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Lodowe drogi
i chodniki 
PIASECZNO Śnieg i lód szybko zniknęły z głów-

nych ciągów, ale na mniejszych ulicach zima 

nadal mocno się trzyma. W Zalesiu Górnym i 

Dolnym, ale też w innych częściach gminy są 

miejsca, w których trzeba zachować szcze-

gólną ostrożność

Emocje pod szkołą
PIASECZNO – Popołudniami pod SP nr 1 przy 

ulicy Świętojańskiej rodziców przyjeżdża-

jących po dzieci terroryzuje straż miejska 

– skarży się pani Jolanta, jedna z mam. - 

Niedawno ustawiono tam znaki pozwala-

jące zatrzymywać się tylko na dwie minu-

ty. To zbyt krótko....
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AKTUALNOŚCI

Weszli do domu, ukradli zegarki
 W środę 1 lutego między godz. 13 a 18 do domu jednoro-
dzinnego przy ul. Brylantowej w Łazach wtargnęli włamywa-
cze. Weszli przez drzwi tarasowe i ukradli zegarki o łącznej war-
tości około 5000 zł. Policja prosi o kontakt osoby, które mają in-
formacje dotyczące tego przestępstwa.

TARCZYN

Udawał szeryfa, stracił prawo jazdy
 Kilka dni temu na alei Krakowskiej w Tarczynie 43-letni kierow-
ca osobowej skody zajechał drogę ciężarówce z przyczepą i gwał-
townie zahamował. Manewr był tak niespodziewany, że ciężarów-
ka uderzyła w tył skody. Na miejsce kolizji szybko przyjechali poli-
cjanci, którzy ocenili że działanie 43-latka było celowe. Dokumen-
tację z miejsca zdarzenia wraz z zabezpieczonym nagraniem z ka-
mery samochodowej i zatrzymanym prawem jazdy kierowcy sko-
dy, funkcjonariusze przekazali do Sądu Rejonowego w Grójcu. Na 
nic zdały się tłumaczenia sprawcy zdarzenia, który twierdził że zo-
stał sprowokowany przez jadącego zbyt wolno kierowcę ciężarów-
ki. O dalszym losie 43-latka zdecyduje sąd.

LESZNOWOLA

Dozór policyjny za marihuanę
 Na terenie gminy policjanci zatrzymali 70-latka, który trzymał 
w mieszkaniu worek z marihuaną. Mężczyzna trafi ł do celi i usłyszał 
zarzut posiadania środków odurzających. W przypadku posiadania 
dużej ilości narkotyków – jak miało to miejsce w tym przypadku 
-  można nawet na 10 lat trafi ć do więzienia. Na razie zatrzymany 
70-latek został objęty dozorem policyjnym.

Lodowe drogi i chodniki 
PIASECZNO Śnieg i lód szybko zniknęły z głównych ciągów, ale na mniej-

szych ulicach zima nadal mocno się trzyma. W Zalesiu Górnym i Dolnym, 

ale też w innych częściach gminy są miejsca, w których trzeba zachować 

szczególną ostrożność

 Śnieg w ciągu dnia topi 
się, a potem nocą zamarza, 
tworząc na niektórych dro-
gach i chodnikach cienką 
warstwę lodu. 
 - Tak jest chociażby na 
Wisłockiego i Białej Brzozy 
w Zalesiu Górnym, obok ko-
ścioła i szkoły – mówi pani 
Paulina, nasza czytelniczka. 
- W poniedziałek rano wy-
jeżdżałam z Białej Brzozy sa-
mochodem. Dojeżdżając do 
Wiekowej Sosny wpadłam w 
niekontrolowany poślizg. Za-

trzymałam się w końcu, bo 
jechałam wolno i jestem do-
świadczonym kierowcą, ale 
nie tak powinna wyglądać ta 
droga. Nie usunięto z niej w 
porę śniegu, który roztopił 
się i przymarzł. Podobna sy-
tuacje była w tym miejscu w 
listopadzie ubiegłego roku...
 Nasza czytelniczka od-
powiada, że dwa lata temu 
w okolicach szkoły z powodu 
śliskiego chodnika doszło do 
wypadku. 
 - Przewrócił się na nim 
mężczyzna i złamał nogę – 
wyjaśnia. - W poniedziałek 
widziałam, że kilkoro dzieci 
przyjeżdża do szkoły na ro-
werach. Nie wiem, jak radzą 
sobie na takim lodzie. Z tym 
jak najszybciej trzeba coś 
zrobić, bo w końcu dojdzie 
do tragedii...
 Podobna sytuacja panuje 
przy wejściu na Górki Szy-
mona od strony alei Brzóz. 
 - Najgorzej jest przy sa-
mych barierkach. Trzeba 
bardzo uważać, żeby się tam 
nie przewrócić – alarmu-
je pani Marta, inna czytel-
niczka. 

TW

Drogi i chodniki, z których od razu nie został 

uprzątnięty śnieg zamieniły się w lodowiska

Lód zalega głównie 

na drogach i chodnikach, 

do których nie 

dociera słońce

śp. Andrzeja Milczarka
byłego sołtysa Bielawy

składają

Żonie, synowi oraz bliskim
wyrazy głębokiego współczucia 

 oraz szczere kondolencje z powodu śmierci

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej  
Agata Wilczek

Burmistrz  
Gminy Konstancin-Jeziorna  

Kazimierz Jańczuk

K O N D O L E N C J E

K O N D O L E N C J E

PIASECZNO

Na spacer z narkotykami
 W ubiegły piątek po południu w rejonie ul. Sienkiewicza poli-
cjanci spotkali dwóch młodych, wyraźnie denerwujących się na ich 
widok mężczyzn. Okazało się, że obydwaj mają przy sobie torebki 
strunowe z marihuaną. Zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty posia-
dania środków odurzających. 22-latkowi grozi za to do 3 lat pozba-
wienia wolności, 16-latek będzie tłumaczył się z posiadania narko-
tyków przed sądem rodzinnym.

PRAŻMÓW

Skradziono drogi rower
 W związku z łagodną zimą niektórzy mieszkańcy korzystają 
z jednośladów. Policja radzi, aby zawsze, gdy je zostawiamy, zakła-
dać zabezpieczenia antykradzieżowe. W ostatnią środę w Ustano-
wie, w rejonie ulicy Brzozowa Droga, został skradziony czarny ro-
wer elektryczny Cargo o wartości 20 tys. zł. To najdroższy jak dotąd 
rower skradziony na naszym terenie.

