
Rondo zajmie część boiska
LESZNOWOLA/POWIAT Niedługo rozpocznie się 
budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Postę-
pu i Krasickiego w Nowej Woli. Mimo że gmi-
na negatywnie zaopiniowała projekt, bo ron-
do ingeruje w znajdujące się obok boisko oraz 
okoliczne nieruchomości, powiat nie wprowa-
dził w nim zmian i wybrał już wykonawcę, któ-
ry wkrótce przystąpi do realizacji inwestycji

klikasz i  wiesz
PONAD 2 MILIONY ODSŁON MIESIĘCZNIE!
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Jesteśmy już 20 lat

Komornik wszedł 
wicestaroście na pensję
POWIAT Wicestarosta Zdzisław Lis w maju ubiegłego roku 
został skazany za pomówienie. Miał zapłacić 5 tys. zł 
grzywny, 10 tys. złotych nawiązki na rzecz pokrzywdzonej 
oraz zwrócić jej koszty postępowania procesowego i kosz-
ty adwokata. Wicestarosta nie wykonał w całości prawo-
mocnego wyroku i teraz jego pensję zajmie komornik
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GÓRA KALWARIA

Ukradli stalowe przęsła 
 W poniedziałek w Dobieszu z terenu działki zniknęło 19 
metalowych przęseł ogrodzeniowych o wartości około 2000 
zł. Kradzieży dokonano w godz. 8-16. Policja prosi o kontakt 
osoby, które widziały złodziei.

Przekroczył prędkość o ponad 100 km/h
 Do zdarzenia doszło na obwodnicy Góry Kalwarii. Rekord 
prędkości „pobił” kierowca opla, mknąc obwodnicą ponad 200 
km/h. Gdy został zatrzymany tłumaczył, że spieszył się po kwia-
ty dla mamy. 26-latek został ukarany 10 punktami i mandatem w 
wysokości 2500 zł. 
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Kolejny nietrzeźwy kierowca
 W sobotę na ulicy Sierakowskiego policjanci zatrzyma-
li osobowe renault, którym jechał 33-letni mężczyzna. Kie-
rowca został poddany badaniu na trzeźwość. Jak się okazało, 
„wydmuchał” ponad 1,2 promila alkoholu. Mieszkaniec Warki 
stracił prawo jazdy, a za swoje nieodpowiedzialne zachowanie 
stanie przed sądem. Grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności. 

LESZNOWOLA

Zginął luksusowy samochód
 W nocy z 23 na 24 maja w Magdalence skradziono czarne 
audi Q8 z 2018 roku o wartości 430 tys. zł. Policjanci zabezpie-
czyli nagrania z monitoringu, które mogą pomóc w dotarciu 
do sprawców kradzieży.

Sprawa wójt Lesznowoli 
została zdjęta z wokandy
LESZNOWOLA Dwa tygodnie temu odbyło się pierwsze posiedzenie Sądu Apelacyjnego w War-
szawie w sprawie wójt Lesznowoli Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik i byłej skarbnik Elżbiety Ob-
łuskiej, które odwołały się od wyroku skazującego wydanego przez sąd okręgowy. Wyrok 
sądu apelacyjnego miał zostać ogłoszony w poniedziałek. Tak się jednak nie stało...
 Już dwa tygodnie temu sąd 
apelacyjny zaskoczył przybyłych 
na rozprawę swoją decyzją o od-
roczeniu. – Odraczam wyrok ze 
względu na skomplikowany cha-
rakter sprawy – zdecydowała po 
wysłuchaniu obrońców, samych 
oskarżonych oraz prokurato-
ra prowadząca rozprawę sędzia 
Ewa Gregajtys. Wyrok miał zo-
stać ogłoszony w poniedziałek 23 
maja o godz. 14.30. Jednak, jak się 
okazuje, na werdykt sądu apela-
cyjnego trzeba będzie jeszcze po-
czekać. Sprawa została zdjęta z 
wokandy, ponieważ na zwolnie-
niu lekarskim przebywa sędzia re-
ferent. Nowy termin rozprawy (i 
ogłoszenia wyroku) nie został na 
razie ustalony. Prawdopodobnie 
nastąpi to w przyszłym tygodniu.
 Przypomnijmy. W lipcu 2019 
roku wójt Lesznowoli została 
zatrzymana przez CBA i usły-
szała kilka zarzutów, dotyczą-
cych m.in. przekroczenia upraw-
nień. Niedługo potem zarzuty 
związane z bezzasadnym zda-
niem prokuratury umarzaniem 
podatków od nieruchomości 
firmom działającym na terenie 
gminy usłyszeli byli wicewój-
towie Karolina P. i Marek R. 
(obydwoje zostali uniewinnieni 
przez sąd pierwszej instancji) 
oraz była już skarbnik Elżbieta 
Obłuska. W kwietniu ubiegłego 
roku Sąd Okręgowy w Warsza-
wie skazał wójt Batycką-Wąsik 
na na karę 1,5 roku więzienia w 

zawieszeniu na 3 lata oraz obo-
wiązek naprawienia wyrządzo-
nej gminie szkody w wysoko-
ści 1,361 mln zł. Była skarbnik 
otrzymała karę roku i dwóch 

miesięcy więzienia w zawiesze-
niu na 2 lata oraz karę pienięż-
ną w wysokości 20 tys. zł. Oby-
dwie panie odwołały się od wy-
roku do sądu apelacyjnego. Po-
dobnie zrobiła prokuratura, 
uznając że kara dla wójt Lesz-
nowoli była zbyt łagodna. 
 23 maja w Sądzie Apela-
cyjnym w Warszawie zakoń-
czyła się natomiast inna spra-
wa, związana z wójt Lesznowo-

li Marią Jolantą Batycką-Wą-
sik. Chodzi o zatrzymanie pani 
wójt przez CBA, do którego do-
szło 10 lipca 2019 roku. Maria 
Jolanta Batycka-Wąsik czuła 
się pokrzywdzona działaniami 
CBA (noc spędziła w celi), uwa-
żając zatrzymanie za niesłuszne 
i bezzasadne. W związku z tym 
wystąpiła do sądu okręgowe-
go, który w lipcu ubiegłego roku 
przyznał jej zadośćuczynienie i 
odszkodowanie od Skarbu Pań-
stwa. Od wyroku tego odwoła-
ła się prokuratura okręgowa. W 
poniedziałek Sąd Apelacyjny w 
Warszawie oddalił jej apelację, 
utrzymując w mocy wyrok sądu 
pierwszej instancji. Wójt otrzy-
ma 23 250 zł wraz z odsetkami 
oraz zwrot kosztów pełnomoc-
nika. Wyrok jest prawomocny. 

Tomasz Wojciuk

Na razie nie wiadomo, kiedy sąd apelacyjny wyda 
wyrok w głównej sprawie

Sąd apelacyjny nie wydał 
w poniedziałek wyroku, 
ponieważ nieobecny był 

sędzia referent

Odjazdowy rajd rowerowy
LESZNOWOLA Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli 
wspólnie z Centrum Sportu w Gminie Lesznowola po raz dru-
gi przyłączyły się do Ogólnopolskiej Akcji Odjazdowy Biblio-
tekarz. Na uczestników imprezy czekało szereg atrakcji

 Darmowa i otwarta dla osób 
w każdym wieku impreza, mają-
ca na celu promowanie czytel-
nictwa i zdrowego trybu życia, 
obejmowała przejazd na trasie 
Magdalenka - Łazy. W ramach 
rajdu na uczestników, ubra-
nych w okolicznościowe (bę-
dące częścią pakietów starto-
wych) koszulki czekały poczę-

stunek, mini zabawy z nagroda-
mi, w których do wygrania były  
gadżety czytelnicze i sportowe 
oraz - na jego zakończenie – pa-
miątkowe medale. Odbyły się 
również warsztaty rodzinne, na 
których wykonywano bransolet-
ki z koralików, tatuaże brokato-
we czy ekomagnesy.

Tyl.

Natalia Kukulska
otwiera „Letnie 
granie w altanie”

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W sobotę 28 maja o 
godz. 16.30 w sali wido-
wiskowej Hugonówki od-
będzie się koncert Nata-
lii Kukulskiej. Jedna z naj-
bardziej znanych i cenio-
nych polskich wokalistek 
zainauguruje cykl „Letnie 
granie w altanie”, podczas 
którego w każdą niedzie-
lę lipca i sierpnia w altanie 
przy Hugonówce o godz. 
19 będą odbywały się róż-
norodne koncerty. W ze-
szłym roku Natalia Kukul-
ska obchodziła 25-lecie 
pracy artystycznej. Bez-
płatne wejściówki do od-
bioru w kasie KDK w dniu 
wydarzenia od godz. 15 do 
godz. 16.

TW

Znów narkotyki
 Policjanci otrzymali informację, że na terenie Góry Kalwarii 
dwie osoby mogą posiadać środki odurzające. Najpierw wylegi-
tymowano 20-letniego obywatela Ukrainy, który miał przy sobie 
torebkę z białym proszkiem. Jak się okazało, była to amfetami-
na. Następnego dnia zatrzymano 25-latkę, przy której znalezio-
no amfetaminę i MDMA. Obydwie osoby trafiły do celi i usłyszały 
zarzuty. Za posiadanie środków odurzających można nawet na 3 
lata trafić do więzienia. 

Zdziwili się na widok policji
 Kryminalni zatrzymali dwie osoby poszukiwane na podsta-
wie listów gończych. Pierwszy z mężczyzn w wieku 30 lat został 
zatrzymany na terenie powiatu otwockiego. Miał na swoim kon-
cie między innymi przestępstwa narkotykowe oraz rozbój. Na 
podstawie wyroku sądu w zakładzie karnym spędzi najbliższe 10 
miesięcy. Drugi mężczyzna (42 lata) został zatrzymany na terenie 
Piaseczna. List gończy wydał za nim sąd rejonowy w Warszawie. 
Odpowie za kradzieże. Spędzi w więzieniu ponad rok.

URSYNÓW

Zatrzymano czterech Gruzinów
 Ursynowscy wywiadowcy zatrzymali czterech obywate-
li Gruzji, którzy są podejrzani o kradzież portfela z pieniędzmi i 
dokumentami. Portfel mieli wyciągnąć z niezamkniętego samo-
chodu. Mimo że mężczyźni nie przyznali się do kradzieży usły-
szeli zarzuty, za które grozi im do 5 lat pozbawienia wolności. 

500 zł zamiast 10 dni aresztu
 Policjanci zatrzymali 31-latka, który kilka lat temu popeł-
nił wykroczenie. Sąd skazał go wówczas na 500 zł grzyw-
ny, jednak mężczyzna nie zamierzał płacić. W związku z tym 
sąd zamienił mu karę pieniężną na 10 dni aresztu. W oba-
wie przed spędzeniem ponad tygodnia w celi 31-latek szyb-
ko uiścił zasądzoną kwotę.
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Lekkie trwonienie publicznych pieniędzy
PIASECZNO Stowarzyszenie Piaseczyńskich Przedszkoli powiadomiło Regionalną Izbę Obrachunkową o naruszeniu 
dyscypliny finansów publicznych przez burmistrza Piaseczna poprzez zaniżanie dotacji należnych przedszkolom. 
RIO przekazało sprawę do rady miejskiej  
 Od lat w gminie Piasecz-
no dochodzi do zaniżania do-
tacji należnych przedszko-
lom prowadzonym przez oso-
by prywatne. Pierwsze wyro-
ki dotyczące zaniżonych do-
tacji za rok 2007 zapadły już 
w 2016 roku. Wówczas Sąd 
Okręgowy w Warszawie jed-
noznacznie stwierdził zaniża-
nie przez gminę dotacji udzie-
lanych przedszkolom w roku 
2007. Wyrok został utrzyma-
ny przez Sąd Apelacyjny w 
Warszawie w 2017 roku, a na-
stępnie potwierdzony orze-
czeniem Sądu Najwyższe-
go z dnia 25 czerwca 2018.  
Sąd uzasadniając wyrok Sądu 
Apelacyjnego z dnia 25 paź-
dziernika 2017 roku wyraźnie 
wskazał i pouczył pełnomoc-
nika gminy Piaseczno, że roz-
strzygnięcie ma mieć zasto-
sowanie do wszystkich przed-
szkoli, wobec których gmina 
dopuszczała się zaniżenia do-
tacji. Gmina zignorowała za-
lecenie sądu i nie była zain-
teresowana polubownym roz-
strzygnięciem swoich zobo-
wiązań finansowych. Mając 
wiedzę o tym, że dotacje zo-
stały źle naliczone i przed-

szkolom należy się wyrówna-
nie, władze gminy odmówi-
ły uregulowania finansowych 
zobowiązań wobec przedszko-
li narażając budżet miasta na 
ogromne odszkodowania wy-
nikające z rosnących odsetek. . 

