
LESZNOWOLA Ryanair ma wrócić na lotnisko Chopina. Z punk-

tu widzenia podróżnych korzystających z usług irlandzkiego 

przewoźnika to dobra wiadomość. Jednak mieszkańcy Nowej 

Woli, Nowej Iwicznej, Zgorzały, Zamienia, Łozisk, Bobrowca i 

jeszcze kilku innych miejscowości mogą odczuwać niepokój, 

bo nad ich głowami zwiększy się ruch lotniczy, który i tak jest 

już bardzo uciążliwy, zwłaszcza w okresie letnim

klikasz i  wiesz
PONAD 2 MILIONY 

ODSŁON MIESIĘCZNIE!
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Strażacy otrzymali sprzęt 
za ponad 1 mln zł
GÓRA KALWARIA We wtorek rano przed straż-

nicą OSP Góra Kalwaria odbyło się uroczy-

ste przekazanie sprzętu jednostkom OSP, 

głównie z terenu gminy. Trafi ą do nich m.in. 
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Wiśle, wielozadaniowy quad czy specja-
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58-latka handlowała narkotykami

LESZNOWOLA 

Narkotyki trzymała w słoiku
 Policjanci otrzymali informację, że w jednym z mieszkań na 
terenie Lesznowoli ukrywa się 31-letnia kobieta, poszukiwana 
przez Sąd Rejonowy w Lublinie. Jak się okazało w mieszkaniu, 
oprócz poszukiwanej, znajdował się słoik z marihuaną. 31-lat-
ka została zatrzymana i odpowie za posiadanie środków odu-
rzających, za co grozi jej do 3 lat pozbawienia wolności. Wcze-
śniej jednak trafi  na rok do więzienia za popełnione oszustwo.

K O N D O L E N C J E

 W trakcie działań operacyjnych policjanci ustalili, że w jed-
nym z mieszkań na terenie Piaseczna mogą znajdować się 
narkotyki. W lokalu należącym do 58-latki znaleziono mefe-
dron, amfetaminę i marihuanę. Na miejscu zatrzymano jeszcze 
44-letniego mężczyznę, który odpowie za posiadanie środków 
odurzających. 58-latka usłyszała zarzuty posiadania i udziela-
nia niedozwolonych substancji za co grozi do 10 lat pozbawie-
nia wolności. Kobieta została objęta dozorem policyjnym.
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PIASECZNO 

Policjanci odzyskali 
skradzionego dostawczaka
 Do zdarzenia doszło we wtorek 17 stycznia nad ranem. W 
Głoskowie policjanci zauważyli jadącego z nadmierną pręd-
kością busa. Gdy auto nie zatrzymało się do kontroli, funkcjo-
nariusze ruszyli za nim w pościg. Po kilku minutach dostaw-
cze ducato zostało zatrzymane. W środku siedział 46-letni 
mężczyzna. Jak się okazało, godzinę wcześniej ukradł pojazd 
sprzed posesji w Głoskowie. 46-latek na trzy miesiące trafi ł do 
aresztu tymczasowego. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolno-
ści. Sprawa jest rozwojowa.

Kolizja i niedozwolone substancje
 W sobotę w Wólce Pęcherskiej doszło do kolizji dwóch aut. 
Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia i schronił się w pobliskim 
lesie. Na miejsce przybyli policjanci z psem, który po chwili wy-
tropił zbiega. Okazało się, że 36-latek ma przy sobie znaczną 
ilość narkotyków. Ale to nie wszystko. Mężczyzna nie wrócił z 
przepustki wydanej przez zakład karny, mimo że ma do odby-
cia jeszcze 4 lata pozbawienia wolności. Nie powinien też w 
ogóle wsiadać za kierownicę, gdyż ma orzeczony 15-letni za-
kaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Zatrzymany na 
3 miesiące trafi ł do aresztu tymczasowego. Wkrótce zostanie 
przewieziony do zakładu penitencjarnego.

KONSTANCIN-JEZIORNA 

Pożyczył od rodziców samochód i... 
wylądował na ogrodzeniu
 W nocy z piątku na sobotę 15-letni mieszkaniec Konstanci-
na postanowił przejechać się samochodem rodziców. Wsiadł 
do vw passata, zapalił auto i ruszył w podróż ulicami miasta. 
Po chwili samochód zatrzymał się na ogrodzeniu jednej z po-
sesji. Na miejsce przybyli policjanci, którzy zatrzymali nasto-
latka i przekazali go rodzicom. Wkrótce jego sprawą zajmie się 
sąd rodzinny.

PRAŻMÓW 

Kolizja po alkoholu
 Tydzień temu w Ustanowie młody mężczyzna jadący vw 
spowodował kolizję z nissanem. Przybyli na miejsce policjanci 
przebadali 23-latka na trzeźwość. Okazało się, że ma w orga-
nizmie ponad promil alkoholu. Jednak nie był to koniec jego 
kłopotów, bo mężczyzna wsiadł za kółko mimo zakazu prowa-
dzenia pojazdów mechanicznych. Teraz zajmie się nim sąd.

Pani

Agnieszce Sobieraj
Kierownikowi 

Wydziału Podatków i Gospodarki Odpadami Komunalnymi  
Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Wyrazy głębokiego współczucia 
oraz słowa wsparcia i otuchy  

z powodu śmierci  

składają

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej  
Agata Wilczek

Burmistrz  
Gminy Konstancin-Jeziorna  

Kazimierz Jańczuk

W niedzielę zagra WOŚP!
POWIAT Już w najbliższą niedzielę 29 stycznia odbędzie się 31. Finał Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy. We wszystkich gminach naszego powiatu 