POWIAT

Piją i jeżdżą
 W niedzielę w rejonie ulicy Mirkowskiej w Konstancinie-Jezior-
nie policjanci zatrzymali do kontroli citroena prowadzonego przez 
31-letniego mężczyznę. Po przeprowadzeniu badania na trzeź-
wość okazało się, że ma on w organizmie ponad 1,2 promila alko-
holu. Z kolei we wtorek w ręce mundurowych wpadł 42-letni, jadą-
cy vw Ukrainiec. Mężczyzna miał w organizmie ponad 3 promile al-
koholu. Dwa dni później na ul. Krasickiego w Nowej Iwicznej zatrzy-
mano 35-latka, który „wydmuchał” ponad 1,5 promila. Wszyscy pi-
jani mężczyźni stracili prawo jazdy i staną przed sądem. Grozi im do 
2 lat pozbawienia wolności.



BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY PIASECZNO

Piaseczno odNowa – kolejny krok do zmian w śródmieściu
Gmina Piaseczno rozpoczyna realizację projektu Piaseczno odNowa. Po uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) 

dla centrum Piaseczna zostanie ogłoszony konkurs na zaprojektowanie sali teatralno-kinowej. Zmiany dotyczą terenów, które są własnością gminy.

 Centrum Piaseczna to bez wątpienia najważniejszy obszar 
miasta. Przede wszystkim ze względu na historyczne dziedzic-
two. To samo serce miasta i punkt wyjścia dla rozwoju całej 
gminy Piaseczno. To tutaj znajdują się najważniejsze zabytki, 
instytucje publiczne, tu toczy się życie kulturalne i handlowe. 
 - Zależy nam na tym, by wzmacniać funkcję miasto-
twórczą śródmieścia, przyciągać do niego mieszkańców 
atrakcyjną ofertą kulturalną, rozrywkową, usługową, ale rów-
nież przyjazną, bezpieczną i pełną zieleni przestrzenią pu-
bliczną – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. W związku 
z potrzebą uchwalenia nowego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla ścisłego centrum miasta, wła-
dze gminy przeprowadziły szerszą analizę ścisłego centrum. 
We współpracy z doświadczonymi urbanistami i architekta-
mi została przygotowana koncepcja zmian. Projekt Piaseczno 
odNowa wiosną 2022 roku był przedstawiony mieszkańcom, 
którzy mogli zgłaszać do niego swoje uwagi.

Chcemy ożywić centrum miasta

 Priorytetem władz gminy jest przyciągnięcie mieszkańców 
do centrum miasta jako pełnej życia przestrzeni publicznej. 
 - Chcemy kontynuować rewitalizację centrum Piaseczna. Na-
szym celem jest przekształcenie śródmieścia w nowy salon Pia-
seczna: ożywioną, atrakcyjną przestrzeń miasta, której boga-
ta oferta usługowa, kulturalna, gastronomiczna będzie przyja-
zna dla wszystkich grup wiekowych, dzieci, młodzieży, dorosłych 
oraz seniorów. Chcemy, aby centrum miasta było miejscem spo-
tkań, robienia zakupów, spędzania wolnego czasu – wylicza bur-
mistrz Daniel Putkiewicz. - Planujemy budowę w centrum mia-
sta sali kinowo-teatralnej, uzupełnianie tkanki miejskiej zabudo-
wą mieszkaniową z usługami oraz wspieranie działań, które mają 
charakter miastotwórczy – mówi wiceburmistrz Robert Widz.

Patrzymy w przyszłość szanując przeszłość

 Władze miasta podkreślają, że zmiany uwzględniają nowe 
trendy urbanistyczne, które z kolei odpowiadają na przemia-
ny społeczne, jak i wyzwania klimatyczne. Pod uwagę wzięto 
również wytyczne konserwatora zabytków.

 - Chcemy modernizować centrum Piaseczna, z poszano-
waniem i troską odnosząc się do historycznej tkanki miasta. 
Nowe spojrzenie, nowe pomysły i rozwiązania, ale też moder-
nizacja historycznych budynków czy odtworzenie dawnych 
pierzei. Transformacja i rewitalizacja – krótko mówiąc: Pia-
seczno odNowa – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz.
 Gmina Piaseczno inwestuje ogromne środki w rewitaliza-
cję budynków, którymi włada miasto. Dobiegają końca pra-
ce przy renowacji Starej Plebanii oraz dawnej remizy OSP, 
od roku realizowana jest rewitalizacja „Poniatówki” w parku 
miejskim. W niedalekiej przyszłości gmina przejmie też kolej-
ny zabytkowy budynek w parku - tzw. Pałac.
 - Dążymy też do odtworzenia wschodniej pierzei ryn-
ku, która dziś raczej odstrasza. To wszystko wymaga nie tyl-
ko uzgodnień z konserwatorem zabytków i pieniędzy na mo-
dernizację budynków, ale również pomysłu na ich zagospo-
darowanie i funkcje – zaznacza burmistrz Daniel Putkiewicz. 
- Szukamy rozwiązań, które pozwolą przywrócić budynkom 
historyczny wygląd, a jednocześnie tchną w nie nowe życie. 
Planując przyszłe zagospodarowanie nieruchomości, chcemy 
uwzględnić historyczną parcelację, odtworzyć pierzeje oraz 
przejścia bramowe.

Plan miejscowy otwiera drogę

 Po uzgodnieniu wizji rozwoju miasta z Radą Miejską oraz 
Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, Wydział Urbani-
styki i Architektury przygotował zmiany w miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego, które pozwolą m.in. 
na budowę od dawna oczekiwanej przez mieszkańców sali te-
atralno-kinowej czy nadanie nowego życia wschodniej pierzei 
rynku. Procedowany obecnie mpzp uwzględnia plany budowy 
sali widowiskowej dla Centrum Kultury na terenie obecnego 
parkingu przy ul. Zgoda oraz w dalszej perspektywie czasowej 
nowego ratusza w jej sąsiedztwie.
 - Ze względu na konieczność zapewniania przyszłym pro-
jektantom obu publicznych budynków możliwości uwzględ-
nienia w ich bryle nieco wyższych elementów, jak np. wieża ra-
tusza, dopuszczona została wysokość zabudowy do 25 me-

trów. Dotyczy ona jednak wyłącznie budynków użyteczno-
ści publicznej. Dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkanio-
wo-usługowej dopuszczone jest 14 metrów wysokości, czyli 
maksymalnie 4 kondygnacje naziemne. Taka wysokość obo-
wiązuje w planie miejscowym od lat 90. Oczywiście zabytko-
we budynki wzdłuż pierzei mają być odtworzone w swojej hi-
storycznej wysokości – zaznacza wiceburmistrz Robert Widz. 
Zmiana planu w zakresie wysokości zabudowy dotyczy jedy-
nie terenów, które są własnością miasta.