Brak dobrej woli naraża 
gminę na wydatki
 W tej chwili wiele spraw się 
toczy, a kilka wyroków już za-
padło. Skala świadomie zani-
żanych dotacji, czego gmina 
dopuszcza się od roku 2007, 
jest ogromna. Mimo wydanych 
już wyroków opiewających na 
setki tysięcy złotych oraz to-
czących się spraw szacowa-
nych w 2021 roku na ponad 13 
mln złotych, gmina Piaseczno 
nie wyraża jakichkolwiek chę-
ci, aby porozumieć się  z wła-
ścicielami przedszkoli. Stra-
ty budżetu gminy z tego tytu-
łu są ogromne, każda ze spraw, 
w których sąd zasądza odszko-
dowanie na rzecz przedszkola 
zawiera także ogromne odset-
ki, zwykle za okres 3 lat przed 
wniesieniem pozwu i obejmu-
jące także wiele dalszych lat 
postępowań sądowych. Gmina 
Piaseczno składa apelacje od 

wyroków wiedząc, że będą one 
nieskuteczne (gdyż zapadły już 
wyroki w takich samych spra-
wach), ale przeciągając toczą-
ce się postępowanie i narażając 
budżet miasta na powiększają-
ce się koszty z tytułu odsetek, 
wynagrodzeń adwokackich, 
kosztów sądowych. Tych zbęd-
nych wydatków można byłoby 
uniknąć, gdyby burmistrz Da-
niel Putkiewicz nie wykazywał 
złej woli przeciągając sprawy, 
był otwarty na rozmowy i za-
wieranie korzystnych dla gmi-
ny porozumień ugodowych. 

Koszty ponosimy wszyscy
 W ostatnim czasie zapadły 
kolejne wyroki niekorzystne 
dla gminy. W lutym komornik 
sądowy zajął rachunek ban-
kowy urzędu. Jedno z przed-
szkoli wygrało z gminą spra-
wę o wyrównanie dotacji – 117 
tys. złotych, a wraz z odset-
kami i kosztami sądowymi, 
łącznie prawie 200 tys. zło-
tych. Do tego doszły jeszcze 
koszty egzekucji komorniczej.  
W dniu 23 czerwca ubiegłe-
go roku zapadł kolejny nieko-
rzystny dla gminy wyrok. Sąd 
Okręgowy w Warszawie za-

sądził kwotę 112 936 złotych 
wraz z ustawowymi odset-
kami za opóźnienie od dnia 
29 listopada 2014. Obcią-
żył gminę kosztami procesu 
w całości. Gmina doskonale 
wiedząc, że sprawę ma prze-
graną, odwołała się do Sądu 
Apelacyjnego, który 6 kwiet-
nia 2022 roku jej apelację od-
dalił. Zasądził od gminy Pia-
seczno dodatkowo 4050 zł ty-
tułem zwrotu kosztów za-
stępstwa procesowego w po-
stępowaniu apelacyjnym.  
Kolejny niekorzystny dla gmi-
ny wyrok wydał Naczelny Sąd 
Administracyjny. Gmina od-
mówiła jednemu z przed-
szkoli wypłaty dotacji za li-
piec 2019 dla ucznia, wbrew 
przepisom ustawy. I znów 
sprawę w sądzie przegra-
ła i i musiała  zwrócić kosz-
ty postępowania sądowego.  
W ten sposób koszty złej woli 
urzędników ponoszą wszy-
scy mieszkańcy Piaseczna. 
Pieniądze wypłacane z tytu-
łów ustawowych odsetek oraz 
kosztów procesowych mógłby 
być spożytkowane dla dobra 
publicznego. Dlatego uważa-
my, że burmistrz narusza dys-

cyplinę finansów publicznych 
i powinien za to ponieść kon-
sekwencje. 

Niegospodarność trwa
 Podczas gdy burmistrz 
oraz skarbnik gminy trwonią 
publiczne środki angażując 
się w zupełnie niepotrzebne 
sprawy sądowe, gmina Pia-
seczno wciąż zaniża dotacje 
należne przedszkolom pro-
wadzonym przez osoby pry-
watne. W ostatnim czasie na 
skutek galopującej inflacji 
wszystkie koszty drastycznie 
się podniosły. Warszawa w 
związku z tym podniosła do-
tację dla przedszkoli o 40 zł. 
Jak zachowało się Piaseczno? 
Również podniosło dotację, 
ale o... 36 groszy. 
 Jak na naszą skargę zare-
aguje rada miejska? Obawiamy 
się, że politycznie zdominowa-
na przez burmistrza nie pochy-
li się nad nią i nie rozpatrzy jej 
merytorycznie. W takim przy-
padku stowarzyszenie podej-
mie dalsze kroki prawne, kie-
rując sprawę do prokuratury. 

Stowarzyszenie 
Piaseczyńskich Przedszkoli
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Niezwykłe przedstawienie na Dzień Mamy i Taty
PIASECZNO Wczoraj w Publicznym Przedszkolu Bajka od-
był się wspaniały spektakl z okazji Dnia Mamy i Taty. Tym 
razem przy sali wypełnionej rodzicami, którzy nagradzali 
młodych artystów burzą oklasków
 To pierwsze przedstawienie 
przed publicznością po zakoń-
czeniu obostrzeń związanych z 
pandemią. Przedstawienia z oka-
zji Dnia Mamy i Taty zaczęły się 
już w poniedziałek - każda grupa 
wiekowa prezentowała swoje ta-
lenty przed rodzicami. 
 - Nasze przedszkole jest pu-
bliczne – powiedziała podczas 
powitania gości właścicielka 
placówki Krystyna Otręba-Ku-
rasiewicz. - Oprócz realizowa-
nia podstawy programowej za-
pewniamy 16 zajęć dodatko-
wych, za które rodzice nie płacą. 
 Grupa 6-latków przed głów-
ną częścią występów zagrała na 

skrzypcach i ukulele. Następ-
nie przyszła kolej na niezwy-
kle dynamiczny spektakl, opar-
ty na niezapomnianych pio-
senkach z „Pana Kleksa”. Bo-
gata scenografia, wyrafinowa-
ne układy taneczne, przepięk-
ne stroje, które samodzielnie 
szyje właścicielka przedszko-
la oraz wspaniała gra młodych 
aktorów sprawiły, że nie sposób 
było nawet na moment oderwać 
wzroku od sceny. 
 Widać było niesamowity 
ogrom pracy, który w stworze-
nie spektaklu włożyli młodzi 
artyści pod kierunkiem swoich 
wychowanków. 

 - To niesamowite, że w tym 
przedszkolu potrafią zachęcić 
dzieci do takiego wysiłku i cięż-
kiej pracy, która jednocześnie 
sprawia tyle frajdy, radości i sa-
tysfakcji – podsumował jeden z 
rodziców, oszołomiony niezwy-
kłym spektaklem. 
 Na wielkie brawa zasługuje 

nie tylko samo wykonanie, ale 
i świetny scenariusz widowiska, 
które imponowało różnorodno-
ścią, budowało dramaturgię i 
podsycało emocje. A tych ostat-
nich było mnóstwo, od radości 
i gromkiego śmiechu, po chwi-
lę wyciszenia i refleksji, aż ku 
wzruszeniu.

Publiczne Przedszkole "Bajka" Piaseczno, Księcia Janusza I Starego 5, tel. 22 715 52 07, 22 737 07 68
                                                                  Piaseczno-Zalesie Dolne, 11 Listopada 21, tel: 22 736 00 66

ONE w Hugonówce
KONSTANCIN-JEZIORNA

 Wyjątkowe artystki Mał-
gorzata Jabłońska i Bo-
gna Jarzemska-Misztalska 
zaprezentują swoje pra-
ce na niezwykłej wystawie 
ONE w Hugonówce. Tytu-
łowe „ONE” wyrażają swoje 
emocje poprzez różnorod-
ne, niespotykane techni-
ki, czyniące ich sztukę uni-
kalną. Idea wystawy zrodzi-
ła się, by promować polską 
sztukę Kobiet-Artystek, do-
cenionych za granicą oraz 
dać możliwość polskim 
znawcom, koneserom oraz 
krytykom zetknięcia się z 
ich niezwykłymi pracami, 
z których każde ma swoją 
historię… Wystawa czyn-
na będzie od 29 maja do 5 
czerwca, od wtorku do nie-
dzieli, w godz. 11-18. Wstęp 
wolny.
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4 KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI Piękne włosy
Czy Twoje włosy są zmęczone, przesuszone, poła-
mane? Jeśli potrzebują wsparcia mamy dla nich 
świetny zabieg

Zabieg laminowania 
 Laminowanie iNeo-Crystal firmy Estel jest to nowoczesny zabieg 
regeneracji oraz pielęgnacji włosów, dzięki któremu na powierzchni 
włosa powstaje specjalna warstwa pochodzenia naturalnego. Włosy 
nabierają objętości, gładkości, elastyczności oraz blasku. 
 Zabieg zalecany jest osobom, które mają niewystarczająco gęste 
i puszyste, jak również porowate, cienkie i odbarwione włosy. Przy-
wraca blask włosom zniszczonym zbyt częstymi koloryzacjami, su-
chym, łamliwym, matowym. Zabieg poleca się w celu zachowania 
koloru włosów farbowanych, wówczas można go wykonać nawet tuż 
po farbowaniu. Efekt zabiegu , zależnie od stanu włosów i utrzymuje 
się od 3 do 4 tygodni.

przed laminacją po laminacji

Salon BB,  ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej), 
Piaseczno, Tel. 692 709 040

P R O M O C J A

Gminy myślą o seniorach
PIASECZNO/LESZNOWOLA Gmina Piaseczno oferuje seniorom bezpłatny, wakacyjny kurs kom-
puterowy. Z kolei w Lesznowoli został przyjęty program „Złota rączka dla seniorów 65+”, w 
ramach którego starsze osoby będą mogły liczyć na bezpłatne, darmowe naprawy
 Kurs komputerowy w gmi-
nie Piaseczno będzie dofinan-
sowywany ze środków unij-
nych. - Chcemy, aby nasi se-
niorzy swobodnie się czuli uży-
wając komputerów i interne-
tu – mówi wiceburmistrz Han-
na Kułakowska-Michalak. Z ko-
lei koordynator do spraw senio-
ralnych Krzysztof Kasprzycki 
zwraca uwagę na potrzebę ob-
sługi przez seniorów portali spo-
łecznościowych, poprzez które 
często komunikują się z najbliż-
szymi. - Do tego dochodzą por-
tale rządowe i bankowość elek-
troniczna – dodaje. Wakacyjny 
kurs komputerowy przeznaczony 
jest wprawdzie dla mieszkańców 
między 25. a 70. rokiem życia, 
jednak gmina szczególnie nama-
wia na niego osoby starsze. Każ-
da z grup będzie liczyła 10 osób. 
Zajęcia potrwają trzy miesiące i 
obejmą aż 104 godziny lekcyjne. 
Zgłoszenia przyjmowane są pod 
nr telefonu: 517 01 44 80.
 Nieco innego typu usługi dla 
seniorów proponuje gmina Lesz-
nowola. Właśnie została podjęta 
uchwała wprowadzająca w ży-
cie program „Złota rączka dla 

seniorów 65+”. Będzie on reali-
zowany przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej i polega na 
tym, że seniorzy, którzy skoń-
czyli 65 lat będą mogli korzy-
stać z darmowych usług na-
prawczych. Usługi te obejmują 
m.in. bezpłatną regulację drzwi i 
okien, wymianę uszczelek w kra-
nie, odpowietrzanie kaloryferów, 
udrażnianie odpływów czy mon-
taż karniszów. Każdą napra-
wę musi zatwierdzić wcześniej 

pracownik techniczny GOPS
-u. Zgłoszeń można dokonywać 
pod numerem (22) 757 92 32.

