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klikasz i  wiesz
PONAD 2 MILIONY ODSŁON MIESIĘCZNIE!

Karambol na PuławskiejKarambol na Puławskiej
PIASECZNO Mercedes sprinter, nissan, 

vw transporter oraz opel vectra wzię-

ły udział w wypadku, do którego doszło 

wczoraj około godziny 10 na ul. Puław-

skiej, na pasie dla jadących w stronę Pia-

seczna, na wysokości ul. Raszyńskiej

Nadjeżdża SKM-ka. 
Szlabany w dół...
PIASECZNO Już od połowy marca przyszłego roku 

pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej będą dojeżdża-

ły do Piaseczna. Kilkadziesiąt nowych pociągów 

dziennie spowoduje to, że przejazdy w Piasecz-

nie, Starej Iwicznej i Nowej Iwicznej będą jesz-

cze bardziej zakorkowane niż obecnie



 Nie ma jeszcze rozkładu 
jazdy nowych pociągów. Po-
znamy go prawdopodobnie w 
lutym. Należy się jednak spo-
dziewać, że SKM-ki będą kur-
sowały średnio co 30 minut w 
jednym kierunku, podobnie jak 
ma to miejsce w przypadku in-
nych miejscowości w aglome-
racji warszawskiej, do których 
już dojeżdżają. Pociągi SKM 
zastąpią składy Kolei Mazo-
wieckich, które dziś dojeżdża-
ją do Piaseczna. Ale i tak bi-
lans nie wyjdzie na zero, a no-
wych pociągów na pewno przy-
będzie. I będzie to zmiana od-
czuwalna. Do tego stopnia, że 
kierowcy jeżdżący dziś ul. Jana 
Pawła II w kierunku Orężnej, a 
także poruszający się Słonecz-
ną czy Krasickiego muszą przy-
gotować się na jeszcze dłuższe 
i częstsze stanie przed opusz-
czonymi szlabanami. Już dziś 
bardzo na to narzekają. A za 
trzy miesiące będzie z pew-
nością o wiele gorzej. Tym-
czasem widoków na popra-
wę sytuacji na razie brak. 
 10 lat temu w Starej Iwicz-
nej, w związku z przebudo-
wą linii kolejowej, PKP PLK 
planowała pobudować wia-
dukt. Nie zgodzili się na to 
mieszkańcy, którzy zorgani-
zowali nawet pikietę i zablo-

kowali ulicę Słoneczną. Kil-
ka lat później pojawił się po-
mysł, aby pobudować tunele 
pod linią kolejową w Piasecz-

nie (Jana Pawła II) i w No-
wej Iwicznej. Ale inwestycja 
przekraczała możliwości fi-
nansowe powiatu. Teraz efekt 

jest taki, że żadnych wiaduk-
tów czy tuneli nie ma w pla-
nach (nie dotyczy to nowej 
drogi 721 bis, która powstanie 
najwcześniej za cztery lata), 
a ruch w rejonie przejazdów 
jest jeszcze większy niż wcze-
śniej. W tej sytuacji można 
spodziewać się, że już niedłu-
go mieszkańcom Piaseczna i 
Lesznowoli przybędzie kolej-
ny problem komunikacyjny. 

Tomasz Wojciuk
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AKTUALNOŚCI

Zginęły lexus i toyota

PRAŻMÓW

Spieszył się na mecz i... stracił prawo jazdy
 Kilka dni temu w Łosiu policjanci zatrzymali w terenie zabudo-
wanym kierowcę, który przekroczył dozwoloną prędkość aż o 77 
km/h. Mężczyzna tłumaczył, że jest fanem piłki nożnej i... spieszył 
się na mecz. Ten pośpiech będzie drogo go kosztował. 32-latek na 
trzy miesiące stracił prawo jazdy, otrzymał mandat w wysokości 
2500 zł, a na jego konto trafi ło 15 punktów karnych. 

 W nocy z 5 na 6 grudnia w rejonie ulicy Grzybowej w Józe-
fosławiu skradziono białą toyotę RAV4 z 2021 roku o wartości 
około 150 tys. zł. Kolejnej nocy, tym razem na ulicy Oliwkowej 
zginął biały lexus z 2022 roku o wartości 160 tys. zł. Policja po-
szukuje świadków przestępstw.

Nadjeżdża SKM-ka. 
Szlabany w dół...
PIASECZNO Już od połowy marca przyszłego roku pociągi Szybkiej Kolei Miej-

skiej będą dojeżdżały do Piaseczna. Nawet jeśli zastąpią one niektóre skła-

dy Kolei Mazowieckich, to i tak na linii kolejowej do stolicy przybędzie kil-

kadziesiąt nowych pociągów dziennie. Spowoduje to, że przejazdy w Pia-

secznie, Starej Iwicznej i Nowej Iwicznej będą jeszcze bardziej zakorkowa-

ne niż obecnie

Gmina szacuje, że Szybka Kolej Miejska rocznie może

kosztować samorząd nawet około 3 mln zł

W połowie marca może 

nastąpić kolejny paraliż 

komunikacyjny

Co dalej z Łąkową?
PIASECZNO Radny Łukasz Kamiński w imieniu mieszkańców poprosił burmistrza o remont na-

wierzchni na ulicy Łąkowej w Głoskowie. Okazuje się jednak, że może to nie być takie proste...

 Łukasz Kamiński ar-
gumentuje, że mieszkańcy 
chcą przywrócenia stanu na-
wierzchni sprzed doraźnego 
remontu, wykonanego w 2021 
roku. - Remont pogorszył stan 
drogi, a zastosowany materiał 
nie nadaje się do użytkowania 
– podnosi. 

 Ostatnia naprawa Łąko-
wej miała miejsce w grudniu 
ubiegłego roku. Ubytki w dro-
dze zostały wypełnione kruszy-
wem. Urząd stoi na stanowisku, 
że po remoncie nikt nie zgła-
szał problemów z ulicą. - Na-
wierzchnia Łąkowej może zo-

stać wiosną 2023 roku wyrów-
nana i poprawiona tłuczniem 
-  informuje burmistrz Daniel 
Putkiewicz. - Ze względu na 
nieuregulowany stan własności 

działki, na której znajduje się 
droga, na chwilę obecną nie ma 
możliwości wykonania na niej 
nawierzchni bitumicznej.

TW

Ulica Łąkowa wymaga okresowego równania. 

Tego typu zabiegów nie robi się jednak zimą

Zanim droga zostanie 

wyasfaltowana, najpierw 

trzeba uregulować 

kwestie własnościowe

PIASECZNO

W hyundaiu znaleziono narkotyki
 W poniedziałek po południu na ulicy Jana Pawła II w centrum 
miasta policjanci zatrzymali do kontroli szarego hyundaia, któ-
rym jechało dwóch młodych mężczyzn. Siedzący za kierownicą 
22-latek był pijany – miał w organizmie około 1,5 promila alkoho-
lu. Sprawdzając auto policjanci znaleźli w nim mefedron. Zarów-
no kierowca, jak i o rok starszy od niego pasażer odpowiedzą za 
posiadanie narkotyków. Ponadto 22-latek usłyszał zarzuty prowa-
dzenia samochodu po alkoholu i próby ucieczki. O dalszym losie 
mężczyzn zdecyduje sąd. 

LESZNOWOLA

Włamanie w Magdalence
 We wtorek 6 grudnia nieznani sprawcy włamali się pod nie-
obecność domowników do domu jednorodzinnego przy ulicy Li-
powej. Przestępcy dostali się do budynku przez drzwi tarasowe. 
Zrabowali m.in. złotą biżuterię. Policja prosi o kontakt osoby, któ-
re mogą mieć jakieś informacje na  temat tego zdarzenia.

