
Policjanci otrzymali informację, że pod osłoną nocy
ktoś próbuje włamać się do
sklepu na granicy z Prażmowem. Kiedy policjanci jechali na miejsce zauważyli idącego poboczem mężczyznę,
który trzyma w ręce siekierę.
Okazało się, że to z jej pomocą próbował wejść do sklepu, bo – jak tłumaczył – skończyły mu się papierosy. Teraz
45-latek odpowie za próbę
włamania. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

TW
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Spotkanie
z Mistrzem
W piątek 14 stycznia w
sali widowiskowej Biblioteki
Publicznej w Piasecznie odbędzie się spotkanie z Józefem Wilkoniem - autorem ilustracji do premierowego wydania książki „Bajki o zwierzętach” Ignacego Krasickiego. Początek o godzinie 18.
Na spotkaniu będzie również
możliwość zakupu książki.

Tyl.
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Co dalej z Karczunkowską?
LESZNOWOLA/URSYNÓW Powiat wyremontował niedawno część ulicy Postępu i
planuje już remont kolejnego odcinka. Tą drogą wiele osób próbuje rano
dostać się do ul. Puławskiej. Niestety, aby do niej dojechać, trzeba pokonać
najpierw dziurawy odcinek prowadzący przez Zgorzałę i będącą w podobnym stanie Karczunkowską
Ulica Karczunkowska zaczyna się zaraz za Zgorzałą i
ciągnie aż do ulicy Puławskiej.
Są to dwa odcinki przedzielone wiaduktem drogowym przy
stacji PKP Jeziorki o łącznej
długości około 1500 m. Niestety, od lat droga ta znajduje się w
fatalnym stanie. Przede wszystkim jest wąska, nierówna, na długich odcinkach nie ma chodnika,
a jej oświetlenie pozostawia wiele do życzenia. Najgorsze są jednak nierówności i głębokie wyrwy, w które łatwo wjechać kołem
i uszkodzić sobie samochód.
Trzy lata temu rozpoczęły
się prace nad koncepcją przebudowy Karczunkowskiej. Uczestniczył w nich między innymi
ówczesny radny gminy Lesznowola Marcin Kania, dziś zastępca wójta. Podczas spotkania zaapelował do ZMID i biura projektowego o zaprojektowanie dwóch pasów ruchu w
każdym kierunku. Wniosek ten
jednak nie przeszedł. Określono wstępnie, że szerokość pasa
drogowego ma wynieść 20 m, a
szerokość pasa ruchu – 3,25 m.
Po obu stronach jezdni miałby
znaleźć się chodnik, a po stronie południowej – dodatkowo
ścieżka rowerowa o szerokości
2,5 m. Karczunkowska zyskałaby także zatoki autobusowe,
przejścia dla pieszych z azylem i nowe oświetlenie. Przebudowa miałaby nie tylko poprawić warunki ruchu, ale też podnieść bezpieczeństwo (oddzielenie ruchu rowerowego, kołowego i pieszego). Rok temu
Marcin Kania otrzymał pismo
z Zarządu Miejskich Inwestycji

Drogowych. ZMID informuje, że w WPF-ie dla Warszawy
na lata 2020-2050 nie zarezerwowano żadnych środków na
przebudowę Karczunkowskiej.
ZMID poprzestał tylko na wykonaniu wstępnej koncepcji.
Ursynów też lobbuje
za przebudową drogi
Okazuje się, że o przebudowę Karczunkowskiej od lat zabiega również dzielnica Ursynów. Ma ona jednak związane
ręce, bo droga podlega Zarządowi Dróg Miejskich.
- Trzeba wybudować tam
nową jezdnię z odwodnie-

O przebudowę
Karczunkowskiej zabiega
nie tylko Lesznowola,
ale i Ursynów. Decyzję
w tej sprawie podejmie
jednak rada
m.st. Warszawy
niem i oświetleniem, chodnik i drogę rowerową, co podniesie standard życia mieszkańców – mówi Kamila Terpiał, naczelnik wydziału komunikacji społecznej. - Staraniem władz dzielnicy w latach 2015-2018 na przedmiotowym odcinku powstały już,
na długości ok. 500 metrów,
fragmenty chodnika - dodaje.
W październiku 2021 roku
dzielnica Ursynów przekazała
z własnego budżetu kwotę 600
tys. zł do Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w celu
utworzenia zadania inwestycyjR
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nego zatytułowanego „Budowa ul. Karczunkowskiej - prace przygotowawcze.”
- Rada dzielnicy Ursynów
wyraziła swoje poparcie dla
przebudowy ul. Karczunkowskiej w przyjętych stanowiskach z dnia 9 kwietnia 2019
r. oraz 16 lutego 2021 r. - informuje urzędniczka. - Zaapelowano także do prezydenta m.st. Warszawy oraz rady
m.st. Warszawy o zapewnienie środków na przeprowadzenie prac przygotowawczych i
zapewnienie środków na realizację prac modernizacyjnych w Wieloletniej Prognozie
Finansowej m.st. Warszawy.
Władze Ursynowa deklarują też podjęcie działań w celu
uzyskania prawa do terenu od
właścicieli gruntów przyległych
do pasa drogowego ul. Karczunkowskiej, niezbędnych do
wybudowania chodnika na odcinku 150 metrów, od wiaduktu
PKP w kierunku granicy miasta. W tym celu zamierzają wystąpić do właścicieli z zapytaniem o możliwość uzyskania
zgody na wykonanie tych prac.
Najpierw będzie parking
Być może pewnym rozwiązaniem dla mieszkańców Lesznowoli i nie tylko będzie planowany przy stacji PKP Jeziorki
parking „Parkuj i Jedź ”(Park
& Ride). Może on spowodować, że niektórzy kierowcy zrezygnują z dojeżdżania do Warszawy i wcześniej będą przesiadać się w pociąg. Budowa parkingu jednak opóźnia się. Niedawno ZTM poinformował,

Droga jest wąska i dziurawa. Jadąc nią trzeba uważać,
aby nie uszkodzić sobie samochodu
że z niezależnych przyczyn nie
było możliwości rozpoczęcia
prac w przewidywanym terminie. Zawarto aneks do umowy z
R
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wykonawcą, który określił nową
datę zakończenia inwestycji na
połowę września tego roku.

Tomasz Wojciuk
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Co zmieniło się od nowego roku?
POWIAT Od 1 stycznia obowiązuje nowy taryfikator
mandatów, zmienia się płaca minimalna, wchodzą też nowe przepisy w budownictwie. Ale planowanych zmian, które wpłyną na nasze życie,
będzie więcej
Od nowego roku jeżdżący
nieprzepisowo kierowcy powinni zmienić swoje nawyki. Wykroczenia w ruchu drogowym mogą naprawdę sporo kosztować. I tak przykładowo, jeśli przekroczymy dozwoloną prędkość o ponad 30
km/h, zapłacimy minimum

Kierowcy już odczuwają
finansowe skutki
popełnianych wykroczeń
drogowych
800 zł mandatu (wcześniej
do 300 zł), a za jazdę hulajnogą lub rowerem po alkoholu – przynajmniej 1000 zł (samochodem – 2500 zł). Najwyższy mandat, jaki będziemy mogli otrzymać za pojedyncze wykroczenie, wyniesie aż 5000 zł, a za kilka wykroczeń – 6000 zł. Z 5000 zł
do 30 000 zł wzrasta też wysokość grzywny, jaką będzie

mógł nałożyć na kierowcę sąd.
Piraci drogowi jeszcze dotkliwiej będą karani po 17 września, kiedy to policja będzie
mogła nakładać na wszytskich
recydywistów dwa razy wyższe mandaty. Co do punktów
karnych, to będą one widniały na koncie kierowcy przez 2
lata od otrzymania mandatu.
Ale są też dobre wiadomości. Od 1 stycznia wzrasta płaca minimalna. Będzie ona wynosiła 3010 zł brutto, a więc
2210 zł „na rękę” dla osób zatrudnionych na umowie o pracę. Z kolei stawka godzinowa wzrasta z 18,30 zł brutto
do 19,70 zł brutto. Zmieniają się też warunki przyznawania świadczenia socjalnego
500+. Teraz nieco inaczej będzie wyglądał proces wypłaty i obsługi świadczenia. Najważniejsza zmiana jest taka,
że obsługą wniosków i wypłatami zajmie się ZUS (dotychczas robiły to gminy). WnioR
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Od tego roku wyodrębniona została osobna
kategoria budynków mieszkalnych jednorodzinnych
o wielkości do 70 m kw.
ski można już składać tylko przez internet, a pieniądze
będą wpływały tylko i wyłącznie na konto. Od 3 stycznia
weszły też zmiany w prawie
budowlanym. Wyodrębniona
została osobna kategoria budynków mieszkalnych jednorodzinnych (zaspokajających
własne potrzeby mieszkaniowe inwestora) o wielkości do
70 m kw., których budowa nie
będzie się wiązała z koniecznością uzyskania pozwolenia

KONSTANCIN-JEZIORNA

Nad Wisłą na Urzeczu
W niedzielę16 stycznia o
godz. 11, 12 oraz 13 w Hugonówce odbędzie się oprowadzanie kuratorskie po wystawie
„Nad Wisłą na Urzeczu - Tu było
żyć trudno, ale się opłacało...”.
Dzięki zwiedzaniu ekspozycji z przewodnikiem będziecie
można lepiej poznać zagubiony region Urzecza. O niezwykłym miejscu opowiadać będą
Mariusz Raniszewski – kurator
wystawy oraz Łukasz Maurycy
Stanaszek – konsultant naukowy wystawy. Wstęp wolny na
zapisy: tel. (22) 484 20 20, mail:
biuro@hugonowka.pl. Liczba
miejsc ograniczona, obowiązuje reżim sanitarny.

TW

PRAŻMÓW

na budowę, ustanowienia kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Ponadto nie będzie podlegała
kontroli organów administracji architektoniczno-budowlanej przed rozpoczęciem prac
budowlanych. Budowa takiego budynku będzie wymagała
jedynie zgłoszenia. Minimalna powierzchnia działki dla
jednego takiego domu wynosi 500 m kw.

Chór Con Fuoco pod dyrekcją Andrzeja Sochockiego serdecznie zaprasza w niedzielę
16 stycznia o godzinie 18.45 na
koncert kolęd, który odbędzie
się w kościele pw. Jana Chrzciciela w Kędzierówce. W programie usłyszymy kolędy różnych
krajów i kultur w zupełnie innych niż dotychczas nowych
opracowaniach. Wstęp wolny.

TW

Tyl.
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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, przynosi bardzo dobre efekty
Jeśli masz problem z nadmiernym owłosieniem, które musisz często golić, a bolesna depilacja woskiem kończy się wrastaniem włosków i stanami zapalnymi, mamy dla Ciebie rozwiązanie.
Włoski znikną, zapomnisz o
wstydliwych chwilach, kiedy niechciane owłosienie szpeciło, odbierając pewność siebie.

owłosienia (ok. 80% klientów potrzebuje między
4 a 6 zabiegów- zależnie od części ciała, rodzaju włosa, predyspozycji genetycznych,
wieku
itp.).

Na czym polega
laserowa depilacja?
Depilacja laserem diodiowym Light Sheer jest to usuwanie owłosienia za pomocą
wiązki światła lasera, która docierając do mieszka włosowego trwale niszczy jego cebulkę. Należy jednak dodać, że nie wszystkie włosy
rosną równocześnie. Część z nich
znajduje się w fazie wzrostu (anagen) i właśnie one reagują 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 powtarzane minimum 4-5 razy. W większości przypadków po czterech zabiegach następuje bardzo znacząca redukcja

Zabieg może być stosowany zarówno u pań, jaki i panów. Panowie często narzekają na nadmierne
owłosienie, ale unikają bolesnej depilacji woskiem. Depilacja laserowa
to idealna rozwiązanie. Kosmetolog
w salonie dostosuje liczbę i częstotliwość zabiegów do rodzaju owłosienia. Dzięki temu efekty pojawią
się szybko.
Jeśli zabiegi rozpoczniesz w
styczniu, lato przywitasz bez zbędnego owłosienia.

TERAZ PAKIET Całe nogi

350 złotych

Salon Fryzjersko-Kosmetyczny BB,
Piaseczno, ul. Młynarska 6 lok. 45 (wejście od Warszawskiej);
Tel. 692 70 90 40, www.bbsalon.pl
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0ãRG]LDUW\œFL]DFKZ\FLOLZ\VWęSHP Implantologia
w Przychodni Grapa
W ostatnim tygodniu przed świętami wychowankowie Przedszkola Publicznego „Bajka” przygotowali Jasełka. Zachwycające przedstawienia ze względu na pandemię odbywały się bez publiczności, ale zostały zarejestrowane
i w formie profesjonalnego filmu
trafiły do rodziców
Każdy występ w Przedszkolu
„Bajka” jest nie lada wydarzeniem.
Poprzedza go wiele przygotowań
i prób, tak by każdy, nawet najmniejszy element spektaklu został
doprowadzony do perfekcji. Dzieci znakomicie opanowują wypowiadane kwestie, piosenki i wymagające układy taneczne. Pomocna
jest przedszkolna scena, na której
mali aktorzy nie tylko występują,
ale także odbywają próby. Dzięki
temu oswajają się ze swoją sceniczną rolą i nabierają wiary we własne
umiejętności. Efekt za każdym razem jest olśniewający. Plastyczne
przygotowanie widowiska zapiera dech w piersiach, a mnogość rekwizytów, bogactwo strojów, gra
świateł i dobór muzyki zachwycają.
- Do tego przedstawienia uszyłam około pięćdziesiąt strojów
– mówi właścicielka przedszkola
Krystyna Otręba-Kurasiewicz, która osobiście angażuje się w każdą
przedszkolną uroczystość.
Aniołki, górale, królowie,
barwne motyle, korowód trzech
królów, Maryja i Józef to tylko cześć postaci, które pojawiły
się na scenie. Każdy szczegół występu dopięty był na ostatni guzik, krok żadnego z młodych aktorów nie był przypadkowy, a słowa płynące do mikrofonu płynęły gładko, wyraźnie i bez żad-

Panie doktorze,jakie usługi z zakresu stomatologii można wykonać w
Grapie?
Dr Marek Rychlik Dyrektor medyczny:
Oferta jest bardzo szeroka, od chirurgii dziecięcej po implantologię. Niemal każdy słyszał historie o poważnych problemach, do jakich doprowadziły ósemki, zwane również zębami mądrości. Nic dziwnego, że często
pacjenci odkładają rozwiązanie tego
problemu na później, boją się, szukają specjalisty z doświadczeniem. W Zespole naszych stomatologów jest Pan
doktor Artur Trześniak, specjalista chirurgii stomatologicznej, implantolog
z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Pan doktor przyjmuje pacjentów w każdym wieku, przeprowadza
szereg operacji w obrębie jamy ustnej m.in.: usuwanie zębów w tym zębów zatrzymanych, usuwanie torbie-

REKLAMĘ
tel. 22 756 79 39

To dla dorosłych, a co znajduje się w
ofercie dla dzieci?
Dr MR: Pan doktor cieszy się ogromną
popularnością wśród rodziców, którzy
szukają pomocy dla swoich pociech w
zakresie podcięcia chirurgicznego wędzidełka języka. Czas trwania zabiegu
podcięcia wędzidełka podjęzykowego to zaledwie kilka minut, jest niemal
bezkrwawy i zazwyczaj nawet nie wymaga założenia szwów.
Więcej informacji na naszej www
oraz fb. Zachęcam do odwiedzenia naszej przychodni, do złożenia deklaracji
do POZ. Nieustająco poszerzamy zakres świadczonych usług, by nasz pacjent miał wszystkich specjalistów w
jednym miejscu.


Al. Wojska Polskiego 4, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Tel. 22 69 00 650  www.przychodniagrapa.pl
 https://www.facebook.com/przychodniagrapa/

nego zająknięcia. Przedszkolaki
podczas występu były niezwykle
skoncentrowane i zaangażowane.
Z ich aktorskich kreacji biła radość i duma – bo przecież ten
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Miejsce na Twoją

li i zmian na błonie śluzowej, plastyka wyrostka zębodołowego, resekcja
wierzchołków korzeni zębów.
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wspaniały występ, zobaczą najbliżsi, a w formie płyty dvd na zawsze pozostanie w ich rodzinach,
przywołując radość, uśmiech,
a czasem także łzy wzruszenia.
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Ruszają warsztaty w Muzeum Kaset
PIASECZNO Muzeum Kaset, które znajduje się w budynku Centrum Edukacyjno-Multimedialnego przy ul. Jana Pawła II 55, organizuje warsztaty dla dzieci i seniorów. Są jeszcze wolne miejsca
- Zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół podstawowych
do udziału w bezpłatnych
warsztatach poświęconych recyklingowi i upcyklingowi, które odbędą się 15 i 17 stycznia w
godz. 11-14 oraz 31 stycznia w
godz. 17.30-19 – zachęca Cezary Molski z Muzeum Kaset. Co
będzie można robić podczas
zajęć? Uczestnicy będą naprawiali różne urządzenia audio
i video. Organizatorzy zapowiadają wspaniałą przygodę w
stylu retro. Przy okazji będzie
można poznać specjalistyczne
narzędzia i techniki serwisowe.
- Podczas warsztatów upcyclingowych postaramy się ograniczyć ilość odpadów, wykorzystując stare kasety do tworzenia ciekawych przedmiotów codziennego użytku – zapowiada Cezary Molski. Zapisy na
warsztaty przyjmowane są teleR
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Warsztaty w Muzeum Kaset są całkowicie bezpłatne
fonicznie (kom. 731 658 658),
mailowo: info@muzeumkaset.
pl oraz poprzez stronę https://
tiny.pl/91cl6.
31 stycznia i 14 lutego (w
godz. 11-14) w Muzeum Kaset
odbędą się też bezpłatne zajęcia dla seniorów 65+. Podczas
nich będzie można zarówno
wypożyczyć, jak i naprawić maL
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Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
centralnej części terenu wsi Bielawa.

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. 2373 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr 306/VII/20/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia
1 czerwca 2016 r., zmienionej uchwałą nr 441/VIII/33/2021 z dnia 24 listopada 2021 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części terenu wsi Bielawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 1 lutego 2022 r.
do 22 lutego 2022 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 centralnej części terenu wsi Bielawa 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 17 lutego 2022 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 publicznej online, muszą uzupełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie gsip.konstancinjeziorna.pl/dyskusjepubliczne/
do dnia 17 lutego 2022 r. do godziny 12.00. 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
8 marca 2022 r.
Uwagi w formie papierowej można składać:
w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77,
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty telefonicznie: (22) 48 42 305,
(22) 48 42 306, (22) 48 42 307;
w zamkniętej kopercie pozostawiając w skrzynce podawczej, która znajduje się
w holu urzędu (wejście od ul. Kolejowej);
drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna,
ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna.
Konstancin-Jeziorna, 11.01.2022 r.

Uwagi w formie elektronicznej należy wnosić:
za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /4576mqsekc/
SkrytkaESP lub
za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres – urzad@konstancinjeziorna.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia ww. uwag jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna.
Burmistrz
Gminy Konstancin-Jeziorna
/–/ mgr Kazimierz Jańczuk

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

gnetofon. Przewidziano również panel dyskusyjny poświęcony muzyce i wspomnieniom z
dawnych lat. Bezpłatny ma być
też dostęp do kaset. Cały czas
muzeum przyjmuje nowe eksponaty i urządzenia analogowe
(mogą być popsute). Ostatnia
duża zbiórka elektrośmieci organizowana była pod auspicjami Auchan. Kolejne planowane są wiosną i jesienią we wspólpracy z PSZOK-iem. - Obecnie
ruszamy z akcją informacyjnopromocyjną i liczymy, że oprócz
sprzętów pozyskamy do współpracy osoby, które także będą
chciały się w tę akcję zaangażować – dodaje Cezary Molski.
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Wirtualne Muzeum
Konstancina
W czwartek 20 stycznia o
godz. 18 w Hugonówce przy ul.
Mostowej 15 odbędzie się spotkanie poświęcone Jerzemu Zawieyskiemu (1902–1969) - aktorowi, poecie, pisarzowi i dramaturgowi, który w latach 1963–1969
mieszkał w Konstancinie. Uchodził za pisarza katolickiego i moralistę. Po 1945 r. zaczął współpracować z „Tygodnikiem Powszechnym”, zajmując się jednocześnie
działalnością społeczną i polityczną. W 1956 r. został wiceprezesem
Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich i aktywnym działaczem Klubów Inteligencji Katolickiej. W latach 1957-1969 był posłem na Sejm i członkiem Rady
Państwa. Podobno zainteresowanie Konstancinem związane było
z jego podziwem dla Stefana Żeromskiego. Już przed wojną odbył „pielgrzymkę” do domu pisarza, gdzie został życzliwie przyjęty przez Annę i Monikę Żeromskie. W willi zwanej „Białym Domkiem”, w której zamieszkał w 1963
r., odwiedzały go znakomitości ze
świata kultury i przedstawiciele
duchowieństwa. O losach Jerzego Zawieyskiego, jego twórczości, działalności i związkach z Konstancinem opowie Mariusz Bochyński. Bezpłatne wejściówki do
odbioru w recepcji KDK w dniu
spotkania od godz. 12.
TW
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Nową drogę rozjeżdżą ciężarówki?
LESZNOWOLA – Niedawno utwardzoną ulicą Biedronki jeżdżą ciężkie, 40-tonowe samochody – alarmuje jeden z mieszkańców. - Jak tak dalej pójdzie nasza droga, na którą czekaliśmy kilkanaście lat, zaraz się rozpadnie...
Mieszkańcy alarmują, że
po stronie gminy Raszyn, vis
a vis ul. Salamandry, powstaje nowe, duże osiedle.
- Ciężkie samochody z materiałami budowlanymi, mimo
znaku zakazującego wjazdu pojazdom powyżej 3 ton,
jeżdżą ul. Biedronki. Gmina Lesznowola powinna coś z
tym zrobić – uważa pan Paweł,
nasz czytelnik.

- Jak to budowa na terenie Raszyna, niech jeżdżą
swoimi drogami. Trzeba zrobić zdjęcia i zgłosić to na policję – uważa pan Zbyszek, inny
mieszkaniec.
Okazuje się, że informacje dotyczące ruchu ciężarówek na Biedronki dotarły już
do gminy. Poproszono inwestora, aby zobligował kierowców przywożących materiały
R
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do przestrzegania przepisów.
Zwrócono się też do policji,
aby częściej patrolowała rejon
Biedronki.
- Nie wiem czy to coś pomoże, bo kierowcy ciężarówek
rzadko stosują się do przepisów, a jadąc na plac budowy
korzystają z nawigacji, wybierając najkrótszą drogę – mówi
jeden z naszych rozmówców.

TW

Na Biedronki została położona cienka, asfaltowa nakładka,
która nie jest przystosowana do ruchu ciężkich pojazdów
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Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
w sprawie wywieszenia wykazu nr 1/2022
nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

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 ze zm.) Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77,
wywieszony został wykaz w sprawie wynajęcia lokalu niemieszkalnego położonego
w budynku Ratusza Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77 w Konstancinie-Jeziornie.
Szczegółowe informacje są dostępne w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut.
urzędu, pod numerem telefonu: 22 484 23 82 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej:
bip.konstancinjeziorna.pl.

Powstanie integracyjny
plac zabaw dla całych rodzin
GÓRA KALWARIA Gmina chce zbudować miejsce czynnego wypoczynku na terenie byłej jednostki wojskowej. W przyszłym
roku ma zostać zlecony projekt techniczny i uzyskane pozwolenie na budowę. Samorząd będzie aplikował też o fundusze
zewnętrzne. Miejsce aktywności miałoby powstać w ciągu
dwóch lat i kosztować około 1,8 mln zł

Podobne miejsce znajduje się w Parku Zdrojowym w
Konstancinie-Jeziornie i cieszy się dużą popularnością
Właśnie zakończyły się konsultacje społeczne nad koncepcją
tego unikalnego w skali gminy miejsca. Ma ono powstać na terenie
dawnej jednostki wojskowej, vis a vis Ośrodka Kultury na przedłużeniu ul. por. Jana Białka. Dziś stoi tam garaż przerobiony na warsztat, który ma zostać wyburzony w połowie przyszłego roku. - Chcemy, aby miejsc aktywnego spędzania czasu było w naszym mieście
jak najwięcej – mówi burmistrz Arkadiusz Strzyżewski. - Projektowany kompleks będzie bramą do już zagospodarowanej skarpy.
Będzie to miejsce dla osób w różnym wieku, także niepełnosprawnych – zapewnia burmistrz.
Teren, na którym powstanie ten niezwykły plac zabaw, ma prawie pół hektara. Znajdzie się tu kilkadziesiąt urządzeń do zabawy,
edukacji, ćwiczeń i odpoczynku. W strefie dla dzieci młodszych zaplanowano piaskownicę, tory przeszkód czy tor do gry w kapsle. Od
ul. Sajny powstanie niewielki plac z altaną oraz stolikami do gry w
szachy i chińczyka. Zamysł jest taki, aby miejsce to łączyło pokolenia i zaglądali na nie nie tylko ludzie młodzi, ale też seniorzy. Jednak centralnym punktem założenia ma był wysokie na 12 m linarium, zakończone na szczycie niewielkim domkiem. Z linarium będzie mogło korzystać naraz nawet do 60 osób.
Cały teren ma być zielony. Będzie sporo trawy, krzewów oraz
dających cień nowych nasadzeń. W sąsiedztwie zabawek i urządzeń do ćwiczeń znajdzie się bezpieczna nawierzchnia, niwelująca skutki ewentualnych upadków. Obok placu zostaną wydzielone
miejsca parkingowe. Tymczasowy parking ma powstać też na działce od strony ul. Sajny (między placem, a Ośrodkiem Kultury). Gmina
chciałaby kiedyś wybudować w tym miejscu miejski żłobek.
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Spór o wodę

Wchodzenie na cienki lód
może doprowadzić do tragedii

LESZNOWOLA/POWIAT Gmina Lesznowola negatywnie zaopiniowała dokumenty niezbędne do
PIASECZNO – W środę rano na terenie ośrodka Wisła uzyskania zgody na przebudowę ulicy Krasickiego w Nowej Iwicznej na odcinku od Puławskiej do
w Zalesiu Górnym widziałem dwie osoby grają- stacji PKP. Lokalny samorząd uważa, że w projekcie brakuje kanalizacji deszczowej. Twierdzi też,
ce w hokeja na cienkim lodzie – mówi pan Paweł, że powiat nie wskazał miejsca, do którego mogłaby zostać odprowadzona spływająca z ulicy woda
W tym roku powiat zamierza
nasz czytelnik. Piotr Rytko, prezes Piaseczyńskieprzebudować odcinek ulicy Krago WOPR ostrzega, że wchodzenie na zamarznię- sickiego w Nowej Iwicznej od Pute akweny przy takiej pogodzie może być śmier- ławskiej do przejazdu kolejowego.
Najważniejszą innowacją jest to, że
telnie niebezpieczne
wzdłuż drogi ma powstać ciąg pieszo-rowerowy (teraz w tym miejscu znajduje się rów). W tegorocznym budżecie zarezerwowano na
to zadanie 2,37 mln zł. Pojawiły się
jednak problemy, bo dokumentację niezbędną do wydania ZRID-u
negatywnie zaopiniowała gmina
Lesznowola, o czym poinformowała mieszkańców za pośrednictwem mediów społecznościowych
radna powiatowa Magdalena Mika-Kosior. - Lesznowola nie chce
przebudowy Krasickiego – grzmi
radna. - Powód negatywnej opinii?
Brak kanalizacji deszczowej, która
jest na rysunku jako istniejąca.
W innym wpisie radna prosi
o przesłanie uprawnień budowlanych osoby, która zakwestionowała dokumentację przebudowy uli-

Teren byłego Ośrodka Wisła w Zalesiu Górnym
- To było około godz. 10 rano – relacjonuje nasz czytelnik. - Na lód
weszli zdaje się ojciec i syn, którzy grali w hokeja na środku zamarzniętego zbiornika. Jak to zobaczyłem, to się przeraziłem – opowiada.
Jak się okazuje, nie był to przypadek jednostkowy. Osoby wchodzące na lód były widziane także w innych miejscach naszego powiatu. Zapytaliśmy ratowników z piaseczyńskiego WOPR, czy tego typu
zachowania są bezpieczne. - Nie rekomendujemy wchodzenia na lód
przy obecnej pogodzie – mówi Piotr Rytko, szef woprowców. - Przy
wahaniach temperatury, z którymi mamy obecnie do czynienia, ten
lód jest kruchy, cienki i co za tym idzie – niebezpieczny. Ryzyko wystąpienia wypadku jest teraz bardzo duże. Staramy się zwracać uwagę osobom wchodzącym na lód, ale nie możemy być wszędzie...
Woprowcy wyjaśniają, że lód bezpieczny jest wtedy, gdy wysokie ujemne temperatury utrzymują się przez dłuższy czas. - Wtedy pokrywa lodowa jest stabilna, teraz tak na pewno nie jest – dodaje Piotr Rytko. Teoretycznie o bezpiecznym lodzie można mówić
wówczas, gdy ma on grubość 10-12 cm.

cy Krasickiego w kwestii odwodnienia. - Wójt gminy opiniuje jedynie
formalno-prawną stronę dokumentów złożonych przez inwestora, a
nie rozwiązania techniczne – uważa Magdalena Mika-Kosior. - Jeśli
gmina ma uwagi, proszę o ich konkretne wyartykułowanie z podaniem podstawy prawnej. Odnoszę
wrażenie, że wójt blokuje tę inwestycję dla samego blokowania...
Z naszych informacji wynika,
że gminie nie podoba się pomysł
przykrycia biegnącego wzdłuż

Tomasz Wojciuk

Kiedy zrobią chodnik?

LESZNOWOLA Wzdłuż ulicy
Nowej w Starej Iwicznej, na
odcinku od centrum handlowego N-Park do przejazdu
kolejowego nie ma chodnika.
- Jak popada, praktycznie nie
da się tamtędy przejść – uwaTW ża pan Robert, nasz czytelnik

PIASECZNO

- To jest bardzo ruchliwa droga, łącząca Piaseczno z Magdalenką. Brak chodnika wzdłuż takiego ciągu jest po prostu skandalem – uważa nasz rozmówca. - Żeby dojść pieszo od torów
do galerii, czy w kierunku ulicy

Recital Krzysztofa Antkowiaka
W sobotę 15 stycznia w Domu Kultury w Piasecznie odbędzie
się koncert Krzysztofa Antkowiaka. Artysta w ubiegłym roku
zdobył Platynową Płytę za album „Zostanie mi muzyka”. Początek o godzinie 18. Bilety: 40 zł (dostępne tylko w przedsprzedaży).

Tyl.
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Puławskiej trzeba iść bardzo wąskim poboczem. To niebezpieczne, tym bardziej, że drogą często
jeżdżą tiry...
Udało nam się skontaktować
z Mazowieckim Zarządem Dróg
Wojewódzkich, który zawiaduje

A

Wyciąg z Ogłoszenia Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
Gmina
Konstancin-Jeziorna

Krasickiego rowu odwadniającego (w tym miejscu ma powstać
ciąg pieszo-rowerowy). Poza tym,
stoi ona na stanowisku, że powiat
nie wskazał, dokąd woda spływająca z drogi może zostać odprowadzona. Mówi się, że rura odprowadzająca deszczówkę mogłaby zostać podpięta do kanału
piaseczyńskiego, ale powiat – jak
twierdzi gmina – nie przedstawił
dokumentów, potwierdzających
taką możliwość.

w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości
położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mickiewicza 7 oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 50
w obrębie 03-12 o powierzchni 0,3316 ha

Opis nieruchomości:
oznaczenie nieruchomości: dz. ew. nr 50 obręb 03-12
Nieruchomość położona jest przy ul. Mickiewicza 7 w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy
mieszkaniowej rezydencyjnej i wielorodzinnej w Konstancinie-Jeziornie. Na działce znajduje
powierzchnia 0.3316 ha
położenie: ul. Mickiewicza 7
się budynek mieszkalny Willa Biała, który został wpisany wraz z otoczeniem do rejestru
numer KW: WA5M/00252869/2
zabytków pod numerem A-848 decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora
cena wywoławcza: 2 100 000,00 zł
Zabytków w Warszawie z dnia 17.02.2009 r.
wysokość wadium: 210 000,00 zł
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
Od uzyskanej w wyniku przetargu ceny zostanie udzielona
Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego strefy
boniﬁkata w wysokości 10% zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 109/
„A” uzdrowiska i terenów przyległych – I etap, położona jest na terenie oznaczonym na
VIII/8/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25.06.2019 roku
rysunku planu symbolem 21U/MNp/MN, na którym ustala się:
w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie boniﬁkaty przy sprzedaży
przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa, realizowana wyłącznie jako usługi
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
z zakresu handlu i gastronomii, zdrowia i opieki zdrowotnej, administracyjno-biurowe,
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11.03.2004 roku
oświaty, zabudowa pensjonatowa i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U z 2021 roku poz. 685 ze zm.)
przeznaczenie uzupełniające – stacje transformatorowe, sieć, obiekty i urządzenia
zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części
infrastruktury dla potrzeb lokalnych.
Przetarg odbędzie się 21.03.2022 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej nr 7 Urzędu Miasta
i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77. I przetarg odbył się w dniu 11.10.2021 r., II przetarg odbył się 27.12.2021 r.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.03.2022 r. (data uznania rachunku bankowego
gminy) na rachunek bankowy Gminy Konstancin-Jeziorna nr 15 8002 0004 0200 1111 2002 0067 prowadzony przez Bank Spółdzielczy o. Konstancin-Jeziorna.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, tel 22 48 42 385.
Ogłoszenie znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy
Konstancin-Jeziorna: bip.konstancinjeziorna.pl oraz konstancinjeziorna.pl.

ul. Nową (jest to fragment drogi 721). - Prowadzimy obecnie
rozmowy w celu wypracowania
projektu porozumienia z gminą Lesznowola – mówi Monika Burdon, rzeczniczka prasowa
MZDW. - Po zawarciu porozumienia przystąpimy do opracowywania dokumentacji projektowej, umożliwiającej przebudowę tego odcinka. Tam jest bardzo
wąsko i na chodnik nie ma miejsca. Aby go zbudować jak należy,
wraz z odwodnieniem, trzeba zacząć od wykupu gruntów.
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Powalczą o finał

Wielki finał za nami

KOSZYKÓWKA Już w najbliższy weekend koszykarki z Piaseczna zagrają w półfinale w Młodzieżowym Pucharze Polski. Nasze zawodniczki, których poczynania będzie można śledzić na
kanale You Tube PZKosz, zmierzą się w Gdyni z zespołami GTK Gdynia, MUKS Poznań i UKS Basket Aleksandrów Łódzki
Zespół kobiet do lat 19 reprezentujący MUKS Piaseczno
w grudniu ubiegłego roku zakończył na pierwszym miejscu
rozgrywki ligowe organizowane przez Warszawski Okręgowy Związek Koszykówki. Dało
to naszym zawodniczkom prawo gry w meczu barażowym o
tytuł Mistrza Strefy Mazowiecko-Podlaskiej. Do tego, dzięki wygraniu rundy zasadniczej,
podopieczne trenera Michała
Walczuka zyskały prawo bycia
gospodarzem tego spotkania.
W dniu 18 grudnia nasze
dziewczyny stanęły do walki ze swoimi rówieśniczkami
z UKS Trójka Żyrardów. Mecz
od początku był bardzo zacięty i obfitował w liczne zwroty akcji. Ostatecznie jednak,
w głównej mierze dzięki skutecznym rzutom za trzy punkty, piasecznianki odniosły zwycięstwo 80:68. Warto przy tym
dodać, że w zespole z Żyrardowa wystąpiło kilka zawodniczek trenujących na co dzień w
SMS PZKosz Łomianki. Dzięki odniesionemu zwycięstwu
zawodniczki MUKS’u zdobyły tytuł Mistrzyń Strefy Mazowiecko-Podlaskiej, co zapewniło im jednocześnie awans do
półfinału Młodzieżowego Pucharu Polski. Szczególnie cieszy zwłaszcza to drugie osiągnięcie, gdyż MUKS Piaseczno znalazł się w gronie ośmiu
najlepszych zespołów w Polsce.
Młodzieżowy Puchar Polski to impreza organizowana
tylko dla zawodniczek w kategorii do lat 19, w której prawo
gry ma jedynie osiem zespołów
ze strefy o najwyższym współ-

czynniku punktowym liczonym
za ubiegły rok. O wysokiej randze imprezy świadczy również
fakt, że choć rozgrywana jest
dopiero od dwóch lat, to jej finał odbywa się w czasie finału
Pucharu Polski Kobiet, gdzie
młode zawodniczki rozgrywają swoje spotkania pomiędzy
meczami topowych seniorskich
zespołów kobiecych.
W dniach 14-16 stycznia na
podopieczne Michała Walczuka czekają już bardzo wymagające rywalki. Dość powiedzieć, że gospodynie, zespół z
Gdyni, to obecnie jedna z najbardziej utytułowanych ekip w
Polsce. Prócz licznych sukcesów młodzieżowych klub ten
posiada drużynę ekstraklasową i pierwszoligową, a ponadto GTK Gdynia to obrońca Pucharu Polski z poprzedniego sezonu. MUKS Poznań to natomiast kolejna młodzieżowa potęga w naszym kraju, a dodatkowo Mistrz Polski w kategorii do lat 17 z ubiegłego sezonu.
Drużyna UKS Basket Aleksandrów Łódzki to, dla odmiany,
mieszanka zawodniczek uczących się na co dzień w Szkole Mistrzostwa Sportowego w

Aleksandrowie Łódzkim i SMS
PZKosz Łomianki. To również
czwarty zespół ubiegłorocznych
Mistrzostw Polski w kat. U19K.
Sukces naszych dziewczyn
cieszy - tym bardziej, że zespół jest oparty o wychowanki
MUKS Piaseczno, które dzięki
swojej ciężkiej pracy i woli walki znalazły się w tak zacnym
gronie. Na uznanie zasługuje również praca trenera Michała Walczuka, który z większością zawodniczek pracuje od początku ich kariery koszykarskiej i teraz - wraz z nimi
- może cieszyć się ogromnym
sukcesem jakim jest niewątpliwie awans do półfinału MPP.
Dodatkowym smaczkiem turnieju jest fakt, że w zespole z
Aleksandrowa Łódzkiego wystąpią dwie nasze wychowanki.
Turniej rozpocznie się już
dziś od meczu z UKS Basket
SMS Aleksandrów-Łódzki (godzina 19.30). W sobotę piasecznianki zmierzą się z kolei z GTK
Gdynia (godzina 13), a w niedzielę o godzinie 10 zakończą
swoje zmagania spotkaniem z
zespołem MUKS Poznań.

Grzegorz Tylec

Siatkarski memoriał powrócił do Piaseczna
SIATKÓWKA Tegoroczny, XVIII Memoriał Wiesława Gawłowskiego w piłce siatkowej stał na
wysokim poziomie sportowym. Ostatecznie dwudniowe zmagania w hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji wygrał zespół TBT Warszawa
Turniej miał na celu upamiętnienie, związanego z Piasecznem, wybitnego siatkarza Wiesława Gawłowskiego. „Mały”, Mistrz Świata z
Meksyku i Mistrz Olimpijski
z Montrealu, zginął tragicznie
w wypadku samochodowym
w 2000 roku. Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią
turniej wrócił do GOSiR'u i –
jak zwykle – odbył się w fantastycznej, sportowej atmosferze.
Zwycięzcą imprezy został
TBT Warszawa, który po emocjonującym meczu pokonał w finale
drużynę Progress, a trzecie miejsce wywalczył zespół MIX Nowa
Iwiczna. Najlepszym libero zawodów został wybrany Szymon Ski-

bicki z Jack Sparrow Volley, najlepszym rozgrywającym - Michał
Pietrewicz z Progress, a najlepszym atakującym - Czarek Rudzki z TBT Warszawa. MVP XVIII
Memoriału Wiesława Gawłowskiego został Arek Czech z TBT
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Warszawa.
- Wszystkim uczestnikom
serdecznie dziękujemy za dwa
dni pełne emocji w fantastycznej atmosferze – podsumowali
organizatorzy memoriału.

Tyl.

TENIS STOŁOWY Dobiegła końca XXIII edycja Grand Prix Piaseczna w tenisie stołowym. Cykl zawodów przyciągnął w
2021 roku do pingpongowych stołów prawie 600 zawodników, którzy raz w miesiącu rywalizowali w sali Gminnego
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Piasecznie

Czwartego grudnia odbył się finałowy turniej TOP-12, w którym
wystąpili zawodnicy, którzy przez cały sezon uzyskali największą
liczbę punktów. Swoją dominację potwierdzili Maciej Janik i Szymon Jankowski. Pingpongiści do triumfu w klasyfikacji generalnej dorzucili złoto, wygrywając zawody TOP-12. W ten sam sposób swoją klasę potwierdził 13-letni Mateusz Sakowicz zwyciężając w kategorii Open, gdzie rywalizowali dorośli zawodnicy występujący na co dzień w rozgrywkach ligowych. Sakowicz, reprezentujący KS Spójnia Warszawa, to w końcu aktualny Mistrz Polski Młodzików, który - jak widać - doskonale czuje się także w rywalizacji ze
starszymi przeciwnikami. Po złote medali sięgnęli również Mateusz
Dziedzic (kat. Dzieci – UKS Return Piaseczno), Paweł Jankowski (kat.
Dzieci-PRO – UKS Return Piaseczno), Nataniel Domała (kat. Skrzat –
KS Sokół Serock), Mateusz Burakowski i Borys Massalski (kat. Deble
– UKS Return Piaseczno) oraz Sebastian Rzeszotarski (kat. Amator).
A już 23 stycznia rozpocznie się nowa edycja Grand Prix Piaseczna w tenisie stołowym, w której nie zabraknie spotkań z czołowymi tenisistami stołowymi z kraju, atrakcyjnych nagród i dużo dobrej zabawy przy pingpongowych stołach. Patronem medialnym
turnieju, współfinansowanego ze środków Gminy Piaseczno oraz
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, jest Kurier Południowy.

Tyl.

Zimowa Victoria w Głoskowie
PIŁKA NOŻNA W grudniu w hali SP 1 przy Al. Kalin w Piasecznie odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej - Victoria Winter Cup
2021, w którym rywalizowało prawie 180 młodych adeptów
futbolu z całego województwa mazowieckiego
Dwudniowe zawody podzielone były na dwie kategorie wiekowe. Pierwszego dnia imprezy zawodnicy z rocznika 2012 zagrali ze sobą najpierw w dwóch
grupach, a potem w fazie pucharowej. Spośród 10 drużyn z
ośmiu różnych klubów triumfowała ostatecznie Perła Złotokłos, pokonując w finale Spartę Jazgarzew 1:0. Najlepszym
bramkarzem w tej grupie wiekowej został Kacper Staczyński
(Perła Złotokłos), najlepszym zawodnikiem - Łukasz Szumanowicz (Sparta Jazgarzew), a królem strzelców - Jan Nowacki z
Jeziorki Prażmów.
Następnego dnia rywalizowali natomiast piłkarze i piłkarki z rocznika 2014 (i młodsi). Tym razem bezkonkurencyjna była Jeziorka Prażmów, która była lepsza w finale od Victorii Głosków (3:2). Najlepszym
bramkarzem wybrano Macieja Szmulika (Victoria Zerzeń), najlepszą
zawodniczką okazała się Amelia Majchrzycka (Jeziorka Prażmów), a
królem strzelców został Olaf Ryziński z Victorii Głosków. Na zakończenie każdy uczestnik turnieju otrzymał pamiątkowy medal, a najlepsze drużyny oraz wyróżnieni zawodnicy otrzymali jeszcze dodatkowo pamiątkowe puchary i statuetki, które wręczył im Michał Rosa,
wiceprzewodniczący rady miejskiej w Piasecznie.

Tyl./fot. Victoria Głosków

Gmina
Konstancin-Jeziorna

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru Słomczyna Zachodniego i terenów przyległych– etap 3.

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. 2373 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr 181/VI/20/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 1 lutego 2012 r., zmienionej uchwałą nr 357/VI/31/2013 z dnia 7 marca 2013 r. oraz uchwałą nr 312/VIII/22/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r., zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Słomczyna Zachodniego i terenów przyległych
– etap 3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25 stycznia 2022 r. do 15 lutego 2022 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 obszaru Słomczyna Zachodniego i terenów przyległych – etap 3 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 27 stycznia 2022 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 publicznej online, muszą uzupełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie gsip.konstancinjeziorna.pl/dyskusjepubliczne/
do dnia 27 stycznia 2022 r. do godziny 12.00. 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
1 marca 2022 r.
Uwagi w formie papierowej można składać:
w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77,
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty telefonicznie: (22) 48 42 305,
(22) 48 42 306, (22) 48 42 307;
w zamkniętej kopercie pozostawiając w skrzynce podawczej, która znajduje się
w holu urzędu (wejście od ul. Kolejowej);
drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna,
ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna.
Konstancin-Jeziorna, 11.01.2022 r.

Uwagi w formie elektronicznej należy wnosić:
za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /4576mqsekc/
SkrytkaESP lub
za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres – urzad@konstancinjeziorna.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia ww. uwag jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna.
Burmistrz
Gminy Konstancin-Jeziorna
/–/ mgr Kazimierz Jańczuk

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

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

nr 1 (884)/2022
DAM PRACĘ
Mechanika samochodowego do warsztatu
w Piasecznie, tel. 602 748 414
Zatrudnimy fryzjera/kę Ustanów,
tel. 502 222 221

SZUKAM PRACY
Sprzątanie, tel. 516 096 759
Kierowca, wszystkie kategorie, tel. 735 626 439
Sprzątanie (jest szczepienie), tel. 733 546 026

Zespół Szkół Nr 3 w Piasecznie ul. Chyliczkowska 20, zatrudni: robotnika – stajennego,sprzątaczkę. 22 756 73 54, 509 291 780
Zatrudnię kierowcę na betonomieszarkę i operatora węzła betoniarskiego, tel 515 445 225
Do montażu okien aluminiowych,
tel. 600 446 225
Przedszkole w Zalesiu Dolnym zatrudni Panią
do sprzątania. Praca od 13:00 do 17:30,
tel. 510 065 543
Zatrudnię pracowników do serwisu sprzątającego, praca przy odśnieżaniu, prawo jazdy będzie dodatkowym atutem, tel. 501 405 990
Poszukujemy mężczyzn do pracy na termoformierkach do tłoczenia z folii miejsce pracy
Piaseczno, jedna zmiana. Tel. 602 692 964,
607 230 418
Zatrudnię pracowników do produkcji kebabów
(składacz, streczowacz), tel. 606 259 458
Szwaczka/krawcowa – Piaseczno. Pełny etat,
umowa o pracę. Tel. 506 948 308 (8-16)

Hydraulik tel. 886 576 148
Remonty tel. 503 141 591
KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY, PANELE, MEBLE NA WYMIAR, TEL. 723 533 233
NAPRAWY AGD PRALKI LODÓWKI ZMYWARKI
PIEKARNIKI PŁYTY TEL.511 204 952
Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01

KUPIĘ

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

KUPIĘ KASETY MAGNETOFONOWE
I CZARNE PŁYTY TEL. 501 781 933

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

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

Malowanie, gładź, tel. 505 73 58 27

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

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

Rusztowania budowlane, skręcane, ok. 150 m kw.
Lub wypożyczę, tel. 535 467 856
Antyczne meble, obrazy, srebra, platery, odznaczenia, szable, książki, pocztówki, tel. 504 017 418

Kominiarz, tel. 781 495 997

Glazura, terakota, remonty. Tel.694 126 583
Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie
elewacji - kilkunastoletnie doświadczenie,
tel. 501 62 45 62
Naprawa pralek, tel. 602 322 951
Złota Rączka tel. 505 265 005

SPRZEDAM

Wywóz gałęzi tel. 519 874 891

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

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

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

Akordeon 120 bas, Bacarelli, cena 1200 zł
tel. 500 573 155

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

Osobę do wykładania towaru w sklepie
spożywczym w Ustanowie, tel. 602 119 041

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

Budowa domów, tel. 730 358 998

Magazyniera do sklepu spożywczego
w Ustanowie, tel. 602 601 676

Książki starsze i nowsze z różnych dziedzin
tel. 571 373 118

Firma Point of View zatrudni magazynierów
oraz operatorów wózków widłowych.
Tel. 604 504 479
Firma Norwa Plants Sp. z o. o w Piasecznie
zatrudni sprzątaczkę na umowę o pracę do
laboratorium hodowli roślin in vitro: Praca
jednozmianowa od 7-15 lub 6-14. Wynagrodzenie 3010,- zł. brutto miesięcznie.
tel. do kontaktu 22 756 20 65,
mail kadry@norwa.eu
Pani do pracy na produkcji - składanie/pakowanie wyrobów. Piaseczno. Pełny etat, umowa o
pracę. Tel.506 948 308 (8-16)
HB POLSKA poszukuje na stanowisko: Magazynier - Operator Wózka Widłowego.Wymagane uprawnienia IIWJO. Praca w Piasecznie od
08 do 16. Umowa o pracę. Tel. 512 458 184
email: hb@hbpolska.com.pl
BIURO KSIĘGOWE W JÓZEFOSŁAWIU ZATRUDNI KSIĘGOWĄ, tel. 507 152 667

AUTO - MOTO KUPIĘ

Remonty tel. 796 682 431
Malarskie tanio tel 501 976 533, 22 727 77 47

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
SPRZEDAM miejsce w hali garażowej w różnych lokalizacjach Piaseczna tel. 570 810 870
Mieszkanie w Piasecznie, 2 pokoje z kuchnią, 42 m
kw. + taras 22 m kw., 360 tys. zł., tel. 500 135 623
Oddam domek drewniany, nowy, 21 m kw , na
działkę do pilnej rozbiórki za niewielką kwotę,
tel. 575 644 821
Działka 4600 m kw., w Chyliczkach, całość ogrodzona, teren budowlany, 300 zł/m kw.,
tel. 502 580 355

Zatrudnię fryzjerkę w Konstancinie, tel. 606 817 356

Mieszkanie, Piaseczno, 31 m kw., tel. 505 805 514

Zatrudnię konserwatora do domu konferencyjnego w Konstancinie – Jeziornie, tel. 503 071 527
Zatrudnimy osobę do wydawania posiłków, Nowy
Dom opieki ANTONINA w Piasecznie,
tel. 22 888 59 20

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA
Pokój, Konstancin, tel. 503 690 260
Lokal biurowy, 20 m kw., I pietro, Piaseczno,
ul. Jana Pawła II 43A, tel. 505 82 82 14
Pokój z aneksem, Góra Kalwaria, tel. 508 952 583
Pokój dla Pana, Chylice, tel. 513 626 068

Potrzebna pani do butiku po 50- tce , 2, 3 razy w tygodniu, Konstancin, tel. 693 745 716
Magazynier mile widziane uprawnienia na wózki,
w składzie budowlanym w Chyliczkach,
tel. 600 284 250
Zatrudnię asystentkę stomatologiczną,lub osobę
do nauki zawodu asystentki. Praca w gabinecie w
Piasecznie. Tel. 601 320 751
Pracownik techniczny - praca w Piasecznie - pełny
etat, tel. 606 964 169
Magazynier, Piaseczno, tel. 603 202 133
Kierowcę na samochód ciężarowy i dostawczy,
Piaseczno, tel. 603 202 133
Zatrudnię pracowników ochrony w umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, Piaseczno,
tel. 601 370 427
Zakład w Piasecznie zatrudni operatora maszyn
introligatorskich tel. 602 251 689
Przyjmiemy opiekunki osób starszych, saloweKonstancin - Jeziorna, tel. 506 815 779
Sprzątanie klatek schodowych, Piaseczno,
tel. 504 804 378
Zatrudnię kierowcę w zakładzie pogrzebowym,
tel. 605 129 453
Szukamy pracowników na myjnię autobusów .
Miejsce wykonywanej pracy: Piaseczno. Wszelkie
informacje pod numerem telefonu Adam
601 20 52 12

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ
Kupię las, okolice Prażmowa, tel. 602 770 361

Działki inwestycyjne, tel. 530 731 484

USŁUGI
BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

PIELĘGNIARKI zatrudni Dom Seniora PAN w Konstancinie Jeziornej, tel: 693 556 551
BABIK TRANSPORT - zatrudnimy kierowcę
z doświadczeniem na trasy międzynarodowe.
Tel 600 065 813

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

NAUKA
KOREPETYCJE DLA KLAS 1-6, (MATEMATYKA,
PRZYRODA, BIOLOGIA, KOSMOLOGIA), OD 20
ZŁ ZA GODZINĘ,NA MIEJSCU, Z DOJAZDEM
LUB ONLINE, REFERENCJE, NAUCZYCIEL Z
DOŚWIADCZENIEM, TEL. 571 373 118
PRACOWNIA ROZWOJU TWÓRCZEGO I SAMODOSKONALENIA (LEKCJE PIANINA, RYSUNKU,
INTERPRETACJA WIERSZY, KINO ARTYSTYCZNE, GRY EDUKACYJNE, rozmowy o twórczym życiu, o rozwoju osobowości, o naturze człowieka,
życia i wszechświata, grupa wsparcia ITD.) TEL.
571 373 118
Lekcje pianina 35 zł/h, tel. 571 373 118
Korepetycje – język polski, tel. 666 653 177
Pozalekcyjne i dodatkowe zajęcia kreatywne i artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
tel. 571 373 118
Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

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

MALOWANIE, REMONTY MIESZKAŃ, GLAZURNICTWO, PANELE, TEL. 669 945 460
DOCIEPLENIA PODDASZY, ZABUDOWY
KARTON/GIPS, TEL. 792 456 182
MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA,
tel. 606 141 944
Remonty budowlane, ogrodzenia,
tel. 513 137 581
Anteny, wideo – domofony, montaż, naprawa ,
tel. 603 375 875
AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIAJĄCE,
ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW, www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839
BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA.
tel. 504 008 309

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

Kierowcę z uprawnieniami na lawetę praca 8-16
tel. 607 348 271

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

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

Pani po 50 tce, od zaraz, z doświadczeniem, do
butiku, Konstancin Jeziorna, tel. 693 745 716

Zatrudnię stolarza z doświadczeniem.
Janki; www.formup.pl tel. 601 897 727

Pożyczki, tel. 513 654 277

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

Złota rączka + spawanie, tel. 669 686 350

Zatrudnię kierowcę do firmy kateringowej praca
pon-piątek 7-15 Piaseczno tel.600 471 834

RÓŻNE

Kupię dom, tel. 739 156 231

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

Prywatna szkoła w Piasecznie zatrudni woźną/
woźnego. Praca w godz. 7-15 lub 9-17. Proszę
dzwonić pod numer 512 079 449 w godz. 8-16
lub pisać na adres
kierownik.techniczny@szkolamarzen.pl

Pranie tapicerki meblowej i samochodowej
tel. 512 140 586
Hydraulik tel. 735-392-792

Mieszkanie z ogródkiem pod Piasecznem
tel. 664 713 387

Zatrudnię panią do lepienia pierogów z doświadczeniem, Mysiadło, tel. 501 17 37 17

Renowacja mebli, kupno-sprzedaż, tel. 733 560 206

Skup aut, tel. 515 018 430

ZATRUDNIMY OPIEKUNÓW OSÓB NIESAMODZIELNYCH, NOWY DOM OPIEKI ANTONINA W
PIASECZNIE, TEL. 882 787 809

Zatrudnię panie na zmywak i do sprzątania w Konstancinie (praca stała) tel. 503 071 527

Remonty-wykończenia tel. 516 062 778

Złom. Porządkujesz? Remontujesz? Uprzątniemy i wywieziemy złom, tel. 502 898 418
Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych
i spalinowych, tel. 503 471 422
Układanie kostki brukowej, profesjonalnie
i terminowo, gwarancja, www.dobrybrukarz.pl
tel. 698 698 839
Malarskie tanio, tel. 501 97 65 33, 22 727 77 47
Wycinka drzew, usługi podnośnikiem koszowym, usługi minikoparką,
tel: 537 537 450, 537 537 650
Glazura, remonty, tel. 601 21 94 82
Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37
Wymieniłeś piec CO i nie wiesz co zrobić ze starym. Zadzwoń, przyjedziemy, zabierzemy, rury
też, tel. 502 898 418

Masaż leczniczy, tel. 504 825 005

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

MATRYMONIALNE
Kawaler, 43l, interesujący się apologetyką chrześcijańską, duchowością, rozwojem osobowości, kosmosem, twórczością, pozna katoliczkę w wieku ok
30 – 35 lat, którą pokocha bardzo z wzajemnością,
luka.perla@gmail.com

KOMUNIKAT
Pani która uczestniczyła w stłuczce na rogu Pomorskiej i Polskiego Państwa Podziemnego w Piasecznie
16.12.2021 o 16.00 proszona jest o kontakt,
tel. 535 39 98 68
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Jakie imiona były najbardziej
popularne w ubiegłym roku?

Poznaliśmy najlepsze szkoły

POWIAT Miesięcznik edukacyjny „Perspektywy” opublikował doroczny ranking szkół średKONSTANCIN-JEZIORNA/PIASECZNO W Warszawie najbardziej nich. Sprawdzamy, jak zostały sklasyfikowane placówki znajdujące się na terenie powiatu
popularnymi imionami były w ubiegłym roku Zofia i Jan. Na piaseczyńskiego
Zacznijmy od naszego flaterenie uzdrowiskowej gminy było podobnie, zaś w Piaseczgowego liceum - IV LO im. rotnie „królowali” Franciszek, Antoni, Aleksander oraz Alicja
mistrza Witolda Pileckiego w
Zofia i Jan od
trzech lat cieszą się
w stolicy niesłabnącą popularnością. W
Warszawie w pierwszej piątce znajdują się jeszcze Alicja,
Hanna, Zuzanna i Julia wśród dziewczynek
oraz Aleksander, Franciszek, Antoni i Stanisław wśród chłopców.
W Konstancinie-Jeziornie najpopularniejszymi nadawanymi w ubiegłym roku imionami były również Jan i
Zofia. Nieco mniejszą popularnością cieszyły się Pola i Hanna wśród
dziewczynek oraz Franciszek i Piotr wśród chłopców (tu trendy są już
nieco inne niż warszawskie). Urząd Stanu Cywilnego wydał 168 aktów urodzenia. Na świat w uzdrowiskowej gminie przyszło 95 chłopców i 73 dziewczynki. Niestety, w tym samym czasie zarejestrowano
aż 322 zgony. Na koniec roku gmina liczyła 22 933 mieszkańców.
Aż 1613 dzieci zarejestrowano w ubiegłym roku w Piasecznie.
Wśród imion męskich prym wiodły trzy: Franciszek, Antoni i Aleksander. Na kolejnych miejscach znalazły się Jan, Jakub, Mikołaj i
Ignacy. Jeśli chodzi o dziewczynki, to tu zdecydowanie najpopularniejsze było imię Alicja. Na drugim miejscu uplasowała się Zofia,
a tuż za nią Oliwia i Aleksandra. Rodzice chętnie też wybierali dla
swoich córek imiona Julia, Zuzanna, Laura i Lena.
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Piasecznie. W ubiegłym roku
szkoła uplasowała się na 35.
miejscu na Mazowszu i 113. w
Polsce. W tym roku zaliczyła
spadek, zajmując 53. miejsce na
Mazowszu i 184. w Polsce. Drugie piaseczyńskie liceum – II LO
im. Emilii Plater uplasowało się
odpowiednio na 164. i 817. pozycji. No Bell Liceum Ogólnokształcące w Konstancinie-Jeziornie zajęło 55. miejsce w województwie i 191. w klasyfikacji
ogólnopolskiej. Z kolei LO im.
ks. Zygmunta Sajny sklasyfikowano na 151. pozycji na Mazowszu i 722. w Polsce. W rankingu
uwzględniono jeszcze Publiczne
Katolickie LO im. bł. ks. Jerzego
Popiełuszki w Łazach (gm. Lesznowola), które zajęło 86. miejsce
na Mazowszu i 361. w Polsce.
Pierwsze miejsce w ogólnopolskim rankingu liceów zajęło
XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie, drugie - Uniwersyteckie LO w Toruniu, a
trzecie – XIII LO w Szczecinie.
A jak poradziły sobie nasze
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IV LO im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Piasecznie
zaliczyło spadek w rankingu w porównaniu do 2021 roku
technika? Najwyżej sklasyfikowano Technikum nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, które
uplasowało się na 10. pozycji na
Mazowszu i 44. w Polsce, notując spory awans w stosunku
do ubiegłego roku (107. miejsce w klasyfikacji ogólnopolskiej). Technikum nr 1 w Piasecznie zajęło odpowiednio 25.
i 134. miejsce, zaś Technikum
nr 3 (ZS RCKU im. C. PlaterZyberkówny) 64. i 487. miej-

sce. Technikum nr 2 im. marsz.
Bielińskiego w Górze Kalwarii
sklasyfikowano na 99. pozycji
na Mazowszu (w Polsce poza
pierwszą „500”). Lepiej poradziło sobie Technikum nr 1 w
Konstancinie-Jeziornie, zajmując 38. i 235. miejsce. Tegoroczny ranking wygrało Technikum
Nowoczesnych Technologii im.
Jana Pawła II w Kleszczowie.

Tomasz Wojciuk