TW

Gmina  
Konstancin-Jeziorna

Od uzyskanej w wyniku przetargu ceny zostanie udzielona bonifikata w wysokości 10% zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 109/VIII/8/2019 Rady 
Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości 
wpisanej do rejestru zabytków. 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 931 ze zm.) zwalnia 
się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części.
Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mickiewicza 7 w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy 
mieszkaniowej rezydencyjnej i wielorodzinnej. Na działce znajduje się budynek mieszkalny Willa Biała, który został wpisany wraz z otoczeniem 
do rejestru zabytków pod numerem A-848 decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie z dnia 17.02.2009 r. 
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych – I etap, położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 21U/MNp/MN, na 
którym ustala się:
-  przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa, realizowana wyłącznie jako usługi z zakresu handlu i gastronomii, zdrowia i opieki 

zdrowotnej, administracyjno-biurowe, oświaty, zabudowa pensjonatowa i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
-  przeznaczenie uzupełniające – stacje transformatorowe, sieć, obiekty i urządzenia infrastruktury dla potrzeb lokalnych.
Przetarg odbędzie się w dniu 01.08.2022 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy 
ul. Piaseczyńskiej 77. 
I przetarg odbył się 11.10.2021 r., II przetarg odbył się 27.12.2021 r., III przetarg odbył się 21.03.2022 r. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.07.2022 roku (data uznania 
rachunku bankowego gminy) na rachunek bankowy Gminy Konstancin-Jeziorna Nr 15 8002 0004 0200 1111 2002 0067 prowadzony przez 
Bank Spółdzielczy O/Konstancin-Jeziorna.

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy 
Konstancin-Jeziorna, tel. 22 48 42 385 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Konstancin-Jeziorna i na stronie internetowej 
www.konstancinjeziorna.pl.

Burmistrz  
Gminy Konstancin-Jeziorna
/–/ mgr Kazimierz Jańczuk

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
w sprawie ogłoszenia IV 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

Oznaczenie nieruchomości Położenie Numer KW Cena  
wywoławcza (zł)

Wysokość wadium 
(zł)

działka ewidencyjna nr 50 
obręb 03-12 o pow. 0,3316 ha

Konstancin-Jeziorna, 
ul. Mickiewicza 7 WA5M/00272740/8 1.700.000,00 170.000,00
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W czwartek rada gminy w Lesznowoli przyjęła uchwałę 
o bezpłatnej pomocy seniorom, którzy skończyli 65 lat



Biuletyn informacyjny miasta i Gminy Piaseczno

Czas na przebudowę ulicy Pod Bateriami
Rozpoczęła się realizacja niezwykle ważnej dla mieszkańców inwestycji. Duży fragment daw-
nej drogi wojewódzkiej 722 doczeka się nowej nawierzchni, chodników, ścieżek rowerowych, 
przejść dla pieszych oraz rond na newralgicznych skrzyżowaniach
 Gmina Piaseczno nie tylko 
realizuje własne inwestycje dro-
gowe, ale również współpracu-
je z innymi samorządami, by 
wspólnie realizować ważne dla 
naszych mieszkańców inwesty-
cje. Wspólnie z Powiatem Pia-
seczyńskim realizujemy m.in. 
przebudowę ulic Pod Bateriami 
i Polskiego Państwa Podziem-
nego. Inwestycję tę dofinanso-
waliśmy kwotą 8,2 mln zł.  
 Powiat właśnie rozpoczyna 
kompleksową przebudowę dro-
gi od ronda w Gołkowie aż do 
skrzyżowania z al. Kasztanów. 
W ramach inwestycji droga zy-
ska nie tylko nową nawierzch-
nię, ale także odwodnienie, 
chodnik po północnej stronie ul. 
Pod Bateriami oraz przejścia dla 
pieszych. Po południowej stro-
nie odcinka od ul. Zagłoby do 
ronda w Gołkowie na początku 
wiosny gmina Piaseczno wybu-
dowała ścieżkę rowerową, która 
zostanie przedłużona w ramach 
inwestycji powiatu do ul. Redu-
towej i ul. Modrzewiowej.

Prace będą 
prowadzone etapami
 Inwestycja wiąże się oczy-
wiście z utrudnieniami w ruchu 
a także z koniecznością wpro-

wadzenia zmian w transporcie 
publicznym. Aby zminimalizo-
wać te utrudnienia powiat bę-
dzie prowadził inwestycję etapa-
mi. W pierwszym przebudowa-
ny zostanie wlot ul. Modrzewio-
wej oraz skrzyżowania ul. Mo-
drzewiowej i Orzechowej, bez 
zamknięcia ul. Polskiego Pań-
stwa Podziemnego. Następnie 
zamknięty dla ruchu osobowe-
go zamknięty zostanie odcinek 
od ul. Redutowej do al. Kasz-
tanów bez obu skrzyżowań. Po-
winno to nastąpić pod koniec 
przyszłego tygodnia. Objazd bę-
dzie prowadził ulicą Stołeczną, 
która będzie drogą z pierwszeń-
stwem, a autobusy będą jeździ-
ły wahadłowo na jednym pasie 
ruchu ulicą Polskiego Państwa 
Podziemnego. W trzecim etapie 
odcinek remontowanej drogi zo-
stanie zamknięty dla ruchu rów-
nież dla pojazdów komunikacji 
publicznej, które zostaną skiero-
wane na trasę objazdową przez 
Bobrowiec. W kolejnym etapie 
nastąpi zamkniecie skrzyżowa-
nia z ul. Redutową, gdzie będzie 
budowane rondo. Tym samym 
samochody nie będą już mogły 
skręcić w ulicę Lipową z ul. Sto-
łecznej. W kolejnym etapie po-
wiat zamknie odcinek od Redu-

towej do Dworskiej bez skrzyżo-
wania, które zostanie zamknię-
te dla ruchu dopiero w ostat-
nim etapie, kiedy to będzie pro-
wadzona budowa ronda przy 
Dworskiej oraz przebudowa od-
cinka ul. Pod Bateriami aż do 
ronda w Gołkowie.

Zmiany w 
transporcie publicznym
 Po zamknięciu drogi dla ru-
chu komunikacji publicznej, co 
nastąpić powinno około poło-
wy czerwca, linie autobusowe, 
które dotychczas jeździły ulicą 
Pod Bateriami, zostaną skiero-
wane na trasy objazdowe. Zgod-
nie z propozycją ZTM linie uzu-
pełniające L-2, L12 i L13 poja-
dą od ronda w Gołkowie ulica-
mi Główną, Bobrowiecką, Ma-
zowiecką, Leśną, Orężną, Jana 
Pawła II, Dworcową, Sienkie-
wicza, Kościuszki, Kilińskiego 
i Sierakowskiego do pętli przy 
Urzędzie Miasta. W przeciw-
nym kierunku zaś ulicami Sie-
rakowskiego, Warszawską, Mły-
narską, Puławską, Jana Pawła 
II, Wojska Polskiego, Sienkie-
wicza, Dworcową i dalej Jana 
Pawła II w kierunku Bobrowca. 
Linia L13 skrócona zostanie do 
przystanku PKP Zalesie Górne, 

w związku z tym linia L25 reali-
zować będzie kursy wariantowe 
przez DK79 do Góry Kalwarii. 
Linia L-5 ze względu na pokry-
cie trasy innymi liniami zostanie 
czasowo zawieszona. Linie L17 
i L19 będą kursować od przy-
stanków w Prażmowie i Pieczy-
skach do Bobrowca. Ze wzglę-
du na wydłużenie tras od Goł-
kowa do Piaseczna, zmienione 
zostaną również rozkłady jaz-
dy. ZTM deklaruje skomuniko-
wanie poszczególnych linii tak, 
aby rozkłady dobrze korelowa-
ły między sobą oraz zapewnia-
ły dobre połączenie z pociągami 
KM na stacjach w Zalesiu Gór-
nym i Piasecznie. Aby umożli-
wić mieszkańcom okolic Zale-
sia Dolnego, części Wólki Ko-
zodawskiej i Zalesinka dojazd 
do centrum Piaseczna, zmienio-
na zostanie trasa linii L52. Au-
tobusy dojadą do skrzyżowania 

ulic Orzechowej i Modrzewiowej 
w zalesiu Dolnym, zapewniając 
mieszkańcom dojazd do dwor-
ca PKP i centrum miasta. Trwa-
ją jeszcze ustalenia dotyczące 
kursowania linii 727, która naj-
prawdopodobniej zostanie za-
stąpiona tymczasową linią Z27. 
Gmina chce utrzymania kurso-
wania linii 727 do Warszawy, 
natomiast ZTM analizuje do-
stępność taboru i rozkładu jaz-
dy przy wydłużonej trasie przez 
Orężną i Bobrowiec. Szczegóło-
we informacje dotyczące zmian 
w transporcie publicznym po-
jawią się na stronie www.pia-
seczno.eu oraz w komunikatach 
ZTM bliżej terminu wprowa-
dzenia zmian. 
 Wykonawca inwestycji bę-
dzie się starał zrealizować pra-
ce tak, aby transport publiczny 
mógł powrócić na ulicę Pod Ba-
teriami do początku września. 

W czerwcu rusza VI edycja Budżetu Obywatelskiego
Podobnie jak w latach ubiegłych mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu 
zdecydują na co wydać 1 000 000 zł z gminnego budżetu w 2023 roku. Pro-
jekty będzie można zgłaszać już od 15 czerwca 2022 r.

 Organizowany już po raz 
szósty w Piasecznie Budżet Oby-
watelski, podobnie jak w roku 
ubiegłym będzie obejmował 
całą gminę Piaseczno – zarów-
no miasto, jak i 32 sołectwa – za-
równo na etapie zgłaszania pro-
jektów, głosowania, jak i reali-
zacji zadań, które zostaną wy-
brane głosami mieszkańców.  
W nowym Regulaminie pojawi-
ły się istotne zmiany. Zniknął do-
tychczasowy podział na projekty 
„miękkie” i „twarde”, pojawiła się 
z kolei definicja ogólnodostęp-
ności. Wszystkie informacje do-
tyczące zasad realizacji Budże-
tu Obywatelskiego w Piasecznie  
w 2023 roku pojawią się na stro-
nie internetowej bo.piaseczno.eu.