Oszust wpadł w ręce policji
 Jakiś czas temu sąd rejonowy skazał 49-letniego męż-
czyznę na 1,5 roku więzienia za oszustwa i fałszowanie 
dokumentów. Skazany nie zamierzał jednak poddać się 
karze i zaczął się ukrywać w rejonie ulicy Nowoursynow-
skiej. Kilka dni temu do drzwi jego mieszkania zapukali 
policjanci. Poszukiwany został zatrzymany, trafił na komi-
sariat, a następnie do zakładu karnego, w którym spędzi 
najbliższych 18 miesięcy.

URSYNÓW

Kradzież i narkotyki
 Wieczorem w rejonie stacji paliw przy Puławskiej mundurowi 
zatrzymali kierowcę toyoty, świadczącego usługi przewozu osób 
na tzw. aplikację. Mężczyzna miał w aucie marihuanę oraz posłu-
giwał się telefonem komórkowym niewiadomego pochodzenia. 
24-latek usłyszał zarzuty, za które grozi mu nawet do 5 lat pozba-
wienia wolności. 

POWIAT

Uwaga na oszustów
 Okres przedświąteczny to czas, w którym wiele osób robi bo-
żonarodzeniowe prezenty. Niestety, jest to również okres żniw dla 
oszustów, którzy najczęściej wyszukują swoje ofi ary za pośrednic-
twem internetu. Policja radzi, aby nie korzystać z podejrzanych 
okazji, a zakupy robić tylko u sprzedawców bądź w sklepach cie-
szących się dobrą opinią. Jeśli uda nam się upolować dany przed-
miot czy sprzęt tajniej, wybierajmy opcję płatności za pobraniem. 
Dzięki temu będziemy mieli pewność, że dana rzecz faktycznie do 
nas dotrze.



R E K L A M A

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY PIASECZNO

Świąteczny Kiermasz i uroczyste
zapalenie światełek na choince
 Jak co roku kiermasz jest 
okazją do świątecznego spotka-
nia, integracji mieszkańców Pia-
seczna i skorzystania ze specjal-
nie przygotowanych na atrakcji. 
O godzinie 12.30 wystartuje sce-
na główna na piaseczyńskim ryn-
ku. Wystąpią Piaseczyńska Orkie-
stra Dęta, uczestnicy muzycznych 
zajęć w Centrum Kultury oraz ze-
spół Zbóje. Niecodzienną atrak-
cją będzie pokaz tańca indyj-
skiego. Na rynku i w jego okolicy 
o godzinie 11.00 rozstawią się tak-
że kramy z wyrobami rękodzielni-
czymi. To doskonała okazja na 
zdobycie wyjątkowych i niepo-
wtarzalnych prezentów świątecz-
nych, ozdób choinkowych, stro-
ików na wigilijne stoły oraz pro-
duktów spożywczych najwyższej 
jakości. A świąteczne elfy będą 
rozdawały dzieciom drobne 
upominki. Wydarzeniu towarzy-
szyć będą animacje dla dzieci w 
Zakątku Kultury oraz warsztaty 
w Pracowni aKuKu. Już od 9.30 
zapraszamy dzieci do Przystan-
ku Muzyki przy placu Piłsud-
skiego 9. W planach mamy two-
rzenie skandynawskich gnomów 
bożonarodzeniowych i świątecz-
nych kartek z motywem rango-
li oraz zdobienie henną. Nie za-

pomnijcie też o zrobieniu sobie 
zdjęcia w świątecznej fotobud-
ce! Kiermasz zwieńczy uroczy-
ste zapalenie światełek na choin-
ce o godzinie 16.00.

 Serdecznie zapraszamy 
mieszkańców na przedświą-
teczne spotkanie na piase-
czyńskim rynku.

Stypendia sportowe
za 2022 rok

Do 30 grudnia można składać wnioski o przyzna-

nie stypendium sportowego Gminy Piaseczno za 

osiągnięcia sportowe w 2022 roku.

 Działając zgodnie z Uchwałą nr 973/XLVIII/2022 Rady Miejskiej 
w Piasecznie z dnia 19 stycznia 2022r. uprzejmie informujemy, że 
została uruchomiona procedura przyznawania stypendiów sporto-
wych za osiągnięcia sportowe w 2022 roku. Wnioski należy składać 
w sekretariacie siedziby głównej Gminnego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 20 w Piasecznie do 30.12.2022 r. 
do godz. 12.00. Wszelkie informacje dotyczące zasad przyznawania 
stypendiów sportowych oraz wzór wniosku znajdują się na stronie 
internetowej gminy: www.piaseczno.eu. W przypadku pytań, oso-
bą do kontaktu jest Katarzyna Kondraciuk tel. 22 716-80-01 wew.11; 
660-057-999, e-mail: kkondraciuk@gosir-piaseczno.pl.

Maciej Wesołowski/GOSiR Piaseczno
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Gmina  
Konstancin-Jeziorna

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

terenu Kawęczyna Zachodniego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 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 2022 r. poz. 
1029 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Konstancin-
Jeziorna uchwały Nr 482/VIII/36/2022 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu Kawęczyna Zachodniego.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w Wydziale Planowania Przestrzennego 
przy ul. Piaseczyńskiej 77 w Konstancinie-Jeziornie w godz. od 9.00 do 15.00.
Wnioski do planu należy składać w formie papierowej lub elektronicznej 
do Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 
Konstancin-Jeziorna, z  podaniem imienia i  nazwiska albo nazwy oraz 
adresu zamieszkania albo siedziby, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia 
nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 2 stycznia 2023 r.

Konstancin-Jeziorna, 29.11.2022 r.

Wnioski w formie papierowej można składać:
   w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna,  
ul. Piaseczyńska 77, 

   drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin- 
-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna.

Wnioski 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. wniosków jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna. 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z późn. zm.) informuję, że:
1)    administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, dane kontaktowe: Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, tel. (22) 484 23 00, e-mail: urzad@konstancinjeziorna.

pl, adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP
2)  administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@konstancinjeziorna.pl, 
3)   Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C w/w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), tj. zbieranie 

wniosków dotyczących projektu mpzp, stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
4)  podstawą obowiązku prawnego ciążącego na administratorze jest art. 14 i nast. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.),
5)  odbiorcą Państwa danych osobowych mogą zostać podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną tut. urzędu,
6)  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
7)   Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres uregulowany rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.),
8)  w granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
9)  w granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej  https://uodo.gov.pl),
10)  podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym (niepodanie danych osobowych, w przypadku braku możności ich ustalenia na podstawie posiadanych danych, skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania),
11)  Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu wydania decyzji, w tym profilowane,
12)   w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 

lit. g w/w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tj. uzyskania 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.

Burmistrz  
Gminy Konstancin-Jeziorna

/–/ Kazimierz Jańczuk

Otwarto Klub Seniora
KONSTANCIN-JEZIORNA Kilka dni temu przy ulicy Anny 

Walentynowicz 24 w Mirkowie otwarto wreszcie 

pierwszą w gminie placówkę dla nieaktywnych 

zawodowo mieszkańców, którzy skończyli 60 lat

 Placówka ma działać od poniedziałku do piątku w godz. 9-13. 
Poza tymi godzinami wyremontowane pomieszczenia będą udo-
stępniane zarówno seniorom niezrzeszonym w klubie, jak i innym 
mieszkańcom. Wszyscy chętni mogą zapisywać się już do Klubu Se-
nior+. Dostępnych jest 30 miejsc. A na jakie aktywności będą mo-
gli liczyć członkowie klubu? Na pewno będą odbywały się tam spo-
tkania towarzyskie i tematyczne z artystami. Seniorzy mają też jeź-
dzić na wycieczki (kino, teatr, wyjazdy krajoznawcze) i brać udział w 
warsztatach. Udział w zajęciach jest odpłatny, ale opłaty mają być 
minimalne i zależeć od dochodów seniorów. 