odbędę się zbiórki pieniędzy połączone z mnóstwem atrakcji

 W tym roku Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy zbie-
ra pieniądze na zakup sprzętu 
do szybkiej identyfikacji bakte-
rii wywołujących sepsę. W Pia-
secznie finał WOŚP na placu Pił-
sudskiego i skwerze Kisiela wy-
startuje o godz. 18. Planowa-
na jest dyskoteka w klimacie 
lat 80. i 90. Gościem specjal-
nym imprezy, którą poprowa-
dzi DJ Martin Rosa, będzie 
znany prezenter i dziennikarz 
muzyczny Hirek Wrona. Oprócz 
tego planowany jest pokaz Te-
atru Ognia i mnóstwo wydarzeń 
towarzyszących, jak aukcja prac 
plastycznych, spektakle teatral-
ne i występy artystyczne. Wyda-
rzenie potrwa do godz. 20. W te-
goroczny WOŚP włączy się także 
piaseczyńska wąskotorówka. Na 
stacji kolejki gościć będą Grupa 
Historyczno-Edukacyjna „Sza-
re Szeregi”, Muzeum Techniki 
radekbrzozowski.pl oraz Escape 
Service. Na odwiedzających bę-
dzie czekała drezyna, wystawio-
ny zostanie też parowóz Px48. 
Stację można odwiedzać w godz. 
10-16.
 W niedzielę w Konstanci-
nie-Jeziornie na ulicach miasta 
będzie kwestowało prawie 100 
wolontariuszy. Finałowy kon-
cert zaplanowano w Hugonów-
ce. Wystąpią dzieci i młodzież 
z Zespołu Pieśni i Tańca Prze-
pióreczka, Egurrola Dance Stu-
dio, uczniowie z SP nr 6 z Opa-
czy, podopieczni sekcji tanecz-
nych KDK i harcerze z Uroczy-
ska Konstancin. O 16.50 przed 
Hugonówką odbędzie się po-
kaz Teatru Ognia Etnimus. Po-
tem nastąpi dalsza część koncer-
tu z udziałem m.in. Wilanowskiej 
Orkiestry Dętej, raperów i rock-
manów. O godz. 20 kolejny finał 
WOŚP zwieńczy Światełko do 
Nieba. Koncerty w Hugonówce 
rozpoczną się o godz. 15, jednak 
wydarzenia towarzyszące będą 
odbywały się już od godz. 10. Z 
istotniejszych warto wymienić 
warsztaty rodzinne w Hugonów-
ce, turniej brydża w willi Gryf 
czy II Bieg Rodzinny, który wy-
startuje o godz. 14 w parku zdro-
jowym.
 W Górze Kalwarii, jak co 
roku zaplanowano mnóstwo 
wydarzeń, z których część roz-
pocznie się już 28 stycznia. W 
ośrodku Brzanka, który od nie-
dawna ma nowego gospoda-
rza, od godz. 14 będą odby-
wały się koncerty, które o 20 
zwieńczy Jam Session i licyta-
cja. 29 stycznia o godz. 10 wy-
startuje miasteczko campero-
we, na miejscu będzie dostępna 
też wystawa figur filmowych, 
offroad i gra miejska dla dzie-
ci. W dniu finału o godz. 10 w 
Baniosze odbędzie się ognisko 

z morsami, potem zaplanowa-
no Bieg w Galotach, wspólne 
wejście do wody, a po nim sau-
nę i jacuzzi. Na Placu Manew-

rowym od godz. 10 będzie od-
bywał się offroad, a potem – o 
godz. 20 – zaplanowano Świa-
tełko do Nieba. W hali sporto-
wej przy ul. Białka będą odby-
wały się zawody sportowe, ani-
macje dla dzieci i pokazy druży-
ny pożarniczej, zaś w pobliskim 
Ośrodku Kultury – koncerty (od 
godz. 14.40 do 19.30). Wyda-
rzeniem towarzyszącym będzie 
bieg „Policz się z cukrzycą” na 

dystansie 5 km, który wystartu-
je z rynku o godz. 11.
 W gminie Tarczyn 31. fi-
nał WOŚP będzie odbywał 
się w Rembertowie (ul. Stra-
żacka 108). Impreza rozpocz-
nie się o godz. 10 i zakończy o 
20 tradycyjnym Światełkiem 
do Nieba. W programie m.in. 
animacje, występ iluzjoni-
sty, liczne koncerty i licytacje. 
 W Lesznowoli WOŚP za-

gra tym razem w szkole w Mro-
kowie. Impreza zacznie się o godz. 
14.30 i potrwa do 18. W progra-
mie m.in. pokazy tańca, wy-
stępy uczniów, licytacja gadże-
tów WOŚP, loteria, kiermasz rze-
czy nowych i używanych, ma-
lowanie buziek, kawiarenka, 
dyskoteka, spektakl teatralny. 
 W Prażmowie finał WOŚP 
zostanie zorganizowany na par-
kingu przed Szkołą Podstawową 
w Uwielinach. Impreza rozpocz-
nie się o godz. 14 od koncertu Mr. 
Sebi. Potem będą pokazy uczniów, 
koncerty, licytacje, a na końcu – o 
godz. 20 – Światełko do Nieba. 

TW
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Strażacy otrzymali
sprzęt za ponad 1 mln zł
GÓRA KALWARIA We wtorek rano przed strażnicą OSP 

Góra Kalwaria odbyło się uroczyste przekazanie 

sprzętu jednostkom OSP, głównie z terenu gminy. 

Trafi ą do nich m.in. łodzie ratownicze do prowadze-

nia akcji na Wiśle, wielozadaniowy quad czy spe-

cjalistyczny agregat prądotwórczy o dużej mocy

 Zaproszonych na uroczystość przekazania sprzętu gości powi-
tał st. bryg. Leszek Szcześniak, komendant powiatowy Państwo-
wej Straży Pożarnej w Piasecznie. - Musimy stosować coraz nowo-
cześniejsze rozwiązania, bo tego wymagają od nas zmieniające się 
realia – mówił st. bryg. Leszek Szcześniak. - Zużywający się sprzęt 
trzeba zastępować nowym. Na szczęście dysponujemy coraz lep-
szym potencjałem ratowniczym, co przekłada się na większe bez-
pieczeństwo mieszkańców. 
 Po chwili druhna Małgorzata Sadowska odczytała akty przeka-
zania sprzętu, a wręczyli je zaproszeni goście, w tym Piotr Uściń-
ski, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, poseł 
Dariusz Olszewski, radni sejmiku województwa Michał Prószyński i 
Piotr Kandyba oraz Arkadiusz Strzyżewski, burmistrz Góry Kalwarii. 
OSP Czaplin i OSP Konstancin-Jeziorna otrzymają płaskodenne ło-
dzie do prowadzenia akcji na Wiśle, specjalistyczny agregat o mocy 
100 kW trafi  do OSP Pęcław, OSP Góra Kalwaria otrzyma sprężar-
kę do ładowania butli z powietrzem, a OSP Baniocha – wielozada-
niowego quada. Sprzęt ratownictwa technicznego trafi  też do OSP 
Wojciechowice. W sumie wartość przekazanego wyposażenia prze-
kracza 1,2 mln zł. Pieniądze na doposażenie OSP pochodziły z róż-
nych źródeł – rządowego Funduszu Sprawiedliwości, Skarbu Pań-
stwa, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej, ale też od Marszałka Województwa Mazowieckiego, 
gminy Góra Kalwaria, powiatu piaseczyńskiego i ze środków wła-
snych OSP. - Można powiedzieć, że ten sprzęt jest wynikiem wie-
lu wspólnych działań, w których uczestniczyły zarówno jednostki 
administracji państwowej, jak i samorządowej – podsumował Piotr 
Uściński. Następnie ksiądz prałat Włodzimierz Czerwiński poświę-
cił wszystkie przekazane urządzenia, aby dobrze służyły strażakom 
i przyczyniały się do ratowania ludzkiego życia.