Zgłaszanie projektów
 Etap zgłaszania projektów 
rozpocznie się 15 czerwca 2022 
r. Swoje pomysły mieszkańcy 
mogą zgłaszać do 6 lipca 2022 
r. Każdy z mieszkańców gminy 
może złożyć maksymalnie 3 pro-
jekty. Zaproponowane zadania 
muszą być możliwe do realiza-
cji w jednym roku budżetowym, 
w przypadku zadań infrastruktu-
ralnych lub remontowych muszą 
dotyczyć nieruchomości, do któ-
rych gmina posiada tytuł prawny, 

muszą mieścić się w zakresie za-
dań własnych gminy. Zrealizowa-
ne w ramach BO zadania muszą 
być dostępne nieodpłatnie i ogól-
nodostępne. Wartość pojedyncze-
go projektu nie może przekraczać 
130 tys. złotych. 
 Zachęcamy do elektronicz-
nego składania projektów za po-
średnictwem strony bo.piasecz-
no.eu. Zakładając konto, może-
my wypełnić formularz zgłosze-
niowy, a także zagłosować na 
wybrane projekty. W dalszym 
ciągu będzie możliwość złoże-
nia formularza w wersji papiero-
wej, po uprzednim ustaleniu ter-
minu z koordynatorem. Do każ-
dego formularza zgłoszeniowego 
należy dołączyć oryginalną listę 
poparcia spodpisaną przez min. 
15 osób mieszkających na terenie 
gminy Piaseczno.
 Konsultowanie pomysłów  
i pomoc w przygotowaniu pro-
jektów odbywać się będzie po-
przez kontakt telefoniczny, ma-
ilowy lub po wcześniejszym 
umówieniu się z koordynato-
rem Budżetu Obywatelskiego w 
Urzędzie Miasta i Gminy Pia-
seczno.
 Termin zgłaszania projektów 
upływa 6 lipca 2022 r.

Głosowanie
 Głosować mogą wszyscy miesz-
kańcy gminy Piaseczno. Każdy gło-
sujący będzie miał do rozdyspono-
wania 1 mln zł wśród wszystkich 
projektów. Zachęcamy do głosowa-
nia online za pomocą internetowe-
go systemu dostępnego na stronie 
bo.piaseczno.eu. Głosowanie odby-
wać będzie w dniach 21 - 30 wrze-
śnia 2022 r. Głosować będzie moż-
na również za pomocą tradycyjnych 
kart papierowych dostępnych w wy-
znaczonych punktach.
 W tegorocznej edycji Budże-
tu Obywatelskiego, podobnie jak  
w zeszłym roku, nie ma limi-
tu wiekowego. Osoby małoletnie 
będą mogły brać czynny udział 
w Budżecie Obywatelskim. Je-
dynym warunkiem będzie zgoda 
przedstawiciela ustawowego wy-
rażające zgodę na udział w gło-
sowaniu.

Realizacja
 Obecnie trwa realizacja pro-
jektów z Budżetu Obywatelskie-
go 2022 a także projektów z po-
przedniej edycji z 2021 roku, któ-
rych realizacja została przenie-
siona na rok bieżący. Z kolei pro-
jekty, które mieszkańcy Piasecz-
na wybiorą w roku bieżącym, zo-
staną zrealizowane w roku 2023.

Harmonogram
- Zgłaszanie projektów: 15 
czerwca - 6 lipca 2022 r.
- Weryfikacja projektów: 7 lip-
ca - 5 sierpnia 2022 r.
- Zamieszczenie w interneto-
wym systemie obsługi BO in-
formacji o wyniku oceny projek-
tów: do 12 sierpnia 2022 r.
- Składanie i rozpatrywanie od-
wołań: 16 - 23 sierpnia 2022 r.
- Możliwość wycofania projektów 
przez pomysłodawcę: do 31 sierp-
nia 2022 r.
- Zamieszczenie w interneto-
wym systemie obsługi BO infor-
macji o wyniku rozpatrzenia od-
wołania i przekazania jej pomy-
słodawcy: 1 - 8 września 2022 r.
- Ogłoszenie listy projektów za-
kwalifikowanych do głosowa-

nia: do 14 września 2022 r.
- Głosowanie mieszkańców Pia-
seczna na zakwalifikowane pro-
jekty: 21 - 30 września 2022 r.
- Ustalenie wyników głosowa-
nia: 1 - 12 października 2022 r.
- Ogłoszenie listy projektów wy-
branych w głosowaniu: do 14 
października 2022 r.
 Więcej szczegółów już 
wkrótce na stronie bo.piasecz-
no.eu, która będzie w pełni do-
stępna od dnia 15 czerwca 2022 
r. oraz na naszym facebooku 
fb.com/Budzet.Piaseczno
 W razie pytań prosimy  
o kontakt z koordynatorem Bu-
dżetu Obywatelskiego w Pia-
secznie: anna.grzejszczyk@pia-
seczno.eu, tel. 22 70 17 650.



 Wicestarosta Zdzisław Lis 
został uznany winnym narusze-
nia artykułu 212 kodeksu kara-
nego, mówiącego o zniesławie-
niu. Wszystko przez jego wy-
powiedź na sesji radny powia-
tu, która była transmitowana na 
żywo 28 listopada 2019 roku.
 – Dlaczego nie zapyta pan 
pani Krystyny Otręby, która 
mnie oskarża, dlaczego zde-
fraudowała milion dwieście ty-
sięcy złotych z dotacji publicz-
nych – zwrócił się Zdzisław Lis 
do radnego Sergiusza Muszyń-
skiego. – Czemu pan tego nie 
porusza? Są to realne kwoty 
wykazane przez kontrole pro-
wadzone w przedszkolach pani 
Otręby. To nie są gołosłowne 
słowa. Na to są dokumenty – 
zapewniał.

Sąd nie miał wątpliwości o wi-
nie wicestarosty
 Tymczasem okazało się, że 
wobec właścicielki przedszkola 
nie dość, że nie zapadł wyrok o 
defraudację, to nawet nie poja-
wiły się takie oskarżenia. Pod-
czas kontroli przedszkola gmi-
na doszukała się nieprawidło-
wości w rozliczaniu dotacji, ale 
w tej sprawie do dziś toczy się 
postępowanie administracyjne. 
Tymczasem sąd, do którego wy-
stąpiła pomówiona właściciel-
ka przedszkola nie miał wątpli-
wości, że oskarżając kogoś o de-
fraudację zarzuca mu się popeł-
nienie przestępstwa. Wicesta-
rosta Zdzisław Lis został ska-
zany prawomocnym wyrokiem, 
ale pokrzywdzona nie doczeka-
ła się od niego zwrotu poniesio-
nych kosztów procesowych.  
 - Pan Lis zlekceważył wy-
rok sądu, wobec czego spra-
wa trafiła do komornika, który 
wyegzekwuje kwoty zasądzo-
ne przez sąd, zajmując pensje 
wicestarosty – mówi Krysty-
na Otręba-Kurasiewicz. Staro-
stwo z pensji wicestarosty prze-

każe ponad 11 tys. złotych na 
konto komornika. Aktualnie wi-
cestarosta Zdzisław Lis zara-
bia 14 776 złotych brutto. - Tro-
chę zbagatelizowałem wyrok 
sądu – przyznaje Zdzisław Lis i 
podkreśla, że nie wykazał żadnej 
złej woli. Zapłacił pokrzywdzo-
nej nawiązkę 10 tys. zł, ale płat-
ność za zwrot postępowania są-
dowego mu umknęła. Tymcza-
sem Krystyna Otręba-Kurasie-
wicz zapowiada także pozew 
przeciwko Zdzisławowi Lisowi o 
naruszenie dóbr osobistych. 
 - Nie może być tak, że czło-
wiek piastujący tak ważną funk-
cję w samorządzie pomawia nie-
winną osobą o popełnienie prze-
stępstwa – mówi właścicielka 
przedszkola. - Od osób publicz-
nych tym bardziej należy wyma-
gać odpowiedzialności za słowo.  

Znikający majątek wicestarosty
 W  oświadczeniu majątko-
wym Zdzisława Lisa za 2020 rok 
czytamy o oszczędnościach 213 
tys. złotych w ramach współwła-
sności małżeńskiej, domu o po-
wierzchni 250 m kw. o warto-
ści 520 tys. zł będącym współ-
własnością z żoną, mieszkaniu 
własnościowym o wymiarach 
52 m kw. i wartości 404 tys. zł, 
wspólnej z żoną działce 1,64 ha 
z dwoma budynkami gospodar-
czymi. Z tytułu zatrudnienia wi-
cestarosta w 2020 roku uzyskał 
141 572 zł oraz z tytułu emery-

tury 78 761 zł. W oświadczeniu 
majątkowym wykazał też samo-
chody marki Mazda, Hyundai 
i Lexus oraz traktor ogrodowy.  
 Zgoła odmiennie prezentuje 
się ostatnie oświadczenie mająt-
kowe za rok 2021. Mimo, że wy-
nagrodzenie wicestarosty z tytu-
łuzatrudnienia wzrosło do 146 302 
tys. zł a emerytura wyniosła 83 991 
zł to oszczędności Zdzisława Lisa 
skurczyły się do... 29 600 zł. Wice-
starosta nie posiada już żadnych 
nieruchomości ani samochodów. 
Nawet traktor ogrodowy znik-
nął z oświadczenia majątkowego.  
- Napisałem oświadczenie ma-
jątkowe zgodnie z prawdą i to 
wszystko – ucina wicestarosta 
Zdzisław Lis. - Nie ma to nic 
wspólnego ze sprawą sądową z 
panią Otrębą. 

Adam Braciszewski
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Komornik wszedł 
wicestaroście na pensję
POWIAT Wicestarosta Zdzisław Lis w maju ubiegłego roku został skazany za pomówienie. 
Miał zapłacić 5 tys. zł grzywny, 10 tys. złotych nawiązki na rzecz pokrzywdzonej oraz zwrócić 
jej koszty postępowania procesowego i koszty adwokata. Wicestarosta nie wykonał w całości 
prawomocnego wyroku i teraz jego pensję zajmie komornik

Wkrótce ma być lepiej
PIASECZNO Podczas sesji rady miejskiej burmistrz Daniel Put-
kiewicz raz jeszcze odniósł się do licznych remontów dróg od-
bywających się w jednym czasie na terenie gminy. - Często 
nie da się idealnie zgrać inwestycji realizowanych przez róż-
nych zarządców – argumentował

 Centrum miasta w budowie, rozkopany Józefosław, a do tego 
GDDKiA poszerza ulicę Puławską przy wjeździe do Piaseczna, a powiat 
przebudowuje skrzyżowanie w Żabieńcu. Oczywiście uciążliwych dla 
mieszkańców inwestycji jest więcej (chociażby przebudowa ul. Dwor-
skiej w Chylicach), a wkrótce dojdą do nich kolejne. Jak choćby kom-
pleksowa modernizacja ulicy Pod Bateriami na odcinku od Zalesia Dol-
nego do ronda w Gołkowie. - Ustalanie harmonogramów tak, aby te in-
westycje się nie pokrywały jest ciężkie, bo występuje wiele zmiennych 
na które nie mamy wpływu – wyjaśniał podczas sesji burmistrz Daniel 
Putkiewicz. - Dlatego przy każdej okazji prosimy mieszkańców o wy-
rozumiałość. Zamierzamy pokończyć główne remonty przed wrze-
śniem, aby mieć względny spokój w nowym roku szkolnym. 
 Burmistrz wspomniał też planach na kolejne inwestycje dro-
gowe. Jednym z priorytetów jest tu przebudowa kolejnego odcin-
ka ul. Pod Bateriami, tym razem od stacji wąskotorówki w centrum 
miasta do al. Kasztanów w Zalesiu Dolnym.
 Wyjaśnienia Daniela Putkiewicza nie usatysfakcjonowały radnej Re-
naty Mirosław z PiS. - Pan burmistrz mówił, że nie da się zgrać ze sobą 
wszystkich inwestycji drogowych, ja jednak apeluję, aby dołożyć starań 
i spróbować to zrobić – mówiła. - Mieszkańcy mają już dość korków.
 - Poświęcamy naprawdę dużo czasu na planowanie inwestycji i mini-
malizowanie uciążliwości – tłumaczył wiceburmistrz Robert Widz. - Czę-
sto zadajemy też sobie pytanie, czy lepiej modernizować dwie drogi na-
raz, czy robić to po kolei, co wydłuża trudności nie tylko dla kierowców, 
ale przede wszystkim dla mieszkańców korzystających z transportu zbio-
rowego. Cały czas zastanawiamy się nad wyborem mniejszego zła. 