Więcej zieleni w centrum

 Projekt posadzenia nowych drzew na placu Piłsudskiego 
uzyskał już decyzję konserwatora zabytków i niebawem Gmi-
na ogłosi projekt na realizację tego skomplikowanego tech-
nicznie, ale ważnego dla mieszkańców przedsięwzięcia. Po za-
kończeniu budowy remizy OSP planowana jest również mo-
dernizacja i zazielenienie placu na rogu ulic Jana Pawła II 
i Puławskiej.
 Szczegółowe informacje o kolejnych etapach prac nad pla-
nem zmian centrum Piaseczna można znaleźć na stronie inter-
netowej: https://piaseczno.eu/category/piaseczno-odnowa/. 
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Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ
tel. 22 756 79 39

R E K L A M A

Salon Fryzjersko-Kosmetyczny BB, Piaseczno, ul. Młynarska 6 lok. 45

 (wejście od Warszawskiej); Tel. 692 70 90 40, www.bbsalon.pl

DERMAPEN, kluczem 
do młodego wyglądu

Dermapen to innowacyjny zabieg, który polega na mechanicz-
nym nakłuwaniu skóry, które pobudza regenerację włókien 
kolagenowych oraz elastyny. 
 Dermapen wyposażony jest w 
kartridż nano (bez igiełek) lub z 12 
do 36 cienkimi mikroigiełkami, któ-
re w ciągu sekundy nakłuwają skó-
rę około 20 razy. Głębokość, na któ-
rą igły zostaną wprowadzone pod 
skórę można regulować w zakresie 
od 0,25 mm do 2,5 mm. Za pomo-
cą mikroigieł pod skórę wprowa-
dza się również specjalnie dobrane 
substancje odżywcze. Dzięki temu 
zabieg jest niezwykle precyzyjny i 
przynosi wiele korzyści dla skóry.

Efekty
 Dermapen daje efekt ujędrnie-
nia skóry oraz spłycenia zmarsz-
czek. Dlatego chętnie decydują się 
na zabieg osoby chcące odmło-
dzić wygląd skóry. Ponadto derma-
pen sprawia, że przebarwienia na 
skórze oraz cienie pod oczami stają 
się mniej widoczne, a przez to skóra 
wygląda na promienną i wypoczę-
tą. Warto również mieć na uwadze, 
że dermapen wykorzystywany jest 
podczas redukcji blizn potrądziko-
wych, a efekty jakie uzyskuje się po 
serii zabiegów, to przede wszystkim 

znaczne zmniejszenie widoczności 
niedoskonałości skórnych.

Przeciwskazania
 Mimo, że zabieg jest małoinwa-
zyjny należy pamiętać, że nie po-
winien być wykonywany u osób 
ze stanami zapalnymi skóry, pod-
czas ciąży i karmienia oraz w przy-
padku nieuregulowanej cukrzycy i 
problemów z krzepliwością krwi.
 Zmiany w wyglądzie skóry wi-
doczne są już po pierwszym zabie-
gu, jednak często zaleca się wyko-
nanie od 2 do 5 w serii. 

Zapisz się na konsultację.
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Remont drogi z Piaseczna 
do Konstancina opóźnia się
PIASECZNO/KONSTANCIN-JEZIORNA Budowa 5-kilometrowego odcinka drogi 721 od ulicy Julia-

nowskiej w Piasecznie do Skolimowskiej w Konstancinie opóźnia się. Cały czas nie został roz-

pisany przetarg na wykonawcę tego zadania. Nie jest też gotowy projekt wykonawczy, a 13 

osób oprotestowało ZRID
 Budowa drogi, obejmująca 
niemal całkowitą przebudowę 
istniejącego ciągu (nowe chod-
niki, ścieżki rowerowe, zatocz-
ki, skrzyżowania, sygnalizacje 
świetlne), miała wystartować 
wiosną tego roku. Jednak cały 
czas ta niezwykle wyczekiwana 
przez mieszkańców inwestycja 
stoi w przysłowiowych blokach. 
Dlaczego? Okazuje się, że wię-
cej czasu niż się spodziewano 
zajęło przygotowywanie pro-
jektu wykonawczego. Chodzi 
o zaawansowaną infrastruktu-
rę podziemną, którą trzeba bę-
dzie przebudować.
 Nie ma więc jeszcze projek-
tu końcowego, który jest na eta-
pie uzgodnień z gestorami sieci. 
W optymistycznym wariancie do-
piero za jakieś półtora miesiąca, a 
więc na końcu marca, uda się do-
mknąć projekt i rozpisać przetarg. 
 – Wyłonienie wykonawcy 
zajmie pewnie do dwóch mie-
sięcy, o ile nie będzie odwo-
łań – prognozuje Piotr Kandy-

ba, radny sejmiku województwa 
mazowieckiego, który od lat za-
biega o tę inwestycję. Ale to nie 
wszystko. 13 osób odwołało się 
też od wydanej decyzji ZRID. 
Teraz minister infrastruktury 
musi zdecydować, czy te odwo-
łania są zasadne. Decyzja mini-
stra również ma w całym proce-
sie budowy drogi duże znacze-
nie. Tak więc, jeśli wszystko do-

brze się potoczy, czyli uda się 
szybko dokończyć projekt, wy-
łonić wykonawcę, a minister 
odrzuci odwołania niezadowo-
lonych osób (nie będzie wyco-
fania się z klauzuli wykonalno-
ści), budowa drogi rozpocznie 
się późnym latem lub wczesną 
jesienią tego roku. Inwestycja, 
od momentu rozpoczęcia, po-
trwa około 2 lat.

Mają dość jeżdżenia po błocie
PIASECZNO – Od lat wjeżdżając do własnego garażu muszę uważać, aby nie uszkodzić sobie 

zawieszenia – mówi pan Roman, mieszkaniec jednego z bloków przy ulicy Szkolnej. - Dojazd 

znajduje się na terenie gminy i to gmina powinna go poprawić – dodaje. Ostatnio sprawą ga-

raży, a raczej niedogodnościami ich właścicieli, zainteresował się radny Piotr Obłoza, który 

zawnioskował o wyrównanie terenu
 Mowa o ciągu wolnostoją-
cych garaży przy ulicy Szkolnej, 
między numerami 7 i 9. Przez 
cały rok ich właściciele walczą 
z głębokimi wyrwami. Zimą 
dziury te wypełniają się dodat-
kowo wodą i błotem. Kolejny 
problem jest taki, że naprzeciw-
ko wjazdu do garaży samocho-
dy zostawiają często klienci ba-
zarku i pobliskiego baru, którzy 
nie chcą płacić za parking znaj-
dujący się nieopodal w strefie. 
W efekcie, parkując swoje auta, 
utrudniają dojazd do garaży ich 
właścicielom. 
 Te kwestie podnosił ostat-
nio, w piśmie skierowanym do 
burmistrza radny Piotr Obłoza. 
Radny poprosił o uporządkowa-
nie i wyrównanie gminnego te-
renu deklarując, że – jak już bę-
dzie wycena prac - porozmawia 
z resztą radnych o wygospoda-
rowaniu środków na to zadanie. 
 Co do nieprawidłowego 
parkowania samochodów na-
przeciwko garaży, to zgodnie z 
sugestiami mieszkańców rad-
ny proponuje ustawienie ogra-
niczników parkowania przy 
wjeździe do garaży lub zamon-
towanie ręcznie podnoszonego 
szlabanu. - Wzywanie do każ-
dego źle zaparkowanego samo-

chodu straży miejskiej to stra-
ta czasu – podsumowuje Piotr 
Obłoza. -  A znaki w tym miej-

scu też nic nie dają, bo nie ma 
kto ich egzekwować. 