TW

O G Ł O S Z E N I E

Cztery auta rozbite,
jedna osoba trafiła do szpitala
PIASECZNO Mercedes sprinter, nissan, vw transporter oraz 

opel vectra wzięły udział w wypadku, do którego doszło 

wczoraj około godziny 10 na ul. Puławskiej, na pasie dla jadą-

cych w stronę Piaseczna, na wysokości ul. Raszyńskiej

 Czterema samochodami podróżowało łącznie sześć osób. Na 
miejsce szybko dojechały karetki pogotowia, a strażacy zabezpie-
czyli płyny, które wyciekły z rozbitych aut na jezdnię.
 Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 86-letni kierują-
cy mercedesem najechał na tył nissana, który ustępował przejazdu 
włączającemu się do ruchu vw transporterowi (wyjeżdżał z ulicy Ra-
szyńskiej). W wyniku zderzenia vw zmienił swoje położenie uderza-
jąc w opla, za kierownicą którego siedział 40-latek. Wszyscy uczest-
nicy zdarzenia byli trzeźwi. 76-latek z nissana został przewieziony 
do szpitala.
 Utrudnienia w ruchu trwały blisko dwie godziny, ruch w kierun-
ku Piaseczna odbywał się jednym pasem. 

AB

Chcą 
więcej 
lasu w lesie
PIASECZNO W środę na terenie 

kompleksu leśnego przy ulicy 

Leśnej w Jazgarzewie odbyło się 

spotkanie lokalnych społeczni-

ków, mieszkańców, aktywistów 

ekologicznych z Alarmu dla Kli-

matu Piaseczno oraz obrońców 

miejscowego lasu z przedstawi-

cielami Nadleśnictwa Chojnów

 - Chcemy więcej lasu w lesie 
i krajobrazu leśnego, a nie zręb-
nego – mówili aktywiści, nie-
zadowoleni ze zbyt dużej – ich 
zdaniem – wycinki lasu w Jazga-
rzewie. Mieszkańcy i aktywiści 
twierdzą, że zastosowane przez 
leśników cięcia na lata zniszczy-
ły niepowtarzalny charakter tego 
miejsca. Leśnicy nie zgadzają się 
z tym punktem widzenia. Stoją 
na stanowisku, że w Nadleśnic-
twie Bogatki prowadzona jest 
normalna, wcześniej zaplanowa-
na i uzgodniona ze stroną spo-
łeczną gospodarka leśna. 
 Aktywiści, ekolodzy i miesz-
kańcy przekonują, że las w Jazga-
rzewie jest obszarem o zwiększo-
nej funkcji społecznej. W związ-
ku z tym wycinanie w nim drzew 
powinno zostać ograniczone do 
minimum. - Chcemy cieszyć się 
drzewami, a nie pustymi połacia-
mi. Dla mnie to nie jest las – mó-
wiła jedna z osób przybyłych na 
spotkanie z leśnikami. Po wielu 
przepychankach słownych do-
tyczących działań podejmowa-
nych na terenie lasu, Anna Ko-
lińska z Alarmu dla Klimatu Pia-
seczno i Anna Szcześniak miesz-
kanka Jazgarzewa złożyły na ręce 
zastępcy nadleśniczego Nadle-
śnictwa Chojnów Artura Paci pe-
tycję. Domagają się w niej m.in. 
wyznaczenia obszaru o zwięk-
szonej funkcji społecznej, a tak-
że natychmiastowego zaprzesta-
nia wyrębów na cele gospodar-
cze we wskazanym kompleksie 
leśnym do czasu wypracowania 
rozwiązań zgodnych z oczekiwa-
niami społecznymi. - Spotkanie 
zakończyło się pozytywnie, jest 
wola obu stron do dialogu i wy-
pracowania stanowiska satysfak-
cjonującego zarówno leśników 
jak i stronę społeczną – podsu-
mowuje Piotr Krawiecki, jeden z 
uczestników spotkania. 

TW



 Salony kosmetyczne pro-
ponują wiele różnych zabie-
gów ujędrniających i wyszczu-
plających.
 - W naszym salonie mamy aż 
6 różnych zabiegów wyszczupla-
jąco-ujędrniających. Najlepsze 
efekty przynosi ich łączenie. Do-
bór zabiegu zależy od wskazań 
oraz oczekiwać klientki- mówi 
kosmetyczka z Salonu BB.
 Klientki chętnie korzystają 
z lipolasera, to bezinwazyjny 
i bezbolesny zabieg wykony-
wany specjalnym urządzeniem 
(tzw. zimnym laserem), który 
emituje światło długości 650 
nm. Wiązka światła przechodzi 
przez powierzchnię skóry, tra-
fiając bezpośrednio do tkanki 
tłuszczowej
 Aby wzmocnić efekt, w 
trakcie stosowania zabiegów, 
warto stosować lekkostrawną 
dietę oraz ćwiczenia fizyczne. 
 Spodziewane efekty zabie-
gów lipolaserem: zmniejsze-
nie obwodów ciała,wymodelo-
wanie sylwetki, poprawa jędr-
ności skóry, wyrównanie po-
wierzchni skóry, redukcja cel-
lulitu, wymodelowanie sylwet-
ki, poprawa metabolizmu.
 Lipolaser świetnie łączy się 
z zabiegiem elektrostymulacji, 
która polega na wywoływaniu 
skurczu mięśni przy pomocy 
prądu o niskiej częstotliwości. 
Jest on podobny do tego, któ-
ry występuje podczas wysiłku 
fizycznego. Dlatego też zabieg 
tego rodzaju stosuje się w ce-
lach medycznych, ale również 

odchudzających. 30-minuto-
wy zabieg zastępuje 2-godzin-
ny trening w siłowni.
 - W naszym salonie propo-
nujemy połączenie tych dwóch 
zabiegów: lipolasera i elektro-
stymulacji, efekty są szybsze, a 
cena niższa- mówi kosmetycz-
ka Salonu BB.- Zabiegi powin-
ny być wykonywane w serii mi-
nimum 10, co dwa trzy dni.
 Ważne, by po zakończeniu 
zabiegów, utrzymać dobre na-
wyki. Wówczas mamy gwaran-
cję, że efekt będzie trwały.

Dziś mamy dla Was wyjątkowy 

PAKIET 
10 ELEKTROSTYMULACJI
+10 LIPOLASER
w specjalnej cenie 899 zł 
zamiast 1600 zł
PROMOCJA 
tylko do końca grudnia

Zapisy
Salon BB Piaseczno 
tel. 692 709 040
Ul. Młynarska 6 lok 45 
wejście do Warszawskiej

Lżejszym krokiem w nowy rok
Sylwester zbliża się dużymi susami. Jeśli Twoja sylwetka wymaga retu-
szu, aby zadać szyku podczas sylwestrowej zabawy, mamy propozycję 
zabiegów wyszczuplających

R E K L A M A

Wyjątkowy świąteczny 
kiermasz w szkole
PIASECZNO Już w najbliższą sobotę, 10 grudnia w Szkole Pod-

stawowej nr 5 przy ulicy Szkolnej 14 odbędzie się kiermasz 

świąteczny „Kraina świętego Mikołaja”. Impreza rozpocznie 

się o godz. 10 i potrwa do 18

 Organizatorem kiermaszu jest Rada Rodziców, która zaprasza 
na niego wszystkich mieszkańców Piaseczna. Impreza organizowa-
na jest po przerwie spowodowanej pandemią i ma na celu nie tyl-
ko integrację szkolnej społeczności, ale też zebranie środków ma-
jących wspierać działalność regulaminową Rad Rodziców. - Chce-
my pomóc też jednej z uczennic SP nr 5, która cierpi na niskoro-
słość – mówi Jarosław Wronowski, zaangażowany w przygotowy-
wanie imprezy. - Wszystkie stoiska oferujące artykuły rękodzielni-
cze, ozdoby, wypieki czy przetwory będą obsługiwane przez szkol-
ną społeczność. Nikt nie liczył swojej pracy, dlatego zapewniam, że 
ceny będą atrakcyjne.
 W sumie w szkolnych korytarzach stanie aż 30 stoisk. Z kolei na 
sali gimnastycznej powstanie gigantyczny i całkowicie bezpłatny 
plac zabaw dla najmłodszych. Będzie funkcjonowała też karczma 
szkolna, loteria fantowa, a animatorzy zorganizują mnóstwo atrak-
cji dla dzieci. 
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6 KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

Gmina  
Konstancin-Jeziorna

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 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 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr 199/VI/21/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 
23 marca 2012 r.  zmienioną uchwałą Nr 449/VII/27/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 lutego 2017 r. oraz uchwałą Nr 548/VII/35/2017 z dnia 5 lipca 
2017 r. i w związku z Rozstrzygnięciem Nadzorczym Nr WNP-I.4131.87.2018.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2018 r., zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 
5  – w zakresie terenu MN1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 grudnia 2022 r. do 9 stycznia 2023 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 północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 5  – w zakresie terenu 
MN1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie dostępny na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl w zakładce Planowanie przestrzenne 
oraz w Gminnym Systemie Informacji Przestrzennej pod adresem gsip.konstancinjeziorna.pl. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 stycznia 2023 r. (środa) w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta 
i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Piaseczyńska 77 o godz. 12.00. 