Tomasz Wojciuk

Przekazania sprzętu dokonano przed jednostką OSP Góra 

Kalwaria, która z 500 interwencjami rocznie jest w gronie 

najczęściej wyjeżdżających do zdarzeń jednostek w kraju

Wyjątkowy prezent dla Babci i Dziadka
W tym tygodniu, przez cztery dni, w Przedszkolu Publicznym „Bajka” odbywały się 

występy wychowanków różnych grup wiekowych z okazji Dnia Babci i Dziadka
 Na przedstawienie gru-
py 4-latków przybył, dziś dum-
ny dziadek, a niegdyś burmistrz 
Piaseczna Józef Zalewski. - Jako 
burmistrz pan Józef Zalewski 
bardzo troszczył się o oświa-
tę zarówno publiczną, jak i pry-
watną – powiedziała właściciel-
ka przedszkola Krystyna Otrę-
ba-Kurasiewicz. - Obecna wła-
dza, by utrudniać funkcjono-
wanie placówki, pobudowała 
zatoczkę autobusową w trzech 
bramach naszego przedszkola. 
 W czwartek grupa 6-latków 
zaprezentowała słowno-muzycz-
ne widowisko „Cztery pory roku”. 
 Przestronna przedszkol-
na sala koncertowo-teatral-
na wypełniła się do ostatnie-
go miejsca. Występ przed-
szkolaków krótkim koncer-
tem chopinowskim poprzedził 
absolwent „Bajki” - Krzysz-
tof Otręba. 17-letni wnu-
czek właścicielki przedszko-
la zachwycił porywającą in-
terpretacją utworu „Fanta-
zja-Impromptu cis-moll op. 66”
- Krzysio grę na fortepianie 

ćwiczy cztery godzinny dzien-
nie, ale swój talent zaczy-
nał rozwijać tutaj, w naszym 
przedszkolu, które działa już 
od 23 lat – mówiła z dumą dy-
rektor przedszkola Krystyna 
Otręba-Kurasiewicz. - Począt-
kowo „Bajka” była przedszko-
lem prywatnym, teraz jest pu-
blicznym. Jednak jakość opieki 

i edukacji pozostała taka sama. 
Zapewniamy dużo zajęć dodat-
kowych, stawiamy na wszech-
stronny rozwój naszych wy-
chowanków, kładąc szczególny 
nacisk na rozwijanie zdolności 
muzycznych. 
 „Cztery pory roku” okaza-
ły się przedstawieniem cieka-
wym i wielobarwnym, na miarę 
swojego tytułu. Młodzi aktorzy 
zachwycili grą na instrumen-
tach, doskonałym przygotowa-
niem poszczególnych ról, tań-

cami z niezwykle rozbudowa-
nym układem choreograficz-
nym oraz przepięknymi, różno-
rodnymi strojami, które samo-
dzielnie projektuje i szyje wła-
ścicielka przedszkola. Dynami-
ka poszczególnych scen, mno-
gość prezentowanych kreacji, 
swoboda, gracja i obycie sce-
niczne 6-latków zahipnotyzo-

wały publiczność, która chło-
nęła każdą chwilę, nagradzając 
młodych aktorów burzą okla-
sków. Imponowała również de-
koracja, a także oprawa i roz-
mach sceniczny spektaklu. Od-
powiednio dobrana muzyka, do-
skonałe nagłośnienie, gra świateł 
czy gęsta para czasami spowi-
jająca sceniczne deski sprawia-
ły, że można było poczuć się jak 
w prawdziwym teatrze, na sztu-
ce przygotowanej przez profe-
sjonalnych aktorów. Przepiękny 
spektakl zakończono piosenką 
po angielsku oraz gromkim „sto 
lat!” dla ukochanych dziadków. 
 - Tak imponujące efekty 
osiągamy dzięki wielogodzin-
nym przygotowaniom, ogrom-
nemu zaangażowaniu i do-
świadczeniu naszej kadry pe-
dagogicznej – mówi Krysty-
na Otręba-Kurasiewicz. - Dla 
dzieci to nie tylko nauka, ale 
też świetna zabawa. Rozwija-
ją się muzycznie i artystycz-
nie, ale także uczą się współ-
pracy oraz przełamują nie-
śmiałość, która początkowo 
może towarzyszyć scenicz-
nym występom przed publicz-
nością. Duże znaczenie ma 
to, że posiadamy w przed-
szkolu salę ze sceną. Dzię-
ki niej dzieci mogą uczyć się 
powierzonych im ról w takich 
samym warunkach, w jakich 
później występują.