Tomasz Wojciuk

Właściciele garaży chcą, aby gmina wyrównała 

im dojazd oraz ustawiła ograniczniki parkowania

Skrócono godziny
pracy komisariatów
LESZNOWOLA/KONSTANCIN-JEZIORNA W ubiegłym tygo-

dniu, decyzją komendanta powiatowego policji w Piasecz-

nie, zmieniły się godziny pracy komisariatu w Lesznowoli. 

Wcześniej czynny przez całą dobę komisariat, teraz pracuje w 

godz. 8-20. Od czwartku 9 lutego takie same zmiany wprowa-

dzono w komisariacie w Konstancinie-Jeziornie

 - To już przestaje być śmieszne – komentuje pan Kamil, jeden 
z mieszkańców Lesznowoli. - Biorąc pod uwagę liczbę włamań, to 
policja powinna otworzyć drugi komisariat i zwiększyć liczbę patro-
li, a nie zamykać ten istniejący...
 - Nasze bezpieczeństwo jest zagrożone – pisze na jednym z fo-
rów pani Marzanna, inna mieszkanka. - Sąsiedzi, nie możemy tego 
tak zostawić. W wielu miejscach w Polsce policja oszczędza i ogra-
nicza godziny pracy komisariatów, ale czasami, po protestach i ak-
cjach obywatelskich, mundurowi zmieniają zdanie i wszystko zo-
staje po staremu. Nie oddawajmy Lesznowoli na pożarcie przestęp-
com – apeluje. Wiele osób jest zresztą podobnego zdania. - Zanim 
policja podejmie taką decyzję, powinna skonsultować ją z miesz-
kańcami – uważa inna forumowiczka. - Kartka na drzwiach komisa-
riatu to słaba komunikacja. 
 Zapytaliśmy policjantów, dlaczego ograniczyli godziny pracy 
komisariatu w Lesznowoli. - Kierownictwo komisariatu dokonało 
analizy zdarzeń i zgłoszeń, zwłaszcza tych rejestrowanych w godzi-
nach nocnych, i po uzgod-
nieniu z Komendantem Po-
wiatowym Policji w Piasecz-
nie podjęto decyzję o cza-
sowej reorganizacji godzin 
otwarcia jednostki dla inte-
resantów – informuje asp. 
Magdalena Gąsowska, rzecz-
niczka KPP w Piasecznie. - Od czwartku 2 lutego Komisariat Policji 
w Lesznowoli będzie przyjmował interesantów w godzinach 8 – 20. 
W godzinach nocnych obsługą zdarzeń, jak dotychczas, będą zaj-
mowali się policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. 
Do dyspozycji mieszkańców pozostaje również całodobowym nu-
mer telefonu 47 724 58 40, za pośrednictwem którego będzie moż-
na połączyć się z jednostką nadrzędną, czyli Komendą Powiatową 
Policji w Piasecznie. Cały czas można korzystać także z numeru alar-
mowego 112.
 Rzeczniczka piaseczyńskiej komendy dodaje, że nad bezpieczeń-
stwem mieszkańców, zarówno w dzień jak i w nocy będą czuwali po-
licjanci ze służby patrolowo-interwencyjnej zarówno z komisariatu w 
Lesznowoli, jak i Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.
 Nie minął tydzień, a taki sam los spotkał komisariat w Konstan-
cinie-Jeziornie. Też będzie on czynny tylko od 8 do 20, a w pozo-
stałych godzinach mieszkańcy mają do dyspozycji numery 22 754 
00 71  i 112. W ciągu dnia w Konstancinie będzie pełniła patrol jed-
na dwuosobowa załoga. Podobnie będzie w godzinach nocnych. 
- Wielu naszych mieszkańców korzystało z komisariatu późnym 
wieczorem i nocą – komentował decyzję o skróceniu godzin pracy 
komisariatu burmistrz Kazimierz Jańczuk. - Pan komendant wyja-
śnił, że wprowadzone zmiany są wynikiem niedoborów kadrowych. 
Podobno nowe godziny pracy komisariatu będą obowiązywały tyl-
ko okresowo, ale nie padły żadne konkretne daty i terminy. 

Tomasz Wojciuk

Jak wszystko dobrze pójdzie, odcinek drogi 721 

między Piasecznem, a Konstancinem-Jeziorną 

będzie gotowy pod koniec 2025 roku  

Komisariaty policji w Lesznowoli 

i Konstancinie-Jeziornie będą teraz czynne w godz. 8-20. 

Policja przekonuje, że 

ograniczenie godzin pracy 

komisariatów nie wpłynie 

na bezpieczeństwo 

mieszkańców

TW

Kielecka bez dofinansowania

LESZNOWOLA

 Kilka dni temu zatwierdzono listę zadań powiatowych i gmin-
nych objętych dofi nansowaniem ze środków Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg na rok 2023. W lipcu ub. roku gmina Lesznowola 
złożyła wniosek o dofi nansowanie przebudowy ulicy Kieleckiej w 
Nowej Iwicznej od Krasickiego do alei Zgody. Mimo że wniosek zo-
stał pozytywnie oceniony pod względem merytorycznym i formal-
nym, nie uzyskał dofi nansowania. Na realizację tej inwestycji trze-
ba będzie więc jeszcze trochę poczekać.

TW



Czytaj też w internecie:
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Jak wybrać dobre przedszkole?
Pójście do przedszkola wiąże się dla młodego człowieka z rozpoczęciem 

nowego etapu życia. Jest to dla niego jednocześnie okres bardzo istotny, 

bo dziecko rozwija się wówczas – zarówno intelektualnie, jak i emocjonal-

nie - niezwykle szybko. To właśnie wtedy nabiera umiejętności, od których 

w dużym stopniu zależeć będą jego przyszłe sukcesy
 Wybór odpowiedniego dla 
naszego podopiecznego przed-
szkola jest decyzją ważną, któ-
rej podjęcia z całą pewnością 
nie należy pozostawiać przy-
padkowi. Jak jednak, spośród 
tak wielu różnorodnych ofert, 
wybrać tą najlepszą?

Czym się kierować?