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 
77 w Konstancinie-Jeziornie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00.

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 24 stycznia 2023 r.

Konstancin-Jeziorna, 6.12.2022 r.

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

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
4) podstawą obowiązku prawnego ciążącego na administratorze jest art. 14 i nast. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 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.

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

obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 5 – w zakresie terenu MN1

Uwagi w formie papierowej można składać:
   w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77,
   drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna,  
ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna.

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

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

/–/ Kazimierz Jańczuk

O G Ł O S Z E N I E

Walczymy o każdy włos!
Jeśli Twoje włosy nie są już tak gęste i mimo codziennej pielęgnacji tracisz ich coraz więcej, ten zabieg jest 

dla Ciebie. Mezoterapia mezopenem to specjalistyczny zabieg na wypadanie włosów, który oddziałuje 

bezpośrednio na skórę właściwą oraz głęboko regeneruje cebulki, zapewniając ich naturalną odbudowę
 Co bardzo ważne, mezoterapia 

głowy to zabieg bezpieczny i możesz 

z niego skorzystać w każdym wieku - 

nawet jeśli Twoja skóra jest wrażliwa i 

delikatna.

 Wskazania do zabiegu: wypadanie 

włosów spowodowane nieprawidło-

wą dietą, zmianami hormonalnymi, 

problemami z układem krążenia, cią-

żą, laktacją, nadmierną ekspozycją skó-

ry głowy na słońce, nadmiernym stre-

sem, czy przebytym leczeniem, miej-

scowe łysienie, osłabione i matowe 

włosy, odwodnienie struktury włosów, 

zaburzona równowaga skóry głowy

 Mezoterapia głowy to także doskona-

ły zabieg profilaktyczny, który wzmacnia 

włosy i gwarantuje im głęboki połysk.

JAK DZIAŁA ZABIEG
 Mezoterapia mezopenem na wło-

sy polega na powierzchniowym ma-

sażu skóry głowy oraz aplikacji staran-

nie dobranych substancji aktywnych.

 W trakcie zabiegu do skóry właści-

wej docierają cenne substancje od-

żywcze i lecznicze, które stymulują 

porost włosów.

 W ramach programu przeważnie zale-

camy wykonanie od 4 do 12 zabiegów co 

1-4 tygodnie (w zależności od potrzeb).

EFEKTY 
    włosy wyraźnie się wzmocniły

wypadanie włosów zmniejszyło się   

    lub praktycznie całkowicie ustało

nastąpiło zahamowanie łysienia

nastąpił wzrost włosów 

         w miejscach przerzedzonych

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

P R O M O C J A

Bajkowa Niedziela

LESZNOWOLA

 W niedzielę 11 grudnia w fi lii 
GOK Lesznowola w Łazach przy 
ulicy Przyszłości 80 obejrzeć bę-
dzie można spektakl Teatru Ba-
nasiów „Jemiołuszek Świątecz-
ny Duszek”. Początek o godzi-
nie 16. Bilet: 10 zł/osoba do na-
bycia w dniu spektaklu od go-
dziny 15. Płatność tylko gotów-
ką. Obowiązują zniżki z Leszno-
wolską Kartą Dużej Rodziny.

Tyl.

Ruszyła 
sprzedaż węgla
KONSTANCIN-JEZIORNA Rozpoczęła się sprzedaż węgla w pre-

ferencyjnej cenie, wynoszącej 1910 zł za tonę. Według dekla-

racji dostawcy – Polskiej Grupy Górniczej S.A. - węgiel będzie 

pochodził z polskich kopalń

 Zakupu węgla będą mogły dokonywać osoby, które złoży-
ły pozytywnie zweryfikowany „Wniosek o preferencyjny zakup 
paliwa stałego w 2022 roku”. Osoby te, według kolejności dat 
złożenia wniosku dla poszcze-
gólnych sortów węgla, będą 
powiadamiane telefonicznie 
o możliwości zakupu i zapra-
szane do urzędu gminy, celem 
dopełnienia formalności zwią-
zanych z realizacją zamówie-
nia. Chodzi o wpłacenia na-
leżności oraz odebrania doku-
mentów – faktury i polecenia 
wydania węgla. 
 Zaleca się, aby osoby zainte-
resowane zakupem przed wpła-
ceniem należności dokonały 
oglądu węgla na placu przed-
siębiorstwa PHU Jacek Mroczek 
położonym w Konstancinie-Je-
ziornie przy ul. Pułaskiego 129, 
z którym gmina ma zawartą 
umowę na przywóz i dystrybu-
cję węgla.
 – Przedsiębiorstwo będzie 
wydawało całą zamówioną ilość 
węgla jednorazowo – informuje 
burmistrz Kazimierz Jańczuk. – 
Będzie ono dysponowało trans-
portem do przewozu węgla ze 
składu do gospodarstw domo-
wych za dodatkową opłatą.
 Tempo sprzedaży węgla 
uzależnione będzie od dostaw 
kolejnych transz węgla, reali-
zowanych przez Polską Grupę 
Górniczą S.A.

AB
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Mieszkańcy nie chcą kolejnego 
bloku w centrum miasta
PIASECZNO Wkrótce ma rozpocząć się budowa dwóch 3-piętrowych budyn-

ków mieszkalnych przy ul. Sierakowskiego, które powstaną na terenie po 

piekarni Wojciechowskich. Wizja bloków, w których ma znaleźć się ponad 

90 lokali mieszkalnych, spędza sen z oczu sąsiadom. - Boimy się licznych 

uciążliwości - mówią

 O sprawie pisaliśmy już pod 
koniec marca tego roku. Duży 
blok w kształcie podkowy ma 
sąsiadować z parkiem miej-
skim oraz kilkoma posesjami, 
na których znajdują się budynki 
jednorodzinne (od strony ulicy 
Sierakowskiego). Mniejszy bu-
dynek ma stanąć tam, gdzie był 
kiedyś sklep piekarni. Mieszka-
jący obok ludzie sprzeciwiają 
się inwestycji, twierdząc, że po-
gorszy ona standard ich życia. 
Mają też żal do gminy, że zmie-
niła kilka lat temu plan miejsco-
wy, dając zielone światło dewe-
loperowi.