Publiczne Przedszkole „Bajka” 
Piaseczno, Księcia Janusza I Starego 5, tel. 22 715 52 07, 22 737 07 68, www.bajka.eu

11 Listopada 21, 05-500 Piaseczno, tel: 22 736 00 66, www.bajka-zalesie.pl

P R O M O C J A
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Coraz głośniej nad głowami
LESZNOWOLA Ryanair zapowiada powrót na lotnisko Chopi-

na. Z punktu widzenia podróżnych korzystających z usług ir-

landzkiego przewoźnika to dobra wiadomość. Jednak miesz-

kańcy Nowej Woli, Nowej Iwicznej, Zgorzały, Zamienia, Łozisk, 

Bobrowca i jeszcze kilku innych miejscowości mogą odczuwać 

niepokój, bo nad ich głowami zwiększy się ruch lotniczy, który 

i tak jest już bardzo dokuczliwy.  Zwłaszcza w okresie letnim

 Kilkanaście dni temu media 
obiegła wiadomość, że irlandz-
ki tani przewoźnik Ryanair ma 
wrócić na lotnisko Chopina 
(dziś jego flota lata z Modlina). 
Nie wiadomo jeszcze w jakim 
zakresie, bo dopiero na prze-
łomie stycznia i lutego zostanie 
przedstawiony letni rozkład lo-
tów. Tymczasem lotnisko Cho-
pina podsumowało ubiegły rok, 
jeśli chodzi o liczbę odprawia-
nych pasażerów. Przed pande-
mią było ich około 19 mln rocz-
nie. Później przyszło gwałtow-
ne załamanie. Teraz, jak moż-
na wyczytać w przedstawionym 
raporcie, ruch lotniczy powo-
li wraca do wskaźników sprzed 
pandemii, a lotnisko obsłużyło 
w ubiegłym roku nieco ponad 
14,4 mln pasażerów (najwięcej 
w lipcu – 1,69 mln). Wszystko 
wskazuje na to, że liczba pasa-
żerów odprawianych przez port 
w tym roku będzie jeszcze wyż-

sza, co wiąże się też z więk-
szą liczbą startujących i lądu-
jących samolotów. A te już te-
raz przysparzają sporo uciążli-
wości zwłaszcza mieszkańcom 
gmin Lesznowola i Piasecz-
no. Najgorzej jest w miesiącach 

letnich, kiedy zaczynają się 
czartery. Bywają dni, kiedy sa-
moloty, z rykiem silników, prze-
latują nad domami dosłownie 
co kilka minut.
 W związku z mnożącymi 
się skargami do działania przy-
stąpiła gmina Lesznowola. Re-
agując na uciążliwości aku-
styczne, wystąpiła do Przedsię-
biorstwa Państwowego „Porty 

Lotnicze” im F. Chopina, Pol-
skiej Agencji Żeglugi Powietrz-
nej, Urzędu Lotnictwa Cywil-
nego, Marszałka Wojewódz-
twa Mazowieckiego – Ada-
ma Struzika oraz Przewodni-
czącego Sejmiku Wojewódz-
twa – Ludwika Rakowskiego z 
wnioskiem o zaniechanie na-
ruszeń i podjęcie szybkich roz-
wiązań technicznych i organiza-
cyjnych w celu wyeliminowania 
powstałych uciążliwości. Jed-
nocześnie, jak informuje wice-
wójt Marcin Kania, zwrócono 
się do Marszałka Województwa 
Mazowieckiego z wnioskiem o 
nałożenie (w formie Decyzji) 
na Przedsiębiorstwo Państwo-
we „Porty Lotnicze” im F. Cho-

pina obowiązku polegającego 
na ograniczeniu oddziaływania 
akustycznego na środowisko 
Portu Lotniczego im. Fryderyka 
Chopina w Warszawie w zakre-
sie liczby wykonywanych ope-
racji lotniczych w porze nocnej 
oraz dotrzymywania dopusz-
czalnych poziomów hałasu. Ale 
to nie wszystko. Gmina zwróci-
ła się też do Departamentu Mo-
nitoringu Środowiska GIOŚ o 
przeprowadzenie pomiarów ha-
łasu lotniczego w Mysiadle, No-
wej Iwicznej, Zgorzale, Leszno-
woli, Wilczej Górze, Władysła-
wowie i Łazach. Wiadomo już, 
że GIOŚ zaplanował takie po-
miary w Zgorzale. 

Tomasz Wojciuk

Lotnisko Chopina może obsłużyć rocznie nawet 30 milio-

nów pasażerów. W ubiegłym roku obsłużyło 14,4 mln.

Witold K. 

w Hugonówce

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W sobotę 4 lutego o godz. 
18 w Hugonówce odbędzie 
się pokaz fi lmu dokumental-
nego „Na krawędzi – Witold 
K.” w reżyserii Jacka Knop-
pa i Piotra Weycherta. Opo-
wiada on o życiu i twórczości 
polsko-amerykańskiego arty-
sty malarza Wita Kaczanow-
skiego, znanego jako Witold
-K. W 1964 roku artysta wy-
jechał na stypendium do Pa-
ryża. Pobyt nad Sekwaną za-
owocował wieloma przy-
jaźniami, m.in. z Jacquesem 
Prévertem oraz Pablem Pi-
cassem. Ten ostatni namalo-
wał nawet portret Witolda
-K (szkic Picassa był prezen-
towany w Hugonówce pod-
czas wystawy prac Witolda K. 
w 2020 roku). W 1969 roku Ka-
czanowski wyjechał do USA. 
Jako pierwszy Polak miał re-
trospektywę w najstarszym 
domu aukcyjnym w Amster-
damie – Sotheby’s (2007). 
Jego prace pokazywano na 
ponad 70 wystawach, w tym 
40 indywidualnych. Artysta 
jest laureatem wielu nagród 
oraz wyróżnień. Wstęp na 
fi lm jest bezpłatny. 
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Przy obecnym natężeniu 

ruchu lotniczego, 

lotnisko staje się coraz 

bardziej uciążliwe dla 

okolicznych muieszkańców

R E K L A M A

Dofinansowanie na zakup szkolnego autobusu
PRAŻMÓW Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył aż 13,3 mln zł na dofi nansowanie 

zakupu autobusów, dowożących dzieci do szkół. Z tej puli 300 tys. zł ma trafi ć do gminy Prażmów
 –  Wsparcie w ramach pro-
gramu polega na udzieleniu do-
tacji na zakup nowych autobu-
sów przeznaczonych do realiza-
cji ustawowego obowiązku gmin 
związanego z dowozem dzie-
ci i młodzieży, także tej z niepeł-
nosprawnościami, do placówek 
oświatowych – podkreśla mar-
szałek Adam Struzik. Piotr Kandy-
ba, radny sejmiku województwa 
też nie kryje swej radości. - Cieszę 

się, że w Prażmowie dzieci będą 
jeździły nowymi i bezpieczniej-
szymi autobusami – mówi. 
 Na zakup nowego autobu-
su Prażmów otrzyma 300 tys. zł. 
Ile będzie on docelowo kosztował 
– na razie nie wiadomo. - Będzie-
my chcieli kupić autobus do koń-
ca sierpnia, aby od nowego roku 
szkolnego można było z niego ko-
rzystać – mówi wójt Jan Adam Dą-
bek. - Wcześniej ogłosimy przetarg. 

Spróbujemy też pozyskać jakieś 
dodatkowe środki zewnętrzne.
 W tej chwili dzieci i młodzież 
do szkół w Uwielinach oraz Praż-
mowie dowozi fi rma zewnętrz-
na. Gmina we własnym zakresie 
zapewniła transport dzieci nie-
pełnosprawnych. - Jak będziemy 
mieli własny autobus, prawdopo-
dobnie uda nam się ograniczyć 
koszty dowozu dzieci do szkół – 
prognozuje wójt Prażmowa.

R E K L A M A
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Jedną z najważniejszych inwestycji jest przebudowa ulicy Sienkiewicza

AKTUALNOŚCI 5nr 3 (932)/2023

KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY PIASECZNO

5,6 mln złotych na 
inwestycje drogowe powiatu
Gmina Piaseczno przekaże łącznie 5,6 mln złotych na drogowe inwestycje, 

które powiat piaseczyński zamierza realizować w 2023 roku
 Samorząd gminy od lat 
współpracuje z wszystkimi za-
rządcami dróg przebiegających 
przez nasz teren. W ostatnich 
latach wspólnie ze Starostą Pia-
seczyńskim, Urzędem Marszał-
kowskim Województwa Mazo-
wieckiego i Generalną Dyrek-
cją Dróg Krajowych i Autostrad 
udało nam się przebudować kilka 
bardzo ważnych fragmentów sie-
ci drogowej.
 – Jedną z najbardziej spek-
takularnych inwestycji była ubie-
głoroczna przebudowa ulic Pod 
Bateriami i Polskiego Państwa 
Podziemnego, na którą przekaza-
liśmy powiatowi łącznie 8,2 mln 
zł – zauważa burmistrz Daniel 
Putkiewicz. Obecnie trwają pra-
ce projektowe dla kolejnego frag-
mentu dawnej drogi wojewódz-
kiej 722, którą powiat przejął 
w 2020 roku. – Przebudowę ulicy 
Sienkiewicza od ul. Wojska Pol-
skiego do ul. Pomorskiej powiat 
planuje rozpocząć jeszcze w tym 
roku. Oczywiście zależy to od 
powodzenia prac projektowych, 
uzyskania pozwolenia na budo-
wę i wyłonienia wykonawcy. Na 
to zadanie przekażemy 2,3 mln 
złotych – informuje burmistrz 
Daniel Putkiewicz.

Współpraca dla 

dobra mieszkańców

 – Wiemy jak ważne dla naszych 
mieszkańców są inwestycje czy 
remonty drogowe, które poprawią 
bezpieczeństwo i komfort użytko-
wania drogi. Dlatego też staramy 
się zachęcać innych zarządców 
dróg na terenie gminy do podjęcia 
działań poprzez przygotowanie 
przez gminę projektu moderniza-
cji drogi czy przekazując środki na 
realizację budowy – mówi wice-
burmistrz Robert Widz.
 Jedną z inwestycji zaplano-
wanych przez powiat na 2023 
rok, którą Gmina Piaseczno jest 
gotowa wesprzeć kwotą 2 mln 
złotych, jest przebudowa ulicy 
Sielskiej od drogi krajowej Nr 79 

w Żabieńcu w kierunku ronda na 
ul. Starochylickiej.
 – Rada Miejska dała nam 
zielone światło do podpisania 
porozumienia z powiatem. Naj-
pierw oczywiście przeanalizuje-
my projekty inwestycji, a następ-
nie możliwe będzie podpisanie 
umowy o przekazaniu środków 
na konkretną realizację – mówi 
burmistrz Daniel Putkiewicz.

Przedłużenie dróg 

rowerowych

 Dwa mniejsze zadania, któ-
re planuje dofinansować Gmi-
na, dotyczą przedłużenia infra-
struktury dla pieszych i rowerzy-
stów wzdłuż dróg powiatowych 
w Żabieńcu i Chylicach. Na roz-

budowę i przebudowę ulicy Sta-
rochylickiej w zakresie prze-
dłużenia istniejącej wzdłuż uli-
cy Chyliczkowskiej drogi dla ro-
werów do ronda przy ulicy Siel-
skiej i dalej do nowego ronda na 
skrzyżowaniu ulic Starochylickiej 
i Dworskiej w Chylicach gmina 
Piaseczno przekaże 0,5 mln zło-
tych. Obecny ciąg pieszo-rowe-

rowy po północnej stronie drogi 
po realizacji tego zadania będzie 
pełnił funkcję chodnika. Wraz 
z powiatem chcemy też przedłużyć 
aż do przejazdu kolejowego drogę 
dla pieszych i rowerzystów przy 
ul. Głównej w Żabieńcu. Na reali-
zację tego zadania Rada Miejska 
zgodziła się przekazać powiatowi 
0,8 mln złotych.
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Coraz bliżej remontu 
dwóch fatalnych dróg
PIASECZNO Wielkimi krokami zbliża się przebudowa dwóch nieutwardzonych dróg w Zalesiu Dol-

nym. Mowa o kilkusetmetrowym odcinku alei Kasztanów oraz odchodzącej od niej ulicy Głogowej. 

Do gminy wpłynęły oferty na modernizację tych arterii. Najniższa opiewa na kwotę 3,4 mln zł

 W przetargu najkorzyst-
niejsze ceny zaproponowa-
ła firma Falbruk. Za utwar-
dzenie ulicy Głogowej zaży-
czyła sobie 1,08 mln zł, zaś 
przebudowę alei Kasztanów 
– 2,33 mln zł. Tymczasem w 
budżecie gminy radni zare-
zerwowali na te drogi odpo-
wiednio 295 tys. zł i 491 tys. 
zł. Być może już na najbliż-
szej sesji rady miejskiej, któ-
ra planowana jest na 8 lute-
go radni dołożą pieniędzy na 
tę inwestycję tak, aby można 
było zrealizować ją jeszcze w 
tym roku. 
 - To częsta praktyka, że de-
cyzje co do pełnego sfinanso-
wania danego zadania radni 
podejmują na bieżąco, w miarę 
kompletowania dokumentacji i 
pozyskiwania pozwoleń na bu-
dowę – wyjaśnia radna Magda-
lena Woźniak. - Kluczowy jest 
fakt zapisania inwestycji w bu-
dżecie, bo oznacza wolę jej re-
alizacji – dodaje. 
 Projektowanie obydwu ulic 
w Zalesiu Dolnym (w gorszym 

stanie jest nieutwardzony od-
cinek alei Kasztanów) trwa-
ło ponad półtora roku. Wcze-
śniej odbyły się konsultacje z 
mieszkańcami. Aleja Kasz-
tanów ma mieć 5 m szeroko-
ści i brukowane spowalniacze. 
Skrzyżowania z Jarzębinową i 
Głogową mają zostać wynie-
sione. Co do odwodnienia, to 
ma być ono powierzchniowe. 
Woda będzie ściekać do mul-
dy chłonnej znajdującej się na 

poboczu. W ulicy Głogowej 
natomiast, ze względu na jej 
podmokły charakter, zostanie 
wykonane standardowe od-
wodnienie. Woda ma być od-
prowadzana do rowu przy uli-
cy Cisowej. 
 Jeśli radni dołożą brakują-
ce środki, przebudowa dróg za-
cznie się pewnie wiosną i za-
kończy jeszcze w tym roku. 

Tomasz Wojciuk

Odcinek alei Kasztanów (na zdj.) i ulica Głogowa to ostat-

nie dwie nieutwardzone drogi na terenie Zalesia Dolnego

Gwiazda opowie o ekologii
GÓRA KALWARIA Startuje kolejny cykl edukacyjno-ekologiczny, 

podczas którego znane osobistości świata mediów opowiada-

ją jak dbać o środowisko, w kontekście postępowania ze zuży-

tym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Tym razem twa-

rzą projektu będzie wokalistka i infl uencerka Saszan, której 

będzie partnerował dziennikarz radiowy Kuba Adamiak

 W tym roku ma zostać zorganizowanych aż 10 spotkań z udzia-
łem tej pary. Pierwsze z nich odbędzie się już w piątek 27 stycznia 
w Ośrodku Kultury w Górze Kalwarii. W programie jest krótka lekcja 
przyrody, recital muzyczny Saszan, eko quizy z nagrodami, a tak-
że zbiórka elektrośmieci, czyli zepsutych telefonów, tabletów, słu-
chawek, pilotów od telewizorów itp. - Cieszę się, że zostałam amba-
sadorką tak potrzebnego projektu – mówi Saszan. - Razem z Kubą 
Adamiakiem poopowiadamy, jak dbać o nasz dom – Ziemię. Waż-
ne, aby nie wyrzucać elektrośmieci do zwykłego kosza, tylko prze-
kazywać je do recyklingu. 
 Impreza rozpocznie się o godz. 12 i potrwa do 14. Swoje uczest-
nictwo w niej zapowiedział już burmistrz Arkadiusz Strzyżewski.
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Gmina  
Konstancin-Jeziorna

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (Dz. U z 2022 r., poz. 672 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektów aneksów do Uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot 
gruntowych, znajdujących się w obrębach ewidencyjnych położonych w mieście Konstancin-Jeziorna, na okres 60 dni tj. od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 29 
kwietnia 2023 r.
Z projektami można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa przy ul. Piaseczyńskiej 
77 w Konstancinie-Jeziornie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00. Informacji udziela Pani Inspektor Stanisława Elżbieta Zgagacz, pokój nr 11, tel. 
(22) 48 42 426.
Projekt będzie również dostępny na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl oraz w Gminnym Systemie Informacji Przestrzennej w zakładce Uproszczony 
Plan Urządzenia Lasu pod adresem gsip.konstancinjeziorna.pl.
Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.
W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektów aneksów do Uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia 
i wnioski w sprawie planu.
Zastrzeżenia i wnioski należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, 
której wniosek lub zastrzeżenie dotyczy.
Organem właściwym w sprawie uznania lub nieuznania ww. zastrzeżeń i wniosków jest Starosta Piaseczyński.

Konstancin-Jeziorna, 25.01.2023 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 lub pisząc na adres administratora;
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. wyłożenia 

do publicznego wglądu projektów aneksów Uproszczonego planu urządzenia lasu;
4) podstawą obowiązku prawnego ciążącego na administratorze jest art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (Dz. U z 2022 r., poz. 672 z późn. zm.);
5)  zgromadzone zastrzeżenia i wnioski wraz z danymi osobowymi zostaną przekazane Staroście Piaseczyńskiemu, ponadto 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 (RODO) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (szczegóły na stronie 

internetowej https://uodo.gov.pl);
10) podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do identyfikacji właściciela lasu oraz wydania decyzji w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń i wniosków przez Starostę Piaseczyńskiego;
11) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu wydania decyzji, w tym profilowane.

Burmistrz Gminy 
Konstancin-Jeziorna

/–/ mgr Kazimierz Jańczuk

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów aneksów do Uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 

2025 r., znajdujących się w obrębach ewidencyjnych położonych w mieście Konstancin-Jeziorna



DAM PRACĘ

Do sprzątania terenów zewnętrznych, 
Warszawa, tel. 739 001 230 

Praca dla emeryta (zamiatanie, odśnieżanie)  z 
zamieszkaniem, okolice Piaseczna, 
tel. 606 420 600

Pensjonat w Baniosze zatrudni pielęgniarkę, ku-
charkę oraz osobę do sprzątania, tel. 698 905 665

Zatrudnię brukarzy i pomocników, tel. 509 069 235

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

Zatrudnię ekspedientkę, trzy razy w tygodniu 
w sklepie w Łazach, tel. 691 864 231

Skład  budowlany zatrudni magazyniera w Cen-
drowicach, tel. 602 292 933

Sekretarka, znajomość komputera, 
biuro@przyczepy.waw.pl, tel. 601 449 898

Piekarnia Łazy przyjmie piekarza, tel. 506 595 555

Przyjmę do pracy w sklepie spożywczym 
w  Łosiu tel.601 970 036

Zatrudnię kierowcę C+E (hakowiec). 
Praca na miejscu. Tel. 660 000 408

Pracowników fizycznych, mężczyzn i kobiety, na li-
nię produkcyjną, Wólka Kosowska tel. 604 530 316

KUPIĘ

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

Kupię stare radia wzmacniacze kolumny 
tel. 501 668 977

SPRZEDAM

Telewizor Samsung, plazma 60 cali, 
tel. 609 206 930

Drewno owocowe opałowe, tel. 510 727 196

Grzejniki żeliwne, krajzegę 7,5KW, śrutownik 
11KW, tel. 502 52 56 53

AUTO MOTO KUPIĘ

Starsze Toyoty i Mercedesy, tel. 668 171 639

Peugeot CC, tel. 668 038 737

AUTO MOTO SPRZEDAM

Toyota Yaris 2016r., tel. 662 849 208

Dwa mercedesy: S klasa W220, diesel, poj: 3222 
cm3 stan bardzo dobry, srebrny, 29900 zł oraz 
SLK 170, kabriolet, 2 litry, kompressor, benzyna, ze 
Szwajcarii, 157 tys. km, 24900 zł, tel. 693 338 671 

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Sprzedam działki budowlane 1036 m kw, w Bar-
cicach Drwalewskich (gm. Chynów) cena 130 tys 
zł za działkę do lekkiej negocjacji, tel. 784 470 615

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

Działki rolne i budowlane w Woli Prażmowskiej, 
tel. 512 00 56 88

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ

Agencja przyjmie do sprzedaży i  wynajmu: 
działki, domy, mieszkania, lokale użytkowe, 
tel. 530 731 484

Kupię ziemię rolną do 1ha Gmina Prażmów 
tel 502418293

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA 

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

Pokój, Chylice, tel. 516 228 558

USŁUGI

GLAZURA, GRES, REMONTY, TEL. 601 219 482

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

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

Hydraulik tel. 886 576 148

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

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

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

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

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

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Cyklinowanie parkiety , tel. 502 514 388

Usługi hydrauliczne, tel. 691 077 538

Naprawa Krycie Dachów, tel. 511 928 895

WYCINAMY SAMOSIEJE, tel. 500 51 66 77

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

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

Hydraulik, tel. 733 159 220

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Renowacja antyków, tel. 733 560 206

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

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

Wykańczanie wnętrz, tel. 698 185 911

Hydraulik, naprawy, tel. 510 128 912

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

Malowanie i szpachlowanie, tel. 518 646 544

Remonty i wykończenia wnętrz, tel. 517 687 247 

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

Problem z OKNAmi? Wieje? Ociera? Pomogę 
tel. 519 516 302

Złota rączka 796 682  431

Malowanie, złota rączka tel. 606 480 869

Wywóz gałęzi, oczyszczanie działek 
tel. 519 874 891

Glazura,terakota,remonty tel.694 126 583

Remonty wykończenia tel.503 141 591

Remonty tel. 796 682 431

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

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

Budowa domów, stany surowe, tel. 694 401 711

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Hydrauliczne, tel. 698 185 911

Remonty, cyklinowanie, tel. 510 128 912

Brukarstwo - naprawy, tel. 786 882 192

Dachy - naprawy, pokrycia, tel. 502 473 605

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

 RÓŻNE 

Pożyczki, tel. 513 654 277

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

NAUKA 

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

Korepetycje – język polski, tel. 666 653 177

PRACOWNIA TWÓRCZEGO ROZWOJU ( rysunek 
interpretacja wierszy, gry edukacyjne, rozmowy o 
tworzeniu i o rozwoju osobowości, rozwiązywanie 
zagadki istnienia itd.) Tel. 571 373 118

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

PRACODAWCO
Szukasz pracownika?
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Nadaj ogłoszenie
Zadzwoń 

tel. 22 756 79 39
reklama@kurierpoludniowy.pl

Zatrudnię kierowcę samochodu ciężarowe-
go,  Konstancin-Jeziorna, tel. 515  445 225

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE, 
TEL. 511 356 779

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

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182  

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

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

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

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

Kominiarz, tel. 781 495 997

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Remonty budowlane, ogrodzenia, 
tel. 513 137 581 

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

Kolportera 
z własnym 

samochodem

Zadzwoń 
tel. 22 756 79 39

ze znajomością 
powiatów 

pruszkowskiego 
i grodziskiego 

lub otwockiego, 
praca co drugi piątek

Komfortowy dom 105 m kw. +60 m kw. Budy-
nek gospodarczy na działce 1300 m kw. stylowo 
umeblowany w centrum Tarczyna, cena 6 tys. zł, 
tel. 501 261 711

w każdy piątek
cena od 4 zł za słowo

Zamów 
ogłoszenie drobne

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

O G Ł O S Z E N I E

Faworyci nie zawiedli
PIŁKA NOŻNA W jubileuszowym, XX Memoriale Walentego Kazubka tradycyjnie nie brakowało emo-

cji. Po sobotnim turnieju oldboyów, w ostatnią niedzielę na stadionie GOSiR Piaseczno 12 drużyn ry-

walizowało o miano najlepszej ekipy nieofi cjalnych mistrzostw powiatu piaseczyńskiego

 Główną ideą imprezy jest 
upamiętnienie Walentego Ka-
zubka – wieloletniego, zasłużo-
nego działacza i prezesa LKS 
Jedność Żabieniec. I o ile kiedyś 
walka toczyła się w hali Gminne-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
to obecnie turniej rozgrywany 
jest na boisku pod balonem.

Z zacięciem i charakterem 

 W rywalizacji oldboyów 
bezkonkurencyjny okazał się ze-
spół Pajda Chleba, który w me-
czu finałowym pokonał Jedność 
Żabieniec 3:0. Trzecie miejsce 
przypadło w udziale MKS Pia-
seczno, które w starciu o brąz 
pokonało Okęcie Warszawa 2:0. 
 - W sobotę zagrało 12 dru-
żyn oldbojów i pomimo, że kon-
kurowali tu ze sobą starsi pano-
wie (35 plus – przyp red.), można 

było popatrzeć na ciekawy futbol 
i poczciwe tępo gry – mówi Pa-
weł Sawa, prezes LKS Jedności 
Żabieniec, organizatora imprezy. 
- Obserwując rozgrywki elimina-
cyjne wydawało się, że grupa po-
południowa jest zdecydowanie 
lepsza, natomiast, jak się później 
okazało, w ćwierćfinałach prym 
wiodły jednak drużyny z pierw-
szej grupy. Ostatecznie, po raz 
drugi z rzędu, zwyciężyła Pajda 
Chleba Oldboys Warszawa.
 Najlepszym strzelcem im-
prezy został Dominik Madej 
(MKS Piaseczno), najlepszym 
bramkarzem – Bartek Bakalar-
czyk (Jedność Żabieniec), a naj-
lepszym zawodnikiem – Grze-
gorz Dryka (Pajda Chleba).
 - Pajda wygrała zasłużenie. 
Wydawało mi się, że Piaseczno 
jest rywalem do podjęcia ręka-

wicy w finale, no ale loteria rzu-
tów karnych nie pozwoliła nam 
wystąpić w rywalizacji o pierw-
sze miejsce – mówi Paweł Grodz-
ki, który na turnieju reprezento-
wał barwy MKS Piaseczno. - Jak 
porównałbym grę seniorską do 
gry w oldboyach? Uważam, że 
jeszcze ci starsi panowie, mimo 
swojego wieku, mają zacięcie i 
charakter. A ci z umiejętnościami 
mają zdecydowanie łatwiej w ka-
tegorii 35 plus. Może dynamika i 
kondycja już nie ta, ale za to jest 
doświadczenie.

Wygrała piłkarska jakość

 Tegoroczny turnieju senio-
rów stał natomiast pod znakiem 
wyjątkowo męskiej gry, która nie-
stety miała swój efekt w posta-
ci kilku – mniej lub bardziej po-
ważnych – kontuzji. W grupie A 

najlepiej wypadła Laura Chylice 
(z bilansem czterech zwycięstw i 
jednej porażki), a w grupie B bez-
konkurencyjny był główny fawo-
ryt imprezy – MKS Piaseczno, 
który do trzech zwycięstw do-
łożył jeszcze po dwa remisy. Na 
tym etapie swoje zmagania w XX 
Memoriale Walentego Kazub-
ka zakończyły: FC Lesznowo-
la, UKS Walka Kosów, MUKS 
Kosa Konstancin i UKS Tarczyn. 
Wśród kibiców nie zabrakło i sa-
morządowców. Na turnieju trzy 
lesznowolskie ekipy wspierał oso-
biście Marcin Kania, wicewójt  
Lesznowoli.

 Największe emocje zaczęły się 
jednak dopiero od fazy pucharo-
wej, w której Laura rozbiła Koronę 
Góra Kalwaria 7:0, MKS Piasecz-
no - Jedność Żabieniec 5:0, Orzeł 
Baniocha uległ RKS Mirków 1:2, 
a SRS Zamienie wyeliminowało 
po rzutach karnych drugi zespół 
Jedności Żabieniec 2:2 (3:2 k.). W 
półfinałach Mirków pokonał z ko-
lei Laurę 2:1, a Piaseczno zdoła-
ło ograć Zamienie (piłkarzy z cie-
kawą ligową przyszłością, którzy 
grają w zasadzie – co sami otwar-
cie przyznawali – bez żadnych tre-
ningów) 1:0. W spotkaniu o ostat-
nie miejsce na podium Laura, bę-
dąc zespołem lepszym, zwyciężyła 
– wyraźnie zmęczone już trudami 
turnieju – Zamienie 2:0, a w wiel-
kim finale – choć Piaseczno zdecy-
dowanie przeważało – bramki nie 
padły (mimo kilku świetnych oka-
zji dla biało-niebieskich) i o tym 
kto wygra memoriał zdecydować 
miały rzuty karne. Te lepiej egze-
kwowali podopieczni Arkadiusza 
Modrzejewskiego i było to chyba 
rozstrzygnięcie sprawiedliwe (3:2), 
bo prezentowali oni, jak na czwar-
toligowców przystało, najwyższą 
piłkarską jakość spośród wszyst-
kich uczestników zawodów.
 - Podczas turnieju na pewno 
dało się zauważyć bardzo duże 
zaangażowanie u wszystkich dru-
żyn – mówi Michał Janowski, ka-
pitan MKS Piaseczno. - Mało 
było „radosnego futbolu”, a dużo 
walki i gry ma kontakcie. Nikt nie 
odpuszczał, każdy zespół walczył 
najpierw o wyjście z grupy, a po-
tem o dotarcie do finału. Nam się 
to udało i choć przeważaliśmy w 
tym najważniejszym meczu, to 
zwyciężyć udało się dopiero po 
serii rzutów karnych. Bardzo nas 
cieszy wygranie Memoriału im. 
Walentego Kazubka. Dobrze roz-
poczęliśmy rok, w którym nasz 
klub obchodzi swoje 100-lecie.
 Najlepszym zawodnikiem me-
moriału został wybrany Sebastian 
Folwarski (MKS Piaseczno), naj-
lepszym strzelcem (z dorobkiem 
dziewięciu goli) był Paweł Rybak 
(KS Laura Chylice), a najlepszym 
bramkarzem wybrano boiskowe-
go weterana Marcina Rosłonka z 
RKS Mirków.
 - Za nami dwa dni piłkarskiego 
święta w powiatowej piłce nożnej, 
które to na obiekcie GOSiR Pia-
seczno  trwało od rana w sobotę 
do wieczora w niedzielę – podsu-
mował Paweł Sawa. - Dziękujemy 
wszystkim drużynom oraz zgro-
madzonym kibicom za dzień pe-
łen sportowej rywalizacji. Do zo-
baczenia za rok! Grzegorz Tylec

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 312/VII/20/2016 Rady Miejskiej 
Konstancin-Jeziorna z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum 
miasta Konstancin-Jeziorna - rejon ul. Kolejowej, zmienionej uchwałą nr 239/VIII/17/2020 z dnia 27 maja 2020 r., zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – rejon ul. Kolejowej – etap 2 wraz  
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15 lutego 2023 r. do 8 marca 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 centrum miasta Konstancin-Jeziorna – rejon ul. Kolejowej – etap 2 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 28 lutego 2023 r. (wtorek)  
o godz. 17.00 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.
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 22 marca 2023 r.

Konstancin-Jeziorna, 25.01.2023 r.

Burmistrz  
Gminy Konstancin-Jeziorna
/–/ mgr Kazimierz Jańczuk

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

centrum miasta Konstancin-Jeziorna – rejon ul. Kolejowej – etap 2.

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.

Organem właściwym do rozpatrzenia ww. uwag jest Burmistrz Gminy 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.

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.