 Obecnie większość przed-
szkoli organizuje dni otwar-
te, podczas których można wy-
robić sobie pierwsze wrażenie 
o interesujących nas placów-
kach. Umożliwia to, między in-
nymi, wstępne poznanie kadry 
pedagogicznej, dyrektora pla-
cówki, a także obejrzenie sal i 
innych pomieszczeń. Dziecko 
będzie mogło oswoić się z no-
wym miejscem i sytuacją pod-
czas, coraz częściej praktyko-
wanych, zajęć adaptacyjnych. 
Dzięki nim znacznie łatwiej bę-
dzie dziecku funkcjonować w 
nowej sytuacji.
 Oceniając przedszkole zwróć-
my uwagę na to, jaka panuje w 
nim atmosfera, czy jego wy-
strój jest spójny i estetyczny 
oraz czy dostępne pomieszcze-
nia i plac zabaw są odpowied-
nio przestronne.  Przyjmuje się, 
że w przedszkolach państwo-
wych liczba dzieci w grupie nie 
powinna przekraczać 25 osób 
w przypadku dzieci zdrowych 

oraz 20 w przypadku grup in-
tegracyjnych. Niezwykle ważny 
będzie również pierwszy kon-
takt z dyrekcją i kadrą nauczy-
cielską. Przede wszystkim po-
winny to być osoby życzliwie i 
serdeczne, bo jeśli nie będą się 
w ten sposób odnosić do nas, 
to istnieje spore ryzyko, że nie 
będą mieć również najlepszego 
kontaktu z naszymi pociecha-
mi. Nie zapominajmy przy tym, 
że zatrudniona kadra powin-
na mieć także wymagane wy-
kształcenie pedagogiczne.
 Dodatkowym atutem przed-
szkola będzie również plac za-
baw – najlepiej z elementami zie-
lonymi, miejscem do biegania i 
zabaw oraz bezpiecznymi i sta-

bilnymi elementami (takimi 
jak np. huśtawki czy zjeżdżal-
nie) oraz ciekawe zajęcia do-
datkowe. Sprawdźmy również 
jak prezentuje się organiza-
cja posiłków, co umożliwi nam 
choćby przejrzenie przykła-
dowych jadłospisów.  Każdy 
główny posiłek w przedszkolu 
musi zawierać produkt będą-
cy źródłem białka zwierzęce-
go (może to być mięso lub na-
biał), a w jego składzie musi się 
również znaleźć owoc lub wa-
rzywo. Współcześnie stawia 
się na urozmaicone posiłki - 
lekkostrawne z dodatkiem go-
towanych i surowych warzyw. 

dokończenie na stronie 6



6
KURIER POŁUDNIOWY

DODATEK EDUKACYJNY Nasze dzieci nie chodzą do szkoły! 

Czy to jest możliwe?
Tak, jak najbardziej możliwe oraz zgodne z pra-

wem. Edukacja domowa to realizacja obowiązku 

szkolnego i nauki poza szkołą. W Polsce ponad 30 

tys. uczniów jest w tym systemie edukacji

 Akademia Św. Stanisława Papczyńskiego w Górze Kalwarii, 
Szkoła Podstawowa oraz Liceum Ogólnokształcące są placów-
kami specjalizującymi się w edukacji domowej. Zapewniamy 
egzaminy, konsultacje z nauczycielami oraz cały wachlarz cie-
kawych zajęć warsztatowych: integracyjnych, językowych, hi-
storycznych, przyrodniczych i innych. Dzieci i młodzież mogą z 
pasją rozwijać swoje zainteresowania, nawiązywać wartościo-
we relacje, a co najważniejsze uczyć się we własnym tempie.
 W tym akademickim stylu nauczania przedmioty obowiązkowe 
zaliczane są podczas sesji egzaminacyjnej, a sam egzamin to spo-
tkanie w ciepłej i pełnej szacunku atmosferze.
 Wszystkich zainteresowanych edukacją domową zaprasza-
my do kontaktu, prowadzimy rekrutację na rok szkolny 2023/24 
www.assp.edu.pl

Akademia Świętego Stanisława 

Papczyńskiego w Górze Kalwarii 

tel. 725 320 201 

ul. Saperów 3, 05-530 Góra Kalwaria

R E K L A M A

R E K L A M A
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 Dobrze gdy przedszkolne 
menu uwzględnia też aktualną 
porę roku, wykorzystując przy 
tym owoce i warzywa sezono-
we, bo to właśnie one zawiera-
ją najwięcej witamin i składni-
ków mineralnych. Jeżeli nato-
miast nasze dziecko ma na ja-
kieś składniki alergię, sprawdź-
my uprzednio czy interesujące 
nas przedszkole serwuje posiłki 
uwzględniające specjalną dietę 
(np. bezglutenową).

Podstawą języki, sztuka i sport

 Choć poszczególne przed-
szkola różnią się od siebie 
ofertą edukacyjną, to najwięk-
szy nacisk kładzie się obecnie 
na naukę języków obcych, rolę 
sztuki w rozwoju dziecka oraz 
zajęcia sportowo-ruchowe. W 
przypadku tych pierwszych 
ich obecność to już wprawdzie 
absolutny standard, ale szcze-
gólnie warto postawić na ta-
kie zajęcia, które umożliwiają 
dzieciom uczestnictwo w lek-
cjach prowadzonych przez na-
tive speakerów. Maluch może 
wtedy nie tylko lepiej poznać 
brzmienie obcej mowy, ale i 
nieznaną mu kulturę, co ma 
wymierny wpływ na efekty 
kształcenia. Kluczem do sku-
tecznej nauki języka obcego 
jest bowiem jego spontanicz-
ne i naturalne używanie, kie-
dy to poprawność gramatycz-
na schodzi, póki co, na drugi 
plan.
 Sztuka to nie mniej waż-
ny element oferty edukacyj-
nej. Pozwala ukształtować 
wrażliwość i wyobraźnię mło-
dego człowieka oraz rozwi-
nąć jego kreatywność – cechę 
coraz bardziej pożądaną we 
współczesnej rzeczywistości. 
Regularna styczność dziecka 
ze sztuką uczy je dodatkowo 
szacunku dla tego, co pięk-
ne, wartościowe i niemateria-
listyczne.

Jak wybrać dobre przedszkole?

 Trzecim niezbędnym do 
prawidłowego rozwoju przed-
szkolaka czynnikiem jest ak-
tywność fizyczna. Odpowied-
nio dobrane zabawy i gry ru-
chowe stymulują bowiem 
prawidłowe funkcjonowanie 
wszystkich, ściśle powiąza-
nych ze sobą, układów ciała 
malucha. Oprócz tego sport 
uczy go również wytrwałości, 
dyscypliny i zdolności pracy 
w grupie.
 Pamiętajmy, przede wszyst-
kim, że głównym zadaniem 
przedszkola powinno być 
wsparcie intelektualnego i emo-
cjonalnego rozwoju dziecka. 
Jego umysł jest wtedy chłon-

ny jak gąbka i należy to wyko-
rzystać, a poprzez właściwie 
ukierunkowaną zabawę malu-
chy nie tylko lepiej poznają ota-
czający je świat, ale również 
uczą się funkcjonowania w gru-
pie rówieśniczej, stają się co-
raz bardziej samodzielne oraz 
poznają sposoby na wyrażenie 
własnych emocji. Dziecko, po 
ukończeniu przedszkola, po-
winno kojarzyć naukę z czymś 
przyjemnym i samemu – w na-
turalny sposób – przejawiać do 
niej chęć. W ten sposób jego 
dalszy rozwój będzie zdecydo-
wanie pełniejszy i efektywniej-
szy.

Grzegorz Tylec
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Skating Academy
przyjdź i zostań z nami!

Skating Academy to klub, którego celem jest nauka jazdy na 

łyżwach fi gurowych, gry w hokeja i jazdy na rolkach

 Założycielem i prezesem klubu jest Łukasz Sibiński to wszechstronny 
sportowiec i trener.  W wieku 5 lat zaczął zawodowo uprawiać łyżwiarstwo fi -
gurowe w warszawskim klubie RKS Marymont Warszawa, a już po kilku latach 
rozpoczął również grę w hokeja, żeby w końcu zrezygnować z tańców na lo-
dzie na rzecz strzelania bramek na tafl ach lodowisk. Reprezentował kluby w 
Polsce i za granicą.
 Na co dzień Pan Łukasz prowadzi lekcje wychowania fi zycznego, la-
tem na rolkach, a w zimę na lodzie w Piasecznie, na obiekcie. Współpracuje 
z zaprzyjaźnionym domem dziecka i przedszkolem, gdzie prowadzi zajęcia 
sportowe. Jest także organizatorem imprez i warsztatów sportowych, m.in. 
Mistrzostw Polski w Hokeju na lodzie na małych lodowiskach, Otwartych Mi-
strzostw Warszawy w hokeju na lodzie dzieci i dorosłych.
 W tym roku spełnił swoje marzenie i pojechał do Francji na Ice Cross 
Downhill. Jest to ekstremalne łyżwiarstwo zjazdowe w formie wyścigów. 
Najbardziej prestiżowymi zawodami w tym sporcie jest Red Bull Crashed 
Ice, mający rangę mistrzostw świata. W Ice Cross Downhill zawodnicy ści-
gają się po specjalnie przygotowanych lodowych torach, biegnących w dół, 
pełnych ostrych zakrętów i  przeszkód, takich jak rampy, skocznie, muldy 
czy uskoki. Prędkości osiągane przez łyżwiarzy przekraczają 80 km/h, a naj-
dłuższe skoki potrafi ą mierzyć nawet 30 metrów. 
 Łukasz Sibilski swoje doświadczenia jako zawodniku wykorzystuje w pra-
cy z dziećmi.  Klub opiera się na czterech głównych fi larach: społeczność, wy-
chowanie poprzez sport, empatia oraz innowacja.
 - Skating Academy to klub sportowy dla osób, które chcą aktywnie spę-
dzać czas- mówi Łukasz Skibiński. - Naszym treningom towarzyszy hasło 
„bądźmy razem, śmiejmy się, żyjmy, uprawiajmy sport”, a ideą klubu jest na-
uka jazdy na rolkach i łyżwach w nowatorski i nieszablonowy sposób.
 Aktualnie prowadzony jest szeroko rozumiany nabór bez ukierunkowa-
nia  na rolki,  łyżwy czy grę w hokeja. 
 - Rozumiemy że, podstawą jest rozwój ciała i umiejętność jazdy na łyż-
wach. Nabór trwa odpowiednio długo po to, aby każdy mógł nauczyć się 
dobrze jeździć na rolkach, czy łyżwach. - opowiada Łukasz Skibiński.- Po 
zdobyciu niezbędnej techniki i umiejętności zawodnik wraz z trenerem bę-
dzie w stanie wybrać dalszy kierunek rozwoju. Czy będzie chciał być łyżwia-
rzem, rolkarzem, a może zostanie hokeistą?
 Przyjdź, spróbuj, pozostań z nami, ciesz się sportem!- zaprasza trener.

Skating Academy ul. 1 maja 16, Piaseczno, tel. 500 031 417
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Przedszkolaki przeciwko przemocy
PIASECZNO „Nazywam się Miliard” to akcja podczas której można wyrazić swój sprzeciw wobec prze-

mocy w stosunku do kobiet. Kolejna jej odsłona odbędzie się w piątek 10 lutego na placu Piłsudskiego
 Polska w akcji „Nazywam 
się Miliard” bierze udział już od 
10 lat. Najpierw uczestniczyło w 
niej 17 miejscowości, teraz jest 
ich niemal 200, w tym Piasecz-
no. 10 lutego na placu Piłsudskie-
go około 200 przedszkolaków za-
śpiewa piosenkę „Nie jestem rze-
czą, ani zabawką. Bokserskim 
workiem, ozdobną lalką”, wyra-

żając swój sprzeciw wobec wy-
korzystywania seksualnego dzie-
ci. Na miejscu będą obecni tak-
że przedstawiciele służb mundu-
rowych,a także nauczyciele, pra-
cownicy służby zdrowia i sądow-
nictwa, którzy wykonają taniec 
sprzeciwu w rytm piosenki „Na-
zywam się Miliard”. - Będzie to 
pierwszy w historii kampanii ma-

nifest sprzeciwu wobec przemocy 
seksualnej w wykonaniu dzieci – 
mówi Joanna Kondrat, zwycięż-
czyni opolskich Debiutów, która 
wpadła na pomysł zaangażowa-
nia do kampanii piaseczyńskich 
przedszkolaków. - Ale zachęcam 
też do udziału we wspólnym śpie-
waniu wszystkich mieszkańców.

R E K L A M A
 TW
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Emocje pod szkołą
PIASECZNO – Popołudniami pod SP nr 1 przy ulicy Świętojańskiej rodziców 

przyjeżdżających po dzieci terroryzuje straż miejska – skarży się pani Jolan-

ta, jedna z mam. - Niedawno ustawiono tam znaki pozwalające zatrzymy-

wać się tylko na dwie minuty. To zbyt krótko....