Blok zamiast piekarni

 Zacznijmy jednak od po-
czątku. Na dużej części tere-
nu przewidzianego pod budo-
wę bloków, stała kiedyś zna-
na w całym Piasecznie piekar-
nia Wojciechowskich. Została 
ona zamknięta pod koniec 2018 
roku. Następnie państwo Woj-
ciechowscy wystąpili o zmia-
nę planu miejscowego dla swo-
jej nieruchomości z usług i pro-
dukcji na budownictwo wie-
lorodzinne. Rada miejska za-
twierdziła tę zmianę w 2019 
roku. Wkrótce potem nierucho-
mość zmieniła właściciela. 
 – W efekcie, na tyłach moje-
go podwórka powstanie 3-pię-
trowy blok mieszkalny o wyso-
kości 14 m. Będę się czuł, jak-
bym mieszkał w zoo – skarżył się 
kilka miesięcy temu na naszych 
łamach Paweł Karbowski, jeden 
z sąsiadów. - Czy centrum Pia-
seczna, gdzie znajdują się domy 
jednorodzinne i niska zabudo-
wa, jest odpowiednim miejscem 
na taką inwestycję? - pytał.
 Paweł Karbowski twierdził, 
że przed zmianą planu wziął 
udział w posiedzeniu komisji 
ładu przestrzennego. Miał prze-

konywać wówczas radnych, że 
budowanie bloków między do-
mami jednorodzinnymi nie jest 
dobrym pomysłem. Jednak jego 
argumenty, jak się później oka-

zało, nie przekonały radnych.
 - Wiceburmistrz Robert 
Widz, powiedział wówczas, że 
miasto jest po to, aby ludzie w 
nim mieszkali, a nowi miesz-
kańcy to kolejne pieniądze z po-

datków. Jest jednak jeszcze coś 
takiego jak ład przestrzenny. 
Budynki wielorodzinne nie po-
winny powstawać między zwy-
kłymi domami… - uważa Kar-
bowski. 

Wkrótce rozpocznie się budowa

 Dyskusja dotycząca wy-
budowania bloków w centrum 
miasta odżyła kilka tygodni 
temu, kiedy okoliczni miesz-
kańcy dowiedzieli się, że de-
weloper złożył wniosek o po-
zwolenie na budowę i uzyskał 
zgodę na wyburzenie pozo-
stałości po piekarni. 
 - Wniosek o pozwolenie 
na budowę dotyczy prawie 
100 mieszkań w dwóch bu-
dynkach – podnosi Jolanta 
Woroniecka, inna mieszkan-
ka. - Budynki mają mieć po 
cztery kondygnacje naziem-
ne i dwa poziomy podziem-
nych garaży na około 150 aut. 
Wszystkie one będą porusza-
ły się wąską ulicą Sierakow-
skiego, która już teraz jest za-
tłoczona. Będziemy mieć pod 
oknami korki, smog, hałas, 
śmieci i mnóstwo ludzi. Moja 
rodzina mieszka w Piasecz-
nie od pięciu pokoleń. Ta in-
westycja spowoduje, że nasze 
życie zmieni się w koszmar.
 Pismo z apelem mieszkanki 
o wstrzymanie inwestycji trafi-
ło kilka dni temu do wszystkich 
radnych. Większość z nich trzy 
lata temu głosowała za zmianą 
planu miejscowego. 
 – Już od roku 1998 w całym 
kwartale między parkiem, uli-
cą Żeromskiego i Sierakowskie-
go obowiązywały kolejne miej-
scowe plany zagospodarowa-
nia przestrzennego, pozwala-
jące na zabudowę wielorodzin-
ną – przypomina poproszona o 

Sąsiedzi mieszkający przy Sierakowskiego 

boją się, że nowa inwestycja w centrum 

miasta przyniesie liczne utrudnienia

Na tym etapie budowę 

bloków trudno będzie 

zatrzymać

W miejscu po sklepie, w którym sprzedawano 

pieczywo, powstanie mniejszy blok z wjazdem 

do podziemnego garażu.

ocenę sytuacji radna Magda-
lena Woźniak. – Nie dotyczy-
ło to działki na tyłach piekar-
ni, gdzie zapisy mówiły o usłu-
gach. Dlatego na wniosek pań-
stwa Wojciechowskich w 2019 
roku zdecydowaliśmy „wy-
równać” plan dla całego tego 
obszaru. Uważaliśmy, że bę-
dzie to najbardziej sprawiedli-
we rozwiązanie. Państwo, któ-
rzy dzisiaj są niezadowoleni, 
również mają posesje przezna-
czone pod budownictwo wie-
lorodzinne i, o ile pamiętam, 
nie składali wniosków do pla-
nu o zmianę w tym zakresie. 
Warto dodać, że sytuacja do-
tyczy praktycznie całego cen-
trum miasta, gdzie mimo ist-
niejącej zabudowy jednoro-
dzinnej tereny są przeznaczo-
ne pod zabudowę wielorodzin-
ną. To trudna do odwrócenia 
zaszłość planistyczna sprzed 
wielu lat – z takich zapisów nie 
można się wycofać bezkarnie, 
tzn. bez konieczności wypłaty 

odszkodowania za spadek war-
tości działek objętych zmianą. 
Pytanie drugie, czy trzeba się z 
nich wycofywać? Ale to już te-
mat na inną dyskusję.
 Przewodniczący rady miej-
skiej Piotr Obłoza zaznacza, że 
można było zastanowić się nad 
innym przeznaczeniem terenu 
po piekarni. Albo pozostawić 
tam usługi. Jednak, jak prze-
konuje, to też nie byłoby dobre 
wyjście.
 – Nigdy nie wiadomo, czy 
nowe usługi w tym miejscu nie 
byłyby jeszcze bardziej uciąż-
liwe dla mieszkańców niż pie-
karnia – zaznacza. – Mogli-
byśmy przeznaczyć tę nieru-
chomość także np. pod kolej-
ny teren zielony. Ale wówczas 
właściciel zażądałby od gmi-
ny gigantycznego odszkodowa-
nia. Dlatego wydaje mi się, że 
uchwalając nowy plan wybrali-
śmy optymalne rozwiązanie.

Tomasz Wojciuk

R E K L A M A

R E K L A M A
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Gmina  
Konstancin-Jeziorna

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 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 2022 r. poz. 1029 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., uchwałą nr 312/VIII/22/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. oraz uchwałą nr 564/VIII/44/2022 
z dnia 7 września 2022 r., zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Słomczyna 
Zachodniego i terenów przyległych – etap 4 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 grudnia 2022 r. do 13 stycznia 2023 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 4 wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko, będzie dostępny na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl w zakładce Planowanie Przestrzenne oraz w Gminnym Systemie Informacji 
Przestrzennej pod adresem gsip.konstancinjeziorna.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 stycznia 2023 r. (wtorek) o godz. 16.30 w Sali Posiedzeń 
Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77.

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 27 stycznia 2023 r.

Konstancin-Jeziorna, 2.12.2022 r.
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z późn. zm.) informuję, że:
1)  administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna,
  dane kontaktowe: Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, tel. (22) 484 23 00, e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl,  
 adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP
2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@konstancinjeziorna.pl, 
3)  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust.1 lit c w/w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), tj. sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
4) podstawą obowiązku prawnego ciążącego na administratorze jest art. 14 i nast. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 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.

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

przestrzennego obszaru Słomczyna Zachodniego i terenów przyległych – etap 4.

Uwagi w formie papierowej można składać:
   w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77,
   drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna,  
ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna.

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

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

Gminy Konstancin-Jeziorna
/–/ Kazimierz Jańczuk

Pomóżmy 19-latkowi odzyskać wzrok
PIASECZNO Bartek Barszcz jest uczniem czwartej klasy technikum ZS nr 3 w Piasecznie. We wrze-

śniu chłopak zaczął tracić wzrok. Okazało się, że cierpi na dziedziczną neuropatię nerwów wzroko-

wych Lebera. Zatrzymać chorobę mogą jedynie drogie zagraniczne leki, których nie refunduje NFZ
 Bartek ma 19 lat. W przy-
szłym roku będzie zdawał ma-
turę. Nastolatek gra na skrzyp-
cach, uwielbia też jazdę konną. 
Jak mówi, wzrok zaczął tracić we 
wrześniu tego roku. Choroba po-
stępuje szybko. W tej chwili czę-
ściowo widzi tylko na prawe oko. 
- Utrata wzroku jest czymś strasz-
nym – mówi. - Jest to choroba ge-

netyczna, która polega na tym, 
że nerw wzrokowy przechodzi 
w stan hibernacji. Na neuropa-
tię Lebera zapadają głównie męż-
czyźni w wieku od 15 do 40 lat. 
 Istnieją drogie leki, które 
mogą zatrzymać lub nawet cof-

O G Ł O S Z E N I E

Bartek wzrok zaczął tracić we wrześniu. 