TW

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
w sprawie wywieszenia wykazu nr 5/2022  

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 ze zm.) Burmistrz Gminy Konstancin-
-Jeziorna informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna,  
ul. Piaseczyńska 77, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania
w dzierżawę na czas oznaczony, dotyczący nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne
nr 1/5, 1/6, 6/1 z obrębu 0016 Obory w gminie Konstancin-Jeziorna o łącznej powierzchni
87,0808 ha.
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.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości Nr 9/2022

przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej  
– celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej 

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 roku poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, iż: 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77, wywieszony 
został  wykaz Nr 9/2022  w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej 
na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej celem poprawienia warunków zagospodarowania 
jego nieruchomości.
•  grunt o powierzchni 0.0386 ha położony w Konstancinie-Jeziornie u zbiegu ulic Bolesława 

Prusa i Kościelnej na terenie Skolimowa, stanowiący dz. ew. nr 25 z obrębu 03-09, której Gmina 
Konstancin-Jeziorna jest właścicielem. 

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, w prasie lokalnej oraz na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Konstancin-Jeziorna. Szczegółowe informacje można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami telefonicznie  (22) 48 42 385.
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Planowane rondo ma zająć część boiska
LESZNOWOLA/POWIAT Niedługo rozpocznie się budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Postępu 
i Krasickiego w Nowej Woli. Mimo że gmina negatywnie zaopiniowała projekt, bo rondo in-
geruje w znajdujące się obok boisko oraz okoliczne nieruchomości, powiat nie wprowadził w 
nim zmian i wybrał już wykonawcę, który wkrótce przystąpi do realizacji inwestycji
 Rondo w Nowej Woli ma 
zbudować firma Mabau. Sta-
rostwo informuje, że prace ru-
szą prawdopodobnie w wakacje. 
Tymczasem okoliczni miesz-
kańcy, a także środowiska spor-
towe korzystające z boisk znaj-
dujących się przy skrzyżowaniu 
Postępu i Krasickiego (trenują 
tu zawodnicy klubu FC Leszno-
wola, a swoje mecze rozgrywa 
także UKS Lesznowola) sto-
ją na stanowisku, że inwestycja 
przyniesie więcej szkód niż ko-
rzyści. Z tego też względu gmi-
na Lesznowola zaopiniowała 
projekt ronda negatywnie. Gmi-
na miała kilkanaście uwag do 
projektu, które zostały jednak 
przez starostwo pominięte.
 W czwartek rano spotkaliśmy 
się w rejonie skrzyżowania z Grze-
gorzem Kwiatkowskim, gminnym 
radnym i lokalnym społecznikiem, 
który od lat jest mocno zaanga-
żowany w rozwój klubu piłkar-
skiego znajdującego się na tere-
nie Nowej Woli. - Boisko, na któ-
rego części ma powstać rondo, to 
jedyne oświetlone trawiaste bo-
isko w całej gminie – mówi Grze-
gorz Kwiatkowski. - Dziś rozgry-
wane są na nim mecze w ramach 
ligi wojewódzkiej, gdy zostanie 
zmniejszone przestanie spełniać 
wymogi Mazowieckiego Związku 
Piłki Nożnej i straci rację bytu.
 Jednak nie jest to jedyna 
niedogodność związana z bu-
dową ronda w kształcie przewi-
dzianym przez powiat. Radny 
Kwiatkowski wyjmuje kartkę, 
na której wypunktował o wiele 
więcej uwag. - Wszyscy miesz-

Grzegorz Kwiatkowski pokazuje fragment boiska, 
który zostanie zajęty pod rondo

Powiat nie liczył się 
ze zdaniem gminy i 

postanowił przebudować 
skrzyżowanie po swojemu

Cisza, dźwięki 
i inne piosenki

PIASECZNO

 W piątek 27 maja w Domu 
Kultury w Piasecznie odbędzie 
się autorski koncert Sylwii Bier-
nat, której na scenie towarzy-
szyć będą Paweł Piotrowicz, Mi-
chał Wojnarski i Brunon Niewiń-
ski. Początek o godzinie 20. Bile-
ty: 15 złotych.

kańcy się z nimi zgadzają – 
podkreśla. Radny wskazuje, że 
budowa ronda będzie ingero-
wać w system nawodnienia bo-
isk, infrastrukturę wewnętrzną, 
skrzynki telekomunikacyjne, 
które będzie trzeba przenieść 

oraz kapliczkę, która również 
ma zostać przestawiona w inne 
miejsce. Trzeba będzie również 
przenieść oświetlenie boiska 
i przesunąć ogrodzenie. - Po 
sąsiedzku wcale nie jest lepiej 
– przekonuje Grzegorz Kwiat-
kowski. - Sąsiad będzie musiał 
przesunąć płot, który ma rap-
tem cztery lata. Drugi sąsiad 
musi zrobić w innym miejscu 
wjazd, w związku z czym bę-
dzie zmuszony wyburzyć część 
budynku. Zwracaliśmy na to 
wszystko uwagę, ale pan sta-
rosta okazał się – mówiąc de-
likatnie - kompletnym igno-
rantem... Ktoś kto piastuje ta-

kie stanowisko powinien umieć 
dogadywać się z ludźmi. Nasz 
starosta tego nie potrafi. Za-
miast tego lekceważy innych, 
albo okazuje im swoją wyż-
szość – podsumowuje radny. 
 Zapytaliśmy w powiecie, 
czy w związku z protestami 
mieszkańców rozważana była 
inna lokalizacja ronda. - Nie 
mieliśmy informacji o prote-
stach – mówi Joanna Grela z 
biura promocji powiatu. - Prze-
sunięcie ronda oznaczałoby 
znaczną ingerencję w prywatne 
posesje mieszkańców – między 
innymi chodniki znalazłyby się 
bezpośrednio przy budynkach. 
 Grzegorz Kwiatkowski ma 
jednak inne zdanie. - Czy na każ-
dym skrzyżowaniu na terenie 
gminy musi być rondo? - zasta-
nawia się. - Można było przebu-
dować tę krzyżówkę inaczej, wzo-
rem tej przy Tolku. Tam zostały 
zrobione lewoskręty, co uspraw-
niło ruch. U nas to rozwiązanie 
również by się sprawdziło i nie by-
łoby tak szkodliwe dla mieszkań-
ców i klubu sportowego.

Tomasz Wojciuk

Tyl.
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Charakterystyczny budynek
odzyska dawny blask
GÓRA KALWARIA Rozpoczął się remont dawnego Domu Ludowego przy ul. Saj-
ny, w którym obecnie mieści się siedziba OSP Góra Kalwaria. W budynku zo-
stanie naprawiony dach oraz wyremontowana elewacja
 Przymiarki do remontu bu-
dynku, który został oddany do 
użytku w 1938 roku, trwały od 
lat. W miejscu tym od dawna 
jest siedziba OSP (wcześniej-
sza strażnica znajdująca się w 
miejscu dzisiejszego skweru 
Adama i Ewy spłonęła jeszcze 
przed wojną). Jeszcze niedaw-
no budynek był dzielony przez 
OSP i gminę, jednak to straża-
cy są jego jedynym właścicie-
lem. Kiedy zmienił się zarząd 
OSP zaczęto myśleć, skąd wziąć 
środki na remont strażnicy. 
Strażakom udało się uzbierać 50 
tys. zł. 40 tys. zł dołożył powiat 
piaseczyński i 10 tys. zł gmina. 

Jednak to wszystko wciąż było 
kwotą niewystarczającą. W koń-
cu kolejne 60 tys. zł udało się po-
zyskać od prywatnego sponsora 

– firmy Real Management, która 
ma magazyny w Łubnej i chciała 
zrobić coś dla lokalnej społecz-
ności. 
 W budynku w najgorszym 
stanie jest dach. Jego remont 
zaczął się kilkanaście dni temu. 
Dach zabezpieczany jest spe-
cjalną farbą. Trwa też moder-
nizacja kominów. A w kolejce 

czeka już elewacja. - Na pew-
no zostaną skute tynki od stro-
ny ul. Sajny, które są  w gor-
szym stanie niż te od podwór-
ka – mówi Piotr Chmielewski, 
rzecznik ratusza. - Oczywiście 
wszystkie prace zostały uzgod-
nione wcześniej z konserwato-
rem zabytków. 

Tomasz Wojciuk

Remont dawnego Domu Ludowego 
potrwa kilka miesięcy

W budynku OSP znajdu-
je się kino. Pieniądze po-
chodzące z najmu pomo-
gły sfinansować remont

Piaseczyńscy tenisiści 
zakończyli kolejny sezon
PIASECZNO W ubiegłą niedzielę w klubie tenisowym 
Smecz odbyło się uroczyste zakończenie 44-go 
sezonu tenisowego seniorów

 Tenisowe Grand Prix Piaseczna 2021 pod patronatem burmi-
strza Daniela Putkiewicza właśnie dobiegło końca. Od lat turnie-
je seniorów, w których występuje wielu znanych przed laty tenisi-
stów, cieszą się ogromną popularnością. - Piękne jest już samo to, 
że ludzie w starszym wieku uprawiają sport, co pozwala im dłużej 
zachować sprawność – podkreśla Andrzej Hubl, jeden z tenisistów. 
 W tym roku w całym cyklu wzięło udział około 350 graczy z ca-
łej Polski. Turnieje singlowe odbywały się trzy razy w miesiącu, a 
deblowe - dwa razy. Zawodnicy rywalizowali w różnych katego-
riach wiekowych – od 50+ do 80+. W grupie najmłodszych zawod-
ników w grze pojedynczej najlepiej wypadł Dariusz Mazur. W ka-
tegorii 60+ rywalizację wygrał Piotr Olak, a w  kategorii 70+ - Zbi-
gniew Przywara. Wśród najstarszych równych nie mieli sobie Zyg-
munt Szafrański (75+) i Tadeusz Borowski (80+). W rywalizacji debli-
stów wyróżnienia otrzymali Jan Maciejewicz (60+) i Andrzej Hubl 
(70+). Ten ostatni otrzymał też od wiceburmistrz Hanny Kułakow-
skiej-Michalak okolicznościowy puchar za wygranie 100 turniejów 
deblowych w latach 2010-2021.

TW

Liposukcja kawitacyjna to za-
bieg polegający na rozerwa-
niu błony komórkowej komórek 
tkanki tłuszczowej przy pomocy 
fal ultradźwiękowych. Klasyczna 
liposukcja, czyli zabieg odsysa-
nia tłuszczu, wymaga wykonania 
na skórze nacięć i wprowadzania 
do głębokich warstw tkanki spe-
cjalnych igieł, umożliwiających 
odessanie nadmiaru tłuszczu. Li-
posukcja kawitacyjna jest nato-
miast zabiegiem nieinwazyjnym, 
nie wymaga użycia skalpela ani 
długiego procesu gojenia po za-
biegu – można od razu wrócić do 
codziennych zajęć.