 - To co robi pod szkołą straż 
miejska, to jest skandal – uwa-
ża nasza czytelniczka. - Przy-
jeżdżają pod szkołę akurat wte-
dy, kiedy wychodzą z niej dzie-
ci, robią zdjęcia samochodom 
zaparkowanym na chodnikach 
i wypisują mandaty – nie kry-
je swojego oburzenia kobie-
ta. Pani Jolanta wyjaśnia, że 
pod szkołą jest raptem kil-
ka miejsc Kiss&Ride. Oprócz 
nich nie ma gdzie parkować. 
 - Ciężko jest w tak krót-
kim czasie odebrać zwłaszcza 
małe dziecko, po które trzeba 
wejść do szkoły. Przecież pod 
tym budynkiem nikt nie par-
kuje dla przyjemności. Dzi-
wię się, że strażnicy tego nie 

rozumieją i robią wszystko, 
żeby uprzykrzyć rodzicom ży-
cie. Dwoje moich znajomych 

dostało mandaty, jednemu 
założono blokadę – denerwu-
je się nasza czytelniczka do-
dając, że ona też zacznie ro-
bić strażnikom zdjęcia i prze-
syłać je do burmistrza.
 Jacek Anczarski, komen-
dant straży miejskiej wyja-
śnia, że ani on, ani żaden ze 
strażników nie miał wpły-

wu na to, jakie znaki zosta-
ły ustawione w sąsiedztwie 
szkoły. - My tylko egzekwu-
jemy obowiązujące przepi-
sy  – tłumaczy. - Kto nieprze-
pisowo parkuje musi liczyć się 
z upomnieniem bądź manda-
tem w wysokości do 100 zł.

Tomasz Wojciuk

Według nowej organizacji ruchu na miejscach K&R 

pod szkołą można stać nie dłużej niż 2 minuty

Rodzice twierdzą, że 

straż miejska świadomie 

utrudnia im życie

Nowy przebieg 
obwodnicy Konstancina?
KONSTANCIN-JEZIORNA Podczas środowej sesji rady miejskiej dwoje radnych za-

pytało burmistrza o postępy w budowie obwodnicy uzdrowiska. - W najbliż-

szy poniedziałek planowane jest spotkanie w Mazowieckim Zarządzie Dróg 

Wojewódzkich dotyczące nowego przebiegu obwodnicy drogi 724 – poin-

formował burmistrz Kazimierz Jańczuk

 - W ostatnim czasie 
uczestniczyłem w kilku spo-
tkaniach dotyczących ob-
wodnicy, które w moim prze-
konaniu nie przyniosły żad-
nego efektu – zwrócił się do 
radnych Kazimierz Jańczuk. 
- Pojawiły się informacje, że 
obwodnica może mieć nowy 

przebieg, ale do tej pory nikt 
ze mną o tym nie rozmawiał. 
Gmina też nigdy nie wnio-
skowała o nowy przebieg 
tej drogi. Dlatego, tak dłu-
go jak marszałek nie ogłosi 
przetargu na wyłonienie fir-
my projektowej, sprawa ma 
dla mnie charakter medial-
ny. Więcej na ten temat będą 
mógł pewnie powiedzieć po 
poniedziałkowym spotkaniu 
w MZDW.
 Radny Bogusław Komosa 

argumentował, że gmina po-
winna bardziej naciskać na 
województwo mazowieckie 
w sprawie budowy obwod-
nicy. Do rzekomego pomy-
słu poprowadzenia jej w no-
wym śladzie odniósł się radny 
Włodzimierz Wojdak. - Par-
cela i Cieciszew od lat torpe-

dują przebieg tej drogi – mó-
wił. - Tymczasem został on 
już dawno temu ustalony i 
powinien zostać zachowany. 
Jak zaczniemy mówić o no-
wym wariancie obwodnicy, to 
ta inwestycja przeciągnie się 
o kolejne 25 lat. 

Tomasz Wojciuk

O konieczności budowy obwodnicy uzdrowiska mówi 

się od wielu lat. Na razie konkretów brak

Bez obwodnicy w 

mieście nie będa 

powstawały nowe 

inwestycje mieszkaniowe

Bezpłatna pomoc prawna
POWIAT Mieszkańcy powiatu cały czas mogą korzystać z bezpłat-
nej pomocy prawnej. Bezpłatne poradnictwo prawne funkcjonuje 
w sposób nieprzerwany od momentu wejścia w życie ustawy o nie-
odpłatnej pomocy prawnej, poradnictwie obywatelskim i edukacji. 
W okresie pandemii, od marca 2021 roku do lutego 2022 roku nie-
odpłatne poradnictwo funkcjonowało i było dostępne dla miesz-
kańców powiatu w formie zdalnej. Od lutego 2022 roku do grudnia 
2022 poradnictwo funkcjonowało i było dostępne w formie hybry-
dowej – w czterech punkach było udzielane stacjonarnie, w czte-
rech zdalnie. W okresie stanu pandemii i stanu zagrożenia pande-
mią udzielono łącznie 2433 porad prawnych. W tej chwili z nieod-
płatnej pomocy prawnej można korzystać w starostwie powiato-
wym przy ulicy Chyliczkowskiej 14, w zespole szkół im. Reymonta 
przy ul. Mirkowskiej 39 w Konstancinie-Jeziornie, przy ul. Kościuszki 
9 w Piasecznie, w siedzibie straży miejskiej w Tarczynie, w urzędzie 
gminy Lesznowola oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Pi-
leckiego 10 w Górze Kalwarii.

Termin budowy drogi 
721 bis oddala się...
LESZNOWOLA Jakiś czas temu starosta Ksawery Gut zapropo-

nował, aby budowę drogi 721 bis, zbierającej ruch do węzła 

Lesznowola na trasie S7, podzielić na dwa etapy. Pomysł, któ-

ry miał przyspieszyć inwestycję, nie przypadł do gustu gminie 

Lesznowola. Okazał się też niemożliwy do realizacji z innych 

względów. Tymczasem opóźnia się kompletowanie dokumen-

tów umożliwiających wybudowanie tej drogi w całości

 Droga 721 bis jest potrzebna po to, aby zapewnić w miarę spraw-
ny dojazd do węzła „Lesznowola”. Założenie było takie, że zostanie 
ona oddana równocześnie z trasą S7. Niestety, pierwszy odcinek tra-
sy szybkiego ruchu już działa, a 721 bis, z różnych względów, cały czas 
jest w powijakach. Jakiś czas temu starosta Ksawery Gut wpadł na po-
mysł, jak przyspieszyć tę inwestycję. Zaproponował wydzielenie z do-
kumentacji 721 bis odcinka od węzła Lesznowola do istniejącej 721 i 
wybudowanie go w pierwszej kolejności. Odcinek ten ma około 1 km 
długości, ale starosta przekonywał, że może dużo zmienić, z czym zga-
dza się zarówno MZDW jak i władze gminy Lesznowola. Ten fragment 
721 bis miałby szansę powstać o wiele szybciej, łatwiej byłoby też uzy-
skać dla niego ZRID. Pomysł ten nie spodobał się jednak radnym oraz 
wójtowi Lesznowoli. Kolejnym problemem było to, że unijne dofi nan-
sowanie zostało przyznane na inwestycję w pierwotnej postaci. Dzie-
lenie jej na części spowodowałoby utratę unijnych środków. 
 - Cały czas zmierzamy do tego, aby jednym projektem, bez etapo-
wania, wejść na ZRID – informuje Piotr Kandyba, radny sejmiku woje-
wództwa mazowieckiego. - Jak już uzyskamy zgodę na realizację in-
westycji, wówczas będziemy mogli podzielić to zadanie na dwa etapy. 
 Radny Kandyba informuje, że droga 721 bis ma niestety opóźnie-
nie. Nie jest jeszcze gotowy projekt. Być może w sierpniu, a więc pół 
roku później niż zakładano, uda się wreszcie uzyskać ZRID. Oznacza to, 
że droga najwcześniej zostanie oddana do użytku w 2027 roku. 