Dziś ledwo widzi na prawe oko

Rok leczenia lekami 

nie refundowanymi 

przez NFZ kosztuje 

35 tys. złotych

nąć rozwój choroby, ale nie re-
funduje ich NFZ. Pierwszy rok 
leczenia to koszt około 35 tys. 
zł. - Terapia lekiem Idebeno-
ne to dla mnie ostatnia szan-
sa, żeby normalnie żyć – mówi 

19-latek. - Dlatego założy-
łem na ten cel zbiórkę. Znajdu-
je się ona pod linkiem https://
pomagam.pl/3cmewa. Proszę 
wszystkich o pomoc.

TW

Niezwykła sztuka 
Leokadii Nastały
PIASECZNO W Galerii Fryderyk w Przystanku Muzy-

ki odbył się wernisaż wystawy malarstwa Leoka-

dii Nastały – niezwykle zasłużonej dla gminy Pia-

seczno artystki

 Leokadia Nastały, która ob-
chodzi właśnie wspaniały jubi-
leusz 50-lecia twórczości arty-
stycznej, jest założycielką i byłą 
opiekunką Grupy Piaseczno. Jej 
społeczna działalność została 
doceniona zarówno w gminie 
(tytuł honorowego obywatela i 
stypendium twórcze), powiecie 
(nagroda w dziedzinie twórczo-
ści artystycznej, upowszechnia-
nia i ochrony kultury), jak i wo-
jewództwie (medal pamiątko-
wy Pro Masovia). Malarka wciąż 
nie ustaje w twórczych poszuki-
waniach, a w jej dorobku znaj-
duje się wiele pejzaży, portre-
tów, martwych natur i kwiatów. 
Do szczególnie cenionego cy-
klu należą obrazy postimpre-
sjonistyczne zamknięte w tytu-
le „Preludium deszczowe”. 
 Wernisaż był również oka-
zją do wspomnień. Pani Leoka-
dia wspominała, między inny-
mi, początki – założonej w 1975 
roku - Grupy Piaseczno.
 - Kiedyś, nie ubliżając panu 
burmistrzowi, było więcej wy-
staw – powiedziała artystka. - Ja 
myślę, że to się zmieni.
 Obecny na wernisażu Daniel 
Putkiewicz obiecał, że dołoży ku 
temu wszelkich starań. Członko-
wie Grupy Piaseczno nie kryją, 
że marzy im się stałe miejsce na 
terenie miasta, w którym lokalni 
twórcy mogliby regularnie pre-
zentować swoją twórczość.
 - Liczba aktywności naszych 
mieszkańców jest tak duża, że 
chociaż cały czas się budujemy, 
to robi się coraz mniej miejsc – 
stwierdził burmistrz. - Staramy 
się za tym wszystkim nadążyć 
żeby te aktywności umożliwiać i 
starać się je w przestrzeni miasta 
prezentować.
 Wystawę Leokadii Nasta-
ły będzie można oglądać do 15 
stycznia.

Tyl.
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Jedność lepsza od Victorii
PIŁKA NOŻNA, A KLASA, JEDNOŚĆ ŻABIENIEC – VICTORIA GŁOSKÓW 4:1 Choć oba zespo-

ły nie mają za sobą, delikatnie mówiąc, rundy marzeń, to w ostatnim spo-

tkaniu w tym roku lepsza była Jedność, o czym w głównej mierze przesą-

dziło ostatnie 30 minut – zdecydowanie bardziej udane w wykonaniu pod-

opiecznych Michała Wielogórskiego

 Wprawdzie gospodarzem 
tego meczu była Jedność, ale 
zawody – ze względu na obec-
ną jakość murawy w Żabień-
cu – odbyły się na stadio-
nie w Piasecznie. Młody ze-
spół Victorii, który na jesie-
ni zdołał zgromadzić zaled-
wie dwa punkty i obecnie za-
myka ligową tabelę trzeciej 
grupy warszawskiej A klasy, 
miał wprawdzie swoje szanse 
na objęcie prowadzenia, ale to 

jednak Jedność pierwsza zdo-
była gola za sprawą trafienia 
Łukasza Jamorskiego.
 Po zmianie stron, po indy-
widualnym błędzie jednego z 
defensorów gospodarzy, w 53. 
minucie Mateusz Nowak wy-
szedł sam na sam z bramka-
rzem i zrobiło się 1:1. Od 60. 
minuty gry na boisku rządzi-
ła już jednak w zasadzie tylko 
i wyłącznie Jedność. W 63. mi-
nucie, po karnym, Daniel Ko-

złowski strzelił najpierw na 2:1, 
a zaledwie pięć minut później 
Kacper Włodarczyk trafił na 
3:1. Victorię dobił jeszcze w sa-
mej końcówce Arkadiusz Olej-
nik, który wrócił do gry po 
dłuższej przerwie spowodowa-
nej kontuzją, wywalczył jede-
nastkę i sam pewnie ją wyko-
rzystał.

Tyl.

Michał Wielogórski, trener Jedności Żabieniec

Po dobrym meczu w Raszynie, gdzie zdobyliśmy jeden punkt, w 
spotkaniu z Victorią za wszelką cenę chcieliśmy zgarnąć już pełną 
pulę i to nam się udało. Mimo, że przeciwnik w tym meczu również 
miał swoje sytuacje, to mój zespół pokazał więcej jakości, determi-
nacji i boiskowego doświadczenia. To zwycięstwo na pewno da nam 
dużo pozytywnej energii i pozwoli z większym optymizmem rozpo-

cząć styczniowe przygotowania do rundy wiosennej.

Marcin Urbański, trener Victorii Głosków

 Uważam, że pierwsza połowa była wyrównana i to my mieliśmy zde-
cydowanie lepsze sytuacje bramkowe. Druga połowa zdecydowa-
nie już dla Jedności, aczkolwiek - po błędzie indywidualnym zawod-
nika gospodarzy - wyrównaliśmy na 1:1 i mieliśmy sytuację nawet 
na prowadzenie w tym meczu. Niestety, później straciliśmy bramkę 
z rzutu karnego i kolejne dwa gole. Uważam, że zawodnicy i tak zo-

stawili dużo zdrowia i podjęli walkę na boisku, za co im dziękuję. Zabrakło nam niestety 
tzw. zdrowia, co było widać w drugiej połowie z każdą upływającą minutą. W szczególno-
ści odpuściliśmy środek pola, co okazało się kluczowe dla przebiegu meczu. Przegraliśmy, 
ale mieliśmy też swoje dobre momenty i sytuacje bramkowe.

MUKS idzie jak burza
KOSZYKÓWKA, III LIGA, MUKS PIASECZNO – GLKS NADARZYN 

95:72 (32:21, 19:9, 32:21, 12:21) Po spadku z drugiej ligi piase-

czyńscy koszykarze, w nieco zmienionym składzie, czynią in-

tensywne starania by jak najszybciej powrócić do wyższej klasy 

rozgrywkowej. Jak na razie idzie im to znakomicie, bo w pierw-

szych ośmiu spotkaniach sezonu odnieśli komplet zwycięstw

 Mimo braku liderów z poprzedniego sezonu – Filipa Munyamy 
i Damiana Zaperta, podopieczni Cezarego Dąbrowskiego wygry-
wają swoje mecze pewnie i z dużą przewagą punktową. Nie inaczej 
było i w ostatnią sobotę, kiedy to do Piaseczna przyjechali koszyka-
rze z Nadarzyna, których największą gwiazdą jest niewątpliwie ich 
trener – Jacek Gembal, mający na swoim koncie, między innymi, Mi-
strzostwo Polski w 1995 roku z Mazowszanką Pruszków.
 MUKS od samego początku pokazał gościom, który z zespołów 
prezentuje obecnie wyższą kulturę gry. Dobra postawa naszych za-
wodników przez dwie kwarty w zasadzie zapewniła im zwycięstwo, 
przez co trener Dąbrowski mógł sobie pozwolić na danie większej 
liczby minut zmiennikom. Dobrą formą błysnęli tego wieczoru, 
przede wszystkim, Piotr Łazarek (23 punkty) i Jakub Prowiński (19 
punktów), a nie do zatrzymania pod koszem był dla Nadarzyna Ni-
kodem Sarosiak, który ze spokojem fi nalizował kolejne udane akcje 
drużyny. Dopiero w ostatniej kwarcie piasecznianie nieco spuścili z 
tonu, pozwalając gościom nieco odrobić stratę, ale ich zwycięstwo 
ani przez moment nie było już zagrożone.
 Kolejne spotkanie w hali SP nr 5 w Piasecznie MUKS rozegra 18 
grudnia o godzinie 18. Ich przeciwnikiem, w meczu na szczycie gru-
py C trzeciej ligi, będzie AZS Politechnika Warszawska.