Na czym polega?
Fala ultradźwiękowa stosowa-
na podczas zabiegu liposukcji 
kawitacyjnej rozrywa komórki 
tłuszczowe, a uwolnione z nich 
kwasy tłuszczowe i trójglicery-
dy zostają przetransportowa-
ne przez układ limfatyczny i na-
czyniowy do wątroby, która me-
tabolizuje je na takiej samej za-
sadzie, jak tłuszcze dostarczane 
z pożywieniem. W ten sposób 
nadmiar tłuszczu zostaje usunię-
ty z organizmu.
Podczas zabiegu kosmetyczka 
wykonuje masaż specjalną gło-
wicą. Czas trwania to około 30 
min. Klientka odczuwa przyjem-

ne ciepło. Zabieg jest bezbole-
sny i odprężający

Jakie efekty
Liposukcja kawitacyjna może 
być wykonana na wszystkich ob-
szarach ciała, na których wystę-
puje nadmiar tkanki tłuszczowej: 
pośladkach, udach, ramionach, 
brzuchu i boczkach.

– Liposukcja kawitacyjna świet-
nie sprawdza się w przypadku 
problematycznych obszarów cia-
ła, które są zmorą wielu osób – 
mówi kosmetyczka wykonująca 
liposukcję kawitacyjną w Salonie 
BB w Piasecznie.

Do głównych efektów liposukcji 
kawitacyjne zaliczymy:
• redukcji tkanki tłuszczowej,
•  pobudzenie krążenia i procesu 

przemiany materii, 
• redukcję cellulitu
• ujędrnienie ciała

Kiedy efekty?
Zabiegi zaleca się wykonywać w 
serii 10-15 w zależności od wiel-
kości obszaru ciała poddawa-
nego usuwaniu nadmiaru tkan-
ki tłuszczowej. Zabieg wykony-
wany jest raz – dwa razy w ty-
godniu, następnie 1 raz w mie-
siącu dla utrwalenia efektów. 
Ważne, aby przed zabiegiem i 
po nim pić dużo wody. Należy 
stosować niskokaloryczną die-
tę oraz wysiłek fizyczny lub za-
bieg elektrostymulacji. Wszyst-
ko to spowoduje, że efekty nas 
zaskoczą.

Zabieg dla każdego?
Nie ma zabiegów, które nie 
mają przeciwwskazań. Do 
przeciwwskazań liposukcji ka-
witacyjnej zalicza się: nad-
wrażliwości na ultradźwięki; 
posiadanie metalowych im-
plantów; wszczepiony rozrusz-
nik serca; ciąża; miesiączka; cu-
krzyca; epilepsja i stwardnie-
nie rozsiane.

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

Liposukcja kawitacyjna,
czyli piękna figura bez bólu i skalpela

Liposukcja kawitacyjna to bezbolesny sposób na wymodelowanie syl-
wetki i utratę kilku centymetrów. Ten nowoczesny zabieg dostępny jest 
również w Piasecznie.

R E K L A M A

Skatalogowano zabytkowe nagrobki 
na cmentarzu parafialnym
PIASECZNO Towarzystwo Przyjaciół Piaseczna przeprowadzi-
ło inwentaryzację 50 historycznych pomników nagrobnych, 
znajdujących się na cmentarzu parafialnym przy ul. Kościusz-
ki w Piasecznie. Ich pełna dokumentacja została przekaza-
na Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabyt-
ków, burmistrzowi i proboszczowi parafii św. Anny, który za-
rządza cmentarzem

 Inwentaryzacja nagrobków została wykonana w ubiegłym roku 
i była możliwa dzięki dotacji otrzymanej od konserwatora zabyt-
ków. Cmentarz parafialny wprawdzie już od 1991 roku posiada wpis 
do rejestru zabytków, ale teraz do rejestru zostanie wpisany każ-
dy ze zinwentaryzowanych nagrobków, co zapewni im oddzielną 
ochronę konserwatorską. Każdy nagrobek został szczegółowo opi-
sany z precyzyjnym określeniem stanu jego zachowania, co pozwo-
li w przyszłości na jego ewentualne odtworzenie. - Mamy nadzieję, 
że przekazane karty ewidencyjne tych zabytkowych pomników po-
mogą parafii i lokalnym historykom podtrzymać dziedzictwo gmi-
ny dla kolejnych pokoleń – mówi Piotr Kalbarczyk z Towarzystwa 
Przyjaciół Piaseczna, który koordynował projekt.

TW
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Gospodarze wygrali memoriał
SIATKÓWKA W sobotę 14 maja w hali Centrum Sportu w Mysiadle przez 
cały dzień toczyła się zażarta, ale równocześnie prowadzona w nie-
zwykle sympatycznej atmosferze rywalizacja w ramach VII Memoriału 
im. Mateusza Walczaka
 Odbywający się co roku 
turniej ma na celu upamięt-
nienie Mateusza Walcza-
ka – mieszkańca gminy Lesz-
nowola, który w wieku zaled-
wie 17 lat zginął w tragicznym 
wypadku na peronie w Nowej 
Iwicznej w listopadzie 2008 
roku. Jego wielką pasją był za-
wsze sport, a w szczególno-
ści piłka siatkowa. Rodzina i 
przyjaciele Mateusza od kilku 
lat organizują imprezę, na któ-
rej spotykają się, żeby powspo-
minać zmarłego i jednocześnie 
uczcić jego pamięć w najlepszy 
chyba możliwy sposób – po-
przez sportową rywalizację. 
Jak zwykle mile widziani byli 
tego dnia wszyscy kibice do-
brej siatkówki, a na głodnych 
i spragnionych czekały napoje, 
poczęstunek i świetna zabawa. 
Nie zawiedli również sponso-
rzy – jeden z graczy miał nawet 
możliwość weekendowej jazdy 
wybranym modelem Volvo.
 W turnieju, który otworzył 
oficjalnie Rafał Skorek, dyrek-
tor Centrum Sportu w gmi-
nie Lesznowola, wzięło udział 
dziewięć drużyn, które zosta-
ły podzielone na dwie grupy. W 
wielkim finale triumfowali tym 
razem gospodarze turnieju - 
Mateusz TEAM, którzy dość 
pewnie pokonali w dwóch se-

tach drużynę „Kamyki”. Trze-
cie miejsce wywalczyła z ko-
lei w Mysiadle ekipa Lotnisko 
Dęblin. Tradycyjnie na zakoń-
czenie wyłoniono również naj-
lepszych zawodników turnie-
ju. Najlepszym przyjmującym 
został Bartek Stępień z Mati 
Team, najlepszym środkowym - 
Radek Nowak z Mati Team, naj-
lepszym rozgrywającym - Szy-
mon Madzio z WSOSP Lot-
niska Dęblin, najlepszym li-
bero - Tomasz Głód z Mati 
Team, najlepszym atakującym 
- Ireneusz Zych z ekipy Kamy-
ki, a MVP memoriału - Patryk 
Pruchniewski z Mati Team.
 - Razem z tatą Mateusza 
jesteśmy bardzo szczęśliwi, 
że po raz siódmy mogliśmy 
zorganizować ten memoriał – 

mówi Anna Walczak, mama 
tragicznie zmarłego siatka-
rza. - Impreza  przyciąga coraz 
więcej chętnych do grania, a z 
roku na rok poziom prezento-
wany przez drużyny jest wyż-
szy. To piękny dzień uczcze-
nia pamięci naszego syna Ma-
teusza, gdzie sport i uczci-
wa rywalizacja są najważniej-
sze. Ogrom pracy, który wkła-
damy w przygotowania tego 
dnia jest dla nas przyjemno-
ścią, a uśmiech i zadowolenie 
siatkarzy dopinguje do dalsze-
go działania. Cieszymy się, że 
coraz więcej osób jest zainte-
resowanych tym wydarzeniem, 
a pomysły na kolejny rok rodzą 
się w głowie cały czas.

Grzegorz Tylec

Historia lubi się powtarzać!
KOSZYKÓWKA Już drugi sezon z rzędu drużyna dziewcząt 
MUKS Piaseczno pod wodzą trener Natalii Matulki rywalizo-
wała w turnieju finałowym o Mistrzostwo Mazowsza w kate-
gorii wiekowej U12

 W majowych zawodach w Żyrardowie wzięły udział cztery najlep-
sze zespoły na Mazowszu wyłonione wcześniej na podstawie rozgry-
wek ligowych. Drużyna MUKS Piaseczno zmagania w swojej grupie 
ukończyła na pierwszej lokacie, pewnie wygrywając wszystkie starcia.
 W półfinale rywalem piasecznianek była drużyna z Łomianek. Po-
czątek spotkania nie należał do najlepszych - wkradło się wówczas 
sporo nerwowości, przez co wynik oscylował blisko remisu. Szczęśli-
wie, kwarty numer trzy i cztery to był już powrót do dawnej „ligo-
wej” formy i pokaz skutecznej koszykówki w wykonaniu naszych re-
prezentantek. Wygrana 52:28 zagwarantowała podopiecznym Nata-
lii Matulki grę o mistrzostwo województwa. W finale czekały już go-
spodynie turnieju, zespół UKS Trójka Żyrardów. Niestety, podobnie 
jak w ubiegłym roku, także i tym razem nasze zawodniczki musiały 
uznać wyższość swoich rówieśniczek z Żyrardowa. Finał skończył się 
ostatecznie wynikiem 45:65, ale nawet mimo porażki można było po-
nownie celebrować zdobycie cennego srebrnego medalu.
 - Ogromnie się cieszę, że udało nam się powtórzyć wyczyn z zeszłe-
go sezonu – mówi Natalia Matulka. - Rywalizacja wśród czterech naj-
lepszych drużyn w województwie pokazuje, że poziom naszego ze-
społu stale szybuje ku górze. Co uwielbiam w moich zawodniczkach? 
Determinację, waleczność oraz kolektyw, które scalają nas z każdą mi-
nutą spędzoną wspólnie na boisku. Dzięki temu wierzę, że wspólnie 
możemy osiągnąć jeszcze więcej! Jestem niesamowicie z nich dumna, 
ponieważ dzięki swojej ciężkiej pracy znalazły się tu, gdzie są. 
 Trenerka podkreśla przy tym, że na szczególne podziękowania 
zasługują również rodzice.
 - Ich zaangażowanie oraz wsparcie - zarówno dziewczyn, jak i 
mnie jako trenera, przerasta najśmielsze oczekiwania – dodaje Na-
talia Matulka. - To grupa wspaniałych ludzi, którzy podczas finałów 
zapewniają nam domową atmosferę. Razem możemy więcej!
 W przyszłym roku piaseczyńskie koszykarki powalczą o udział w 
Mistrzostwach Polski.

Tyl.

Wreszcie zwycięscy!

PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA, SPARTA JAZGARZEW – KS BLIZNE 1:0 
Niemal równo rok piłkarze Sparty Jazgarzew musieli czekać na od-
niesienie ligowego zwycięstwa. Jedyną bramkę w meczu, na wagę 
trzech punktów, zdobył wychowanek klubu Wiktor Adamowicz 
(rocznik 2005), który wykorzystał prostopadłe podanie od kolegi z 
zespołu, wygrał pozycję z obrońcą i płaskim strzałem z 16 metra 
nie dał bramkarzowi rywali najmniejszych szans na skuteczną in-
terwencję.

Tyl./fot. Tomasz Mrowiński

Perła nie miała litości
PIŁKA NOŻNA, A KLASA, PERŁA ZŁOTOKŁOS – KS II RASZYN 10:0 W meczu z rezerwami Ra-
szyna walcząca o awans do ligi okręgowej Perła bardzo chciała odegrać się 
za porażkę z pierwszej rundy i zrobiła to w najlepszy możliwy sposób
 Od początku meczu gospo-
darze zdominowali przeciwni-
ka, który praktycznie nie prze-
kraczał linii środkowej boiska. 
 - Wynik mówi sam za siebie, 
ale też nasza gra wyglądała bar-
dzo dobrze, a bramki strzelaliśmy 
po składnych, dobrych akcjach 
zespołowych – mówi Adam Pio-
trowski, trener Perły Złotokłos. 
 Już do przerwy spotkanie 
było praktycznie rozstrzygnię-
te. Po dwóch bramkach Paw-
ła Szawro, trafieniach Adria-
na Szczepańskiego, Damiana 
Feliksiaka, Sebastiana Rzep-
ki i najładniejszym golu tego 
meczu w wykonaniu Micha-
ła Ambrozika, który pod ko-
niec pierwszej połowy strzałem 
z przewrotki podwyższył wynik 
na sześć do zera. 
 W drugiej połowie na bo-
isku pojawili się rezerwowi, a 
niektórzy zawodnicy podsta-
wowego składu mogli już od-
poczywać przed środową kon-
frontacją z Ursusem Warsza-
wa. Perła nie zdjęła jednak nogi 

z gazu i od początku ruszyła po 
kolejne bramki, a dwa następ-
ne trafienia dołożył Jakub Pio-
trowski, który pojawił się na 
placu gry po zmianie stron. Po 
tych bramkach tempo meczu 
spadło i dopiero pod sam ko-
niec dwa gole zaliczył jeszcze 

Patryk Kościanek, który ustalił 
wynik pojedynku na 10:0. 
 - Cieszy kolejna wygrana i 
dobra forma drużyny w decydu-
jącym momencie sezonu – sko-
mentował Adam Piotrowski.

Tyl.



Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
w sprawie wywieszenia wykazu nr 8/2022  

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 ze zm.) Burmistrz Gminy Konstancin-
-Jeziorna informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna,  
ul. Piaseczyńska 77, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania 
w dzierżawę na czas oznaczony, dotyczący nieruchomości stanowiącej część działki ewidencyjnej 
nr 5/2 z obrębu 02-03 w mieście Konstancin-Jeziorna o powierzchni 0,1005 ha.
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.

KARIERA
Nadaj ogłoszenie

Zadzwoń 
22 756 79 39

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza konkurs na stanowisko 
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4  

im. Jana Mejstera w Słomczynie

Szczegóły naboru dostępne na stronie: bip.konstancinjeziorna.pl - zakładka Zarządzenia

OGŁOSZENIEGmina  
Konstancin-Jeziorna

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
w sprawie wywieszenia wykazu nr 10/2022  

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 ze zm.) Burmistrz Gminy Konstancin-
-Jeziorna informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna,  
ul. Piaseczyńska 77, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania
w dzierżawę na czas oznaczony, dotyczący części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną 
nr 32/6 z obrębu 0016 Obory w gminie Konstancin-Jeziorna o powierzchni 6,6847 ha.
Szczegółowe informacje są dostępne w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. 
urzędu, pod numerem telefonu: 22 484 23 82 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej:  
bip.konstancinjeziorna.pl.



Dam pracę

FIrma BISK S.a. W pIaSEcZNIE ZaTrUDNI 
pracOWNIKa NarZęDZIOWNI/TOKarZa/ 
ŚLUSarZa NarZęDZIOWEGO. praca JED-
NOZmIaNOWa OD pON  DO pT. ZaTrUDNIE-
NIE W OparcIU O UmOWę O pracę. 
TEL. KONTaKTOWY 607 377 753

Do sprzątania osiedli mieszkaniowych oraz 
pielęgnacji zieleni na Józefosławiu. Zarobki 2-4 
tys. zł, tel. 501 405 990

Żłobek w piasecznie zatrudni osobę do pracy w 
kuchni (rozdzielanie jedzenia z kateringu i dba-
nie o czystość w kuchni), praca na cały etat,  
tel. 601 791 888

piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni ekspe-
dytorów, tel. 534 140 941

poszukujemy mężczyzny do zarządzania pro-
dukcją i prowadzenia magazynu. Wymagane 
obsługa komputera, exel, word, prawo jazdy, 
wykształcenie techniczne (zdolności do maj-
sterkowania). miejsce pracy piaseczno, jedna 
zmiana. Tel. 602 692 964, 607 230 418

przyjmę do pracy w sklepie spożywczym, Łazy, 
tel. 609 477 481

pana do sprzątania i zieleni, z możliwością za-
mieszkania, Warszawa tel. 739 001 230 

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

Zatrudnimy recepcjonistę/kę, nowy Dom Opie-
ki antonina w piasecznie, tel. 882 787 809

Zatrudnimy krawcową w Konstancinie Jezior-
nej. Шукаємо швачку,  tel. 883 72 72 39

Sprzedawców do delikatesów pod Dębem 
w piasecznie, Zalesiu Górnym i Złotokłosie, 
Tel. 797 188 368 lub 694 451 568

Zatrudnię kierowcę, konwojenta, 
tel. 22 726 86 36, 22 726 83 42

Do pracy przy pielęgnacji zieleni. prawo jazdy 
kat. B. Umowa o pracę. tel. 660 559 404

Zatrudnię mechanika samochodowego. Bardzo 
dobre wynagrodzenie. piaseczno, tel. 601 238 245

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

Zatrudnimy terapeutę zajęciowego na umowę o 
pracę, nowy Dom Opieki Antonina w Piasecznie, 
tel. 882 787 809

Zatrudnię pracowników ochrony w umiarkowa-
nym stopniu niepełnosprawności, Piaseczno, 
tel. 601 370 427

Lekkie prace ogrodowe, tel. 695 50 50 99

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego. 
Jeziórko, przy stacji „PKP Ustanówek”, może być 
uczennica lub ukrainka, na cały lub pół etatu, 
tel. 602 512 677, 787 866 910

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków 
w Mysiadle (ul. Kwiatowa 28) zatrudni nauczyciela 
edukacji wczesnoszkolnej (cały etat). Telefon kon-
taktowy - (22) 462-85-20. CV proszę przesyłać na 
adres e-mail: sekretariat@spwmy.edu.pl 

Glazurników, szpachlarzy – 200 – 300 zł dniówka, 
tel. 732 711 612

Zatrudnimy animatora zajęciowego na umowę o 
pracę, nowy Dom Opieki Antonina w Piasecznie, 
tel. 882 787 809

Przyjmę osoby do budowy domów, tel. 666 360 017

Do montażu okiem, fasad, drzwi aluminiowych. 
Najchętniej z doświadczeniem, praca głownie na 
terenie Warszawy i okolic, tel. 601 865 777

Zatrudnię do  prac gospodarczo - remontowych, 
tel. 667 797 094

Dom Pogrzebowy \"Credo\" Piaseczno Technicz-
na 1 zatrudni pracownika. Praca na stałe lub do-
datkowa do obsługi pogrzebów. Wymagane pra-
wo jazdy kat. B. Warunki pracy do uzgodnienia. 
Tel. kontaktowy 510 066 240 biuro@credo.waw.pl

Szkoła Podstawowa w Mrokowie zatrudni sprzą-
taczki. Pełny etat, umowa o pracę. Praca w godz. 
12-20. tel. 227561555, kadry@zspmrokow.pl 

Pomoc do cukierni zatrudnię. Praca od niedzieli 
do czwartku od godz.16, Stefanowo k/Wólki Ko-
sowskiej, tel. 789120230

Poszukuję sprzedawcy do sklepu spożywczego w 
okolicy Konstancina.Tel . Kontaktowy 667 978 911

Zakład w Piasecznie zatrudni osobę do prac ma-
nualnych w introligatorni tel. 602 251 689

Do prowadzenia Zakładu Fryzjerskiego w Górze 
Kalwarii zatrudnię fryzjerkę tel. 512 449 345

Przyjmiemy osobę z zapałem do pracy do sprze-
daży kwiatów w Konstancinie. Tel. 606 105 922

Firma handlowa Unipack Maciejko Sp.j. z siedzibą 
w Piasecznie poszukuje pracownika do magazy-
nu. CV proszę wysyłać na adres 
rekrutacja@unipack.com.pl

SZUKam pracY

Polka z długoletnią praktyką podejmie się opieki 
nad starszą osobą w zamian za dożywocie, Pia-
seczno, tel. 575 644 821

Sprzątanie, tel. 733 546 026

Dozorca woźny z zamieszkaniem  tel.692 944 362

KUpIę

KUPIę QUADA 110/250 CM, „CHIńSKIEGO” 
- USZKODZONEGO, DO REMONTU, 
TEL. 698 698 839 

Rusztowanie warszawskie, tel. 698 193 195 

 
SprZEDam

Krzewy ozdobne,  tel. 880 479 679

Rowery damski i męski, tel. 698 193 195

Rower Kross bialo-niebieski dla dziewczynki  
6-10 lat. Stan idealny. Cena 750 zł Tel. 501 694 644 

Kontenery socjalne, 16 m kw., tel. 604 274 417

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

Sosna opałowa, tel. 602 770 361

aUTO - mOTO  KUpIę

KUpIE KaZDE aUTO STaN rOcZNIK marKa 
OBOJęTNY tel 500 098 817

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

NIErUchOmOŚcI
SprZEDam

Działki rekreacyjno-budowlane, leśne, Prażmów, 
tel. 602 770 361, 791 394 791

Działki budowlane 800 m kw. k. Prażmowa, 
tel. 602 770 361, 791 394 791

Działka budowlana Henryków Urocze, 1330 m.kw., 
295000 zł. Tel 504100830

NIErUchOmOŚcI KUpIę

Kupię dom lub działkę w Wilczej Górze/ Magdalence. 
Bezpośrednio. Tel. 504 946 585

NIErUchOmOŚcI
DO WYNaJęcIa

Piaseczno lokal handlowo- usługowy 82m kw. 
Tel.601 213 634

2 lokale handlowe 40 m kw, Mysiadło 
(ul. Graniczna 22), tel. 723 666 387

Mały domek 48 m kw.,, Gołków, tel. 602 245 410

Magazyn, 350 m kw, Warszawa/Ursynów, 
ul. Pozytywki 1A, tel. 512 168 422

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

USŁUGI

aUTOmaTYcZNE SYSTEmY NaWaDNIaJĄcE, 
ZaKŁaDaNIE TraWNIKÓW, www.ogrodybru-
karstwo.pl, tel. 698 698 839

BrUKarSTWO. TaraSY. GWaraNcJa. 
tel. 504 008 309

Koparko – ładowarka – wywrotka, tel. 601 396 406

Elektryk, tel. 666 890 886

Złota rączka + spawanie + ogród, tel. 669 686 350

Złom. porządkujesz? remontujesz? Uprzątnie-
my i wywieziemy złom, tel. 502 898 418

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

Glazura, remonty, tel. 601 21 94 82

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

automatyka do bram: przesuwnych, dwuskrzy-
dłowych, garażowych –  sprzedaż, montaż, ser-
wis, www.automaty-napedy.pl, tel. 790 331 339

Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych 
i spalinowych, tel. 503 471 422

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Fotowoltaika, pompy ciepła tel. 516 623 227

Wycinka drzew,pielęgnacja drzew, usługi pod-
nośnikiem koszowym 14 oraz 18 m , usługi mi-
nikoparką,  tel: 537 537 450, 537 537 650

Wylewki mixokretem tel.502 788 561

Wymieniłeś piec cO i nie wiesz co zrobić ze sta-
rym. Zadzwoń, przyjedziemy, zabierzemy, rury 
też, tel. 502 898 418

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

KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY, PANELE, ME-
BLE NA WYMIAR TEL.723 533 233

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

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

Dach papą termozgrzewalną, tel. 530 731 484

Hydraulik, naprawy, tel. 510 128 912

Cyklinowanie, remonty, tel. 510 128 912

Roboty wykończeniowe, tel. 575 292 769

Usługi hydrauliczne, tel. 691 077 538

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

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

Remonty, glazurnictwo, drzwi,  tel. 503 004 639

Malarskie, tel. 696 120 208

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Hydraulik, tel. 535 872 455

Wywiozę złom, kaloryfery, stare piece, lodówki, 
elektrozłom, tel. 669 445 400

Kominiarz, tel. 781 495 997

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

DACHY - krycie, blacha, papa + naprawy, 
tel. 511 928 895

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

Docieplanie budynków, szybko, tanio, solidnie, 
tel. 502 053 214

Docieplanie budynków, poddaszy, mycie i malo-
wanie elewacji, podbitka. 25 lat doświadczenia, 
tel. 501 624 562

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Dekarskie, obróbki blacharskie, rynny, montaż da-
chów. Papa termozgrzewalna.tel. 880 250 148

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

Dachy, pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439

Dachy papą termozgrzewalną, tel. 502 473 605

Renowacja antyków  tel 733 560 206

Usługi transportowe wywrotka do 6 ton, piasek, 
ziemia inne tel 603 972 612

Dachy-krycie,naprawa tel.792 354 779

Wywóz gałęzi, ogrodnicze, koszenie 519874891

Złota rączka  tel. 796 682 431

Remonty tel.796 682 431

 rÓŻNE 

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

Wywiozę złom, kaloryfery, bramy, siatki, lodówki-
,tel. 669 445 400

Usuwanie owadów latających, 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 TWÓrcZEGO rOZWOJU (LEK-
cJE pIaNINa, rYSUNKU, INTErprETacJa 
WIErSZY, KINO arTYSTYcZNE, GrY EDUKa-
cYJNE, rozmowy o twórczym życiu, o rozwoju 
osobowości, o naturze człowieka, życia i wszech-
świata, grupa wsparcia ITD.) TEL. 571 373 118

Lekcje pianina 40 zł/h, tel. 571 373 118

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

Korepetycje – język polski, tel. 666 653 177

Pozalekcyjne i dodatkowe zajęcia kreatywne i arty-
styczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
tel. 571 373 118

ZDrOWIE I UrODa 

ZWIErZęTa

adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom cze-
kają 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

Atrakcyjna, wykształcenie wyższe, pozna pana 65+ 
(nie sponsora), z Piaseczna lub okolic, tel. 22 258 44 23

Kawaler, 43l, interesujący się apologetyką chrześci-
jańską, duchowością, rozwojem osobowości, ko-
smosem, twórczością, pozna katoliczkę w wieku ok 
30 – 35 lat, którą pokocha bardzo z wzajemnością, 
kontakt: luka.perla@gmail.com
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Telepizza w piasecznie zatrudni dostawców z 
własnym samochodem lub na samochód firmo-
wy. praca stała lub dodatkowa, tel. 500 219 754

Elektryk, pomocnik, tel. 503 031 091

Zatrudnimy koordynatora opiekunów, nowy Dom 
Opieki Antonina w Piasecznie, tel. 882 787 809

Przyjmę młodych, energicznych przy zakładaniu 
ogrodów, chętnie z umiejętnością układania kost-
ki brukowej, tel. 698 698 839

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

Usługi minikoparką, od ręki, tel. 609 492 392

Remonty budowlane, ogrodzenia , 
tel. 513 137 581 

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

BUDOWa DOmÓW, TEL. 792 456 182

KOmpLEKSOWE WYKOŃcZENIa WNęTrZ, 
GLaZUra, TEraKOTa TEL. 792 456 182  

ELEWacJE, TEL. 792 456 182  

DOcIEpLENIa pODDaSZY, ZaBUDOWY 
KarTON/GIpS, TEL. 792 456 182 

maLOWaNIE, rEmONTY mIESZKaŃ, GLa-
ZUrNIcTWO, paNELE, TEL. 669 945 460

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

Przyjmę, odbiorę drewno z wycinki lub 
z połamanych drzew, tel. 500 51 66 77

SEZam, sklep zielarsko medyczny i zdrowa 
żywność, ul. czajewicza 1, róg Nadarzyńskiej, 
piaseczno, tel. 506 76 74 74

maLOWaNIE, rEmONTY, WYKOŃcZENIa, 
TEL. 606 141 944

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

Uroczysty Dzień Strażaka
PIASECZNO Przed komendą Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy 
ulicy Staszica w Piasecznie odbyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka, 
połączone z 30-tą rocznicą utworzenia zawodowej straży
 Obchody zaczęły się od 
wciągnięcia na maszt f lagi 
państwowej i odśpiewaniu 
hymnu. Następnie zapro-
szonych gości, wśród któ-
rych byli nie tylko strażacy, 
ale też przedstawiciele lokal-
nych samorządów powitał 

st. bryg. Leszek Szcześniak, 
komendant powiatowy PSP. 
Komendant mówił o począt-
kach Państwowej Straży Po-
żarnej, która formalnie zo-
stała założona na mocy usta-
wy z 1 lipca 1992 roku. - Na-
sza służba jest trudna i od-

powiedzialna, a bycie stra-
żakiem to honor i zaszczyt 
– zwrócił się do strażaków i 
zaproszonych gości st. bryg. 
Szcześniak. - Nie tylko wal-
czymy z pożarami, ale reali-
zujemy też szeroki zakres za-
dań z ratownictwa specjali-
stycznego. Dlatego ciągle się 
doszkalamy i podnosimy na-
sze umiejętności.
 Szef powiatowych stra-
żaków mówił też o sprzęcie i 
roli, jaką odgrywa on w dzia-
łaniach ratowniczych. - Cały 
czas staramy się o nowe samo-
chody i wyposażenie – przeko-
nywał. - Musimy to robić, bo 
mamy około 3000 interwencji 
rocznie, co jest jednym z naj-
wyższych współczynników w 
całym województwie. A często 
eksploatowany sprzęt jak wia-
domo się zużywa...
 W tym miejscu komen-
dant podziękował lokalnym 
samorządom, które często 

dofinansowują zakup dro-
giego sprzętu. Starszy bry-
gadier Leszek Szcześniak 
podziękował też strażakom 
za trud z jakim ratują mie-
nie i ludzkie życie. - Dzię-
kuję wam za poświęcenie i 
ofiarność – mówił. - Życzę 
satysfakcji z wykonywanej 
pracy i pomyślności w życiu 
osobistym. 
 Niedługo potem do ży-
czeń dla strażaków dołączy-
li się także przedstawiciele sa-
morządu. Wcześniej jednak 
odbyła się chyba najprzyjem-

niejsza część uroczystości, a 
mianowicie odznaczenie wy-
różniających się strażaków, a 
także przyznanie awansów na 
wyższe stopnie i nagród pie-
niężnych. W tym roku jeden 
ze strażaków, asp. Paweł Ja-
siński, otrzymał złotą odzna-
kę „Za zasługi dla pożarnic-
twa”. Oprócz tego minister 
spraw wewnętrznych awan-
sował dwóch oficerów, trzech 
aspirantów i dziewięciu ra-
towników. 

Tomasz Wojciuk

Zagrali dla Ukrainy
PIASECZNO W ostatnią niedzielę na Skwerze Kisiela wystąpiły 
grupa Łysa Góra oraz chóry i zespoły pod dyrekcją Iriny Puska-
rovej i Andżeliki Adamus. Wydarzeniu towarzyszyła zbiórka 
charytatywna prowadzona przez Fundację Pomóż Dorosnąć

R E K L A M A

 Jako pierwsze na scenie za-
prezentowały się tego wieczoru, 
związane z miejscowym Cen-
trum Kultury, chóry i zespo-
ły pod dyrekcją Iriny Puskaro-
vej i Andżeliki Adamus:  śpiewa-
jący w różnych słowiańskich ję-
zykach (w tym również w języku 
ukraińskim) chór dziecięcy Do-
misolka, Chór Słowiański (któ-
ry współtworzą, między innymi, 
osoby z Białorusi, Polski i Ukra-
iny) oraz międzynarodowy ze-
spół „Mirabilis”, którego pio-
senki uczą nas doceniać każdy 
moment naszego życia, dzielić 
się dobrem i mieć otwarte serce.
 - Cały naród ukraiński i ja 
osobiście jesteśmy wam wszyst-
kim bardzo wdzięczni, drodzy 

Polacy, za waszą pomoc, mi-
łość i gotowość do podania po-
mocnej dłoni w tych trudnych 
dla nas czasach - powiedziała 
Anna Soloszenka, prowadzą-
ca niedzielny koncert Ukrainka 
z Charkowa. - Jest dziś troszkę 
chłodno, ale dla nas nie ma to 
żadnego znaczenia.
 Następnie publiczność porwa-
ła folkowa Łysa Góra – tym razem 
w swoim wydaniu akustycznym, 
z delikatniejszym brzmieniem 
wykorzystującym takie instrumen-
tarium jak choćby fidel płocka, saz, 
bęben sznurowy czy didgeridoo w 
połączeniu z białym śpiewem.
 - Na ten koncert specjalnie 
zaśpiewaliśmy „Czerwoną Ka-
linę” na głosy – mówi Sylwia 

Biernat, członkini grupy. - W 
programie występu znalazły się 
również, między innymi, pieśni 
kozackie i bałkańskie.
 Ostatecznie na Koncercie 
dla Ukrainy zebrano do puszek 
prawie tysiąc złotych. A jakie są 
obecnie najpilniejsze potrzeby 
przybyszów zza naszej wschod-
niej granicy?
 - Są to: leki, zdjęcia do do-
kumentów, zakup internetu na 
start, dofinansowanie dzie-

ciom wydarzeń organizowa-
nych przez szkoły – mówi Kin-
ga Krupa, prezes Fundacji Po-
móż Dorosnąć. - To często są 
sprawy indywidualne, ważne 
na tu i teraz, żeby zacząć. Pilne 
są również badania dzieci cho-
rych, z niepełnosprawnościa-
mi. Wciąż można wpłacać pie-
niądze na dedykowane pomo-
cy uchodźcom konto: Fundacja 
Pomóż Dorosnąć 

Grzegorz Tylec

W uroczystościach uczestniczyli druhowie zarówno 
z państwowej, jak i ochotniczych straży pożarnych

Tego dnia strażacy otrzymali odznaczenia, 
awanse i nagrody pieniężne

Muzeum Piaseczna
ma dyrektora

PIASECZNO

 Dyrektorem Muzeum 
Piaseczna, którego główna 
siedziba będzie mieściła się 
w budynku dawnej pleba-
nii przy kościele św. Anny 
w Piasecznie została Vio-
letta Katarzyna Jarząbkow-
ska. Nowa dyrektor pra-
cowała wcześniej m.in. w 
Domu Urodzenia Fryderyka 
Chopina w Żelazowej Woli. 
Muzeum Piaseczna jeszcze 
nie ma, nowa dyrektor bę-
dzie tworzyła je od pod-
staw. Oprócz budynku Sta-
rej Plebanii w jego skład 
mają wejść Poniatówka w 
parku miejskim i Dom Zośki 
w Zalesiu Dolnym. Wszyst-
kie trzy obiekty są obecnie 
w remoncie.

TW