TW

Urząd miasta zyska nowe oblicze

GÓRA KALWARIA

 Elewacja budynku przy ul. 3 Maja 10, w którym mieści się urząd 
miasta i gminy przejdzie gruntowny remont. Właśnie podpisano 
umowę na termomodernizację, która poprawi efektywność ener-
getyczną obiektu oraz polepszy jego dostępność dla osób niepeł-
nosprawnych. Inwestycja ma kosztować łącznie 1,54 mln zł. Prace 
potrwają do grudnia tego roku. TW



Gmina  
Konstancin-Jeziorna

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 
w sprawie terminu zebrania wyborczego oraz naboru kandydatów  

do Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna

Działając na podstawie art. 30 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2023 r., poz. 40) oraz § 4 ust. 3 i § 4 ust. 5 Statutu Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna stanowiącego załącznik 
nr 1 do Uchwały nr 281/VII/20/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie powołania 
Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna, Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza: 
1.  Wybory członków do Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna odbędą się na zebraniu 7 marca 2023 r. o godz. 

15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77.  
2.  Zgłoszenia kandydatur do Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna można dokonywać w okresie od 13 lutego 

do 21 lutego 2023 r. bezpośrednio w Biurze Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna  
(ul. Piaseczyńska 77, pok. nr 4), od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00. 

3.  Kandydatem na członka Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna może być osoba będąca mieszkańcem gminy 
Konstancin-Jeziorna, która najpóźniej w dniu poprzedzającym zebranie, tj. 6 marca 2023 r., ukończyła 60 lat oraz 
będzie na nim obecna.  

4.   Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna należy dokonywać na karcie 
zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Statutu Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna. 

5.  Kandydat na członka Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna wraz ze zgłoszeniem swojej kandydatury musi 
przedstawić listę poparcia (jej wzór stanowi załącznik nr 2 do Statutu Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna) 
zawierającą minimum 12 podpisów osób, które do dnia podpisania listy ukończyły 60. rok życia. 

6.  Najpóźniej na 7 dni przed zebraniem, o którym mowa w pkt 1, Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna wyda 
obwieszczenie zawierające imienną listę kandydatów do Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna, wraz z krótkim 
biogramem kandydatów. Obwieszczenie zostanie umieszczone na stronie: www.konstancinjeziorna.pl, w Biuletynie 
Informacji Publicznej: bip.konstancinjeziorna.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. 

7. W skład Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna może wejść nie mniej niż 9 i nie więcej niż 15 osób. 
8.  Czynne prawo wyborcze przysługuje osobie będącej mieszkańcem gminy Konstancin-Jeziorna, która najpóźniej 

w dniu poprzedzającym zebranie, tj. 6 marca 2023 r., ukończyła 60 lat i jest na nim obecna.
9.  Do Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna zostanie wybranych nie więcej niż 15 kandydatów, którzy otrzymają 

najwyższą liczbę głosów podczas zebrania, o którym mowa w pkt 1. W razie równej liczby głosów, wśród kandydatów, 
którzy uzyskali najmniejszą liczbę głosów kwalifikujących do składu Rady Seniorów zostanie przeprowadzone 
losowanie.

10.  Wzory karty zgłoszenia kandydata do Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna i listy poparcia dla kandydata 
można pobrać:

 • w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77, hol główny),
 • ze strony internetowej: www.konstancinjeziorna.pl. 
11.  Szczegółowy tryb i zasady wyboru Rady Seniorów określa Statut Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna 

stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały nr 281/VII/20/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dn. 1 czerwca 2016 r. 
w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 6180).

Konstancin-Jeziorna, 6.02.2023 r.

Burmistrz  
Gminy Konstancin-Jeziorna

/–/ Kazimierz Jańczuk



DAM PRACĘ

Centrum Słuchu i Mowy z Kajetan zatrudni kon-
serwatora budynku Cv prosimy wysyłać na ad-
res: sekretariat@csim.pl  

SEKRETARKA DO BIURA, TEL.601 449 898

Firma remontowa zatrudni elektryka, 
tel. 510 16 77 55

Sklep spożywczy w Głoskowie zatrudni osoby do 
wykładania towaru, tel. 500 125 790

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

Zatrudnię brukarzy i pomocników, tel. 509 069 235

Przedstawiciel Handlowy A.R.Skład Góra Kalwa-
ria Sprzedaż materiałów budowlanych. Praca w 
stabilnej i solidnej firmie. Tel.784 064 792, rekruta-
cja@ar-sklad.com.pl

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

Zatrudnimy do pracy biurowej w firmie transporto-
wej ze znajomością języka angielskiego, 
tel. 665 541 000

Szkoła w Zamieniu poszukuje kucharza, i osoby 
do sprzątania. Tel. 727 500 566

KUPIĘ

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

Kupię motorower typu choper Kingwey lub Łoś, 
może być do remontu, tel. 698 698 839 

Kupię stare radia wzmacniacze kolumny 
tel. 501 668 977

SPRZEDAM

Zestaw wypoczynkowy Mieszko (kanapa + 3 fote-
le), po renowacji, tel. 602 463 705

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Starsze Toyoty i Mercedesy, tel. 668 171 639

AUTO - MOTO SPRZEDAM

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

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Działka budowlana w Lesznowoli ul. Salamandry 
powierzchnia 994 m kw. Cena 360 tys. zł, 
tel. 694 577 777

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

Mieszkanie 3 pokojowe, 50 m kw., Piaseczno, 
tel. 604 095 399

Pokój, Chylice, tel. 516 228 558

Pokój, dobra lokalizacja, Piaseczno, tel. 607 
093 287

Duży dom, Złotokłos, tel. 602 245 410

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

Aneks kuchenny 20 m kw.,Góra Kalwaria, 
el. 509 952 583

Wynajmę pomieszczenie 32m kw., Konstan-
cin-Jeziorna, tel. 500 702 752

Pokój, Konstancin, tel. 503 690 260

Lokal usługowo-handlowy, w Piasecznie, 50 m 
kw., tel. 608 856 526

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

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

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

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

Cyklinowanie parkiety , tel. 502 514 388

Usługi Dekarskie - krycie , naprawy, 
tel. 511 928 895

WYCINAMY SAMOSIEJE, tel. 500 51 66 77

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

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

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

Złota rączka