Tyl.



Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna  
nr 228/VIII/2022 z dn. 2 grudnia 2022 r.

Gmina  
Konstancin-Jeziorna

Informujemy, że 15 grudnia (czwartek), przyjęcia interesantów  
w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna będą realizowane  

w godz. 9.00–13.00. Przepraszamy za niedogodności. 

Ogłoszenie 
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
w sprawie wywieszenia 

wykazu nr 26/2022 nieruchomościprzeznaczonej do oddania w dzierżawę

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 obejmujący zabudowany grunt 
o powierzchni 48 m2 (2 x 24 m2) położony w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Literatów, stanowiący 
część działki ewidencyjnej numer 108/15 z obrębu 03-12.
Szczegółowe informacje są dostępne w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, pod 
numerem telefonu 22 484 23 82 oraz na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl.

Gmina 
Konstancin-Jeziorna

nr 44 (927)/2022
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I N F O R M A C J A 
 Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospo-
darce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1899 ze zm.) Wójt Gmi-
ny Lesznowola informuje, iż został wywieszony na okres 21 dni na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 
05-506 Lesznowola oraz na stronie internetowej www.lesznowola.pl wykaz nie-
ruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 79/7, 
nr 73/8 i nr 73/21 o łącznej pow. 0,1628, obręb Stefanowo, przeznaczonej do odda-
nia w najem na okres 3 lat.

Święty Mikołaj przybył do Nowej Iwicznej
LESZNOWOLA W ostatnią sobotę przy skateparku w Nowej Iwicznej odbyła się 

impreza sołecka, podczas której, przez kilka godzin, okoliczni mieszkańcy 

mogli poczuć atmosferę zbliżających się świąt

 - Nigdy wcześniej w Nowej 
Iwicznej nie było takiej świą-
tecznej imprezy bożonarodze-
niowej więc postanowiliśmy, 
wspólnie z radą sołecką, ją zor-
ganizować – mówi Edyta Brzo-
stowska, sołtys Nowej Iwicznej. 
Na imprezie, sfinansowanej z 
funduszu sołeckiego, nie za-
brakło mini jarmarku świą-
tecznego, na którym można 
było zakupić, między innymi, 
ręcznej roboty czapki, misecz-
ki czy różnego rodzaju ozdo-
by świąteczne. Przy płynącej 

z głośników muzyce na sto-
isku GOK Lesznowola odby-
ły się również warsztaty robie-
nia kartek i bombek choinko-
wych oraz konkursy dla dzie-
ci. Głodni mogli z kolei posi-
lić się korzystając z foodtrac-
ka, który oferował frytki belgij-
skie, zapiekanki i zakręconego 
ziemniaka. Najmłodszych naj-
bardziej ucieszyła jednak obec-
ność w Nowej Iwicznej Święte-
go Mikołaja, który częstował 
ich słodkimi prezentami. 
 Podczas imprezy przez cały 
czas wspólnie ubierano też cho-
inkę, na której odbyło się uro-
czyste odpalenie światełek.
 - Cieszymy się, że impreza 
cieszyła się dużym zaintereso-
waniem mieszkańców – pod-
sumowuje Edyta Brzostowska. 
- Chcielibyśmy, żeby była ona 
cykliczna.

Tyl.
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O G Ł O S Z E N I E

Osobę do 
rozdawania gazet 

na skrzyżowaniu, 

tel. 22 756 79 39



DAM PRACĘ

Poszukiwany pracownik fizyczny: ogrody, kost-
ka, ogrodzenia. Mile widziane prawo jazdy kat. 
B, tel. 511 126 841 

Zatrudnię mechanika samochodowego. Pia-
seczno Tel. 601238 245

Firma Norwa Plants Sp. z o. o w Piasecznie za-
trudni na umowę o pracę do laboratorium ho-
dowli roślin in vitro: 1/ kobiety do cięcia roślin, 
2/ sprzątaczkę, 3/ mężczyzn do obsługi produk-
cji. Praca jednozmianowa od 7-15  Kontakt: 663 
765 292   mail   kadry@norwa.eu

Elektryka do obsługi budynków biurowych War-
szawa. Zlecenie, etat, b&b .tel.602 620 310

Kolportera do rozdawania gazet 
na skrzyżowaniu, tel 22 756 79 39

PIEKARNIA W ZALESIU ZATRUDNI: KIEROWCĘ 
(PRACA W GODZINACH NOCNYCH),  
TEL. 663 044 001

Zatrudnię kierowcę B+C, uprawnienia HDS,
 tel. 509 447 601

Magazynier z obsługą wózka w składzie budowla-
nym , tel. 600 284 250

Szkoła Podstawowa w Mysiadle (ul. Kwiatowa 28) 
zatrudni nauczyciela wspomagającego (cały etat, 
na zastępstwo). Telefon: (22) 462-85-20. Adres e-
mail: sekretariat@spwmy.edu.pl 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Górze Kalwarii za-
trudni osobę sprzątającą i osobę do prac remon-
towo-wykończeniowych, tel. 509 692 851 codzien-
nie do godz. 14:00

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstan-
cinie poszukuje pielęgniarek, opiekunów i terapeu-
tów zajęciowych tel. 607 241 707, e-mail: tabita@
luxmed.pl 

Brukarzy z doświadczeniem lub do przyuczenia, 
mile widziane prawo jazdy kat. B, praca w Piasecz-
nie, tel. 511 126 841

Przyjmę do zakładania ogrodów, mile widziane do-
świadczenie i prawo jazdy kat. B, tel. 511 126 841

Sprzątanie, prasowanie - wtorek i piątek,
 tel. 603 202 133

Hurtownia BB zatrudni kierowcę kat. C+E.Miejsce 
pracy Góra Kalwaria tel. 691-353-053

Licealistka/studentka z internetem  tel. 784 838 316

KUPIĘ

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

Kupię stare radia wzmacniacze kolumny 
tel. 501 668 977 

Kupię betoniarkę, tel. 509 447 601

SPRZEDAM

Drewno opałowe, owocowe, tel. 510 727 196

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Suzuki GS 750L 1980 r. – 20 tys. zł; BMW K1200 RS 
2002 r. – 10 tys. zł, Chevy Van G30, salonka 1993 
r. – 65 tys. zł, Pontiac Firebird 1993 r. – 40 tys. zł, 
tel. 503 002 904

VW Polo, 2019r, tel. 503 954 576

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

AUTO - MOTO KUPIĘ

Odkupimy twoje auto, wysokie ceny, tel. 510 210 692

Skup aut, tel. 793 304 091

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Sprzedam bezpośrednio Mieszkanie 47,11 m kw - 3 
pokoje, piwnica 3,11.Po generalnym remoncie. Do-
bra lokalizacja Kusocińskiego 14, cena: 425 tys. zł, 
Kontakt 501 177 531

Pawilon 32 m kw. Na bazarku w Piasecznie, 
tel. 660 724 851

Piękne działki rekreacyjne leśne k. Prażmowa, 
tel. 602 770 361, 791 394 794

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

Działkę w Runowie Woli Gołkowskiej, Robercinie, 
Antoninowie, Mieszkowie, Kuleszówce, Roberci-
nie, Bąkówce, tel. 735 988 544

Kupię las koło Prażmowa, tel. 602 770 361

Kupię każdą ziemię rolną, łąki nieużytki.
 tel. 502 536 777

USŁUGI

AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIAJĄCE, 
ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW, www.ogrodybru-
karstwo.pl, tel. 698 698 839

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

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

Złom. Porządkujesz? Remontujesz? Uprzątnie-
my i wywieziemy złom, tel. 502 898 418

Układanie kostki brukowej, profesjonalnie i ter-
minowo, gwarancja, www.dobrybrukarz.pl tel. 
698 698 839

Remonty wykończenia tel. 503 141 591

Remonty Wykończenia tel. 570 629 959

WYCINAMY SAMOSIEJE, tel. 500 51 66 77

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

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Hydraulik, tel. 691 077 538

Kominiarz, tel. 781 495 997

Schody, tel. 510 128 912

Regulacja i smarowanie okien i drzwi, 
tel. 513 665 036

Renowacja antyków, tel. 733 560 206

Konstrukcje drewniane, domy, wiaty, zadaszenia, 
tel. 601 39 26 18

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

Malarskie, tel. 696 120 208

Glazura, gres, remonty, tel.. 601 21 94 82

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

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

Ogólnobudowlane, tel. 511 356 779

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

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

Budowa domów, rozbudowy, tel. 730 358 998
Pokrycia dachowe, tel. 730 358 998

Hydraulik naprawy, tel. 510 128 912

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

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Dekarskie, montaż dachów, blachodachówka, 
papa termozgrzewalna, obróbki dekarskie, rynny, 
naprawa kominów, tel. 579 328 682

Budowa domów, stany surowe, tel. 694 401 711

Remonty tel. 796 682 431

Złota rączka tel.796 682 431

 RÓŻNE 

Przyjmę, odbiorę drewno z wycinki lub z  poła-
manych drzew, tel. 500 51 66 77

Doświadczony mikołaj do wynajęcia,
tel. 518 517 588  

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

NAUKA 

Klub filozoficzny. Rozwiązujemy tajemnicę ist-
nienia, tel. 571 373 118

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

PRACOWNIA TWÓRCZEGO ROZWOJU ( RYSU-
NEK INTERPRETACJA WIERSZY, , GRY EDUKA-
CYJNE, rozmowy o tworzeniu i o rozwoju osobo-
wości, ) TEL. 571 373 118

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 643 891

Korepetycje – język polski, tel. 666 653 177

ZDROWIE I URODA

Dom Opieki w Piasecznie posiada wolne miejsca 
dla seniorów. Tel 601 870 594,506 499 280

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 
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Piaseczno, ul. Ludowa 2
tel. 22 756 79 39

 pon-pt 9-17

Telepizza w Piasecznie zatrudni dostawców z 
własnym samochodem lub na samochód firmo-
wy. Praca stała lub dodatkowa, tel. 500 219 754

w każdy piątek
cena od 4 zł za słowo

Zamów 
ogłoszenie drobne

Zatrudnię pracownika złotą rączkę do prac na maga-
zynie i gospodarstwie rolnym k.Konstancina. 
Tel.22 715 52 68 

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , 
tel. 513 137 581 

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

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

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

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

Fiat Panda ciężarowy 1.2 benzyna, 2008 rok, 
tel. 502 898 418

ELEWACJE, TEL. 792 456 182 

Prace budowlane, tel. 608 023 866
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Mariusz Szczygieł 
spotkał się z czytelnikami
PIASECZNO Mariusz Szczygieł, jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy, re-

portażystów i felietonistów, jest również świetnym mówcą. W piaseczyńskiej 

bibliotece zdradził, między innymi, tajniki swojego dziennikarskiego warsztatu

 Na spotkaniu poprowa-
dzonym przez Elżbietę Flor-
jańską, członkinię piaseczyń-
skiego Dyskusyjnego Klubu 
Książki, sala była wypełniona 
po brzegi. Jak stworzyć dobry 
reportaż? Choć pewnie nie 
ma na to jednego, uniwersal-
nego sposobu, to gość biblio-
teki zdradził swój własny.
 - Przede wszystkim to ja 
muszę się zakochać w tema-
cie – nie krył Mariusz Szczy-
gieł. - Bardzo wiele razy zda-
rza się, że ktoś mi coś pod-
powiada i to byłaby świet-
na opowieść, ale... dla kogoś 
innego. Po prostu muszę coś 
poczuć, przez co niektórzy 
nawet się czasem na mnie ob-
rażają, ale ja już jestem w ta-
kim wieku, że chcę pisać tyl-
ko o tym o czym sam chcę. 
Nawet jak ktoś mi proponuję 
żebym napisał książkę o kimś 
i mi za to zapłaci, to nie ma 
takiej szansy.
 Autor „Antologii polskiego 
reportażu XX wieku” wyznał 
też, że niespecjalnie interesuje 
go np. dziennikarstwo śledcze 
czy tematy kryminalne, bo wie-
lu jest dziennikarzy piszących o 
„złu tego świata”.
 - Niewielu z nas pisze nato-
miast o rzeczach dobrych czy 
uprawia reportaż psychologicz-

ny – wyjaśnił Mariusz Szczy-
gieł. - Wydaję mi się, że umiem 
napisać ciekawie o czymś co 
jest pozytywne. Lubię mieć ta-
kie wyzwania. Bardziej cieka-
wią mnie kameralne, zwyczajne 
sytuacje i tzw. przeciętni ludzie 
niż jakaś gwiazda czy dramat.
 A co najbardziej lubi on w 
tworzeniu reportażu? Okaza-
ło się, że znajdywanie „kluczy-
ków” do otwarcia swoich bo-
haterów, które najlepiej znaj-
duje... w rozpaczy, gdy już 
kompletnie nie wie co ma zro-
bić, czego świetnym przykła-
dem było chociażby pierwsze 
spotkanie z Danutą Wałęsą 
w latach 90-tych. Jak się oka-

zało, tylko rozpaczliwe wy-
znanie dziennikarza, że całą 
noc modlił się o przyjęcie go 
przez przyszłą pierwszą damę 
stanowiło istotny krok do jej 
otwarcia się i udzielenia wy-
powiedzi o prywatnym życiu 
Lecha Wałęsy. Kolejną me-
todą dziennikarza na udaną 
rozmowę z ludźmi jest unika-
nie nachalności.
 Na zakończenie spotkania 
Mariusz Szczygieł chętnie od-
powiadał na pytania od pu-
bliczności, składał imienne de-
dykacje i pozował do wspól-
nych fotografii.

Grzegorz Tylec

Szopka Kukiełkowa

PIASECZNO

 W sobotę 10 grudnia w Klu-
bie Kultury w Złotokłosie przy ul. 
3 Maja 30 odbędzie się spektakl 
„Szopka Kukiełkowa”. W Teatrze 
Falkoshow swoje miejsce znalazły 
unikatowe, rzadko spotykane for-
my teatru plastycznego: przedsta-
wienia marionetkowe, teatr stoli-
kowy, pacynkowy czy teatr przed-
miotu. Wszystkie elementy tych 
dynamicznych spektakli: intere-
sująca muzyka, zaskakująca sce-
nografi a, interakcyjny i poucza-
jący scenariusz oraz przemyślany 
ruch sceniczny współgrają ze sobą 
tworząc widowiska niezapomnia-
ne zarówno dla dzieci jak i dla do-
rosłych. Początek o godzinie 17. 
Wstęp wolny. Obowiązują, dostęp-
ne w klubie kultury, wejściówki.

Tyl.

Miejsce na Twoją 
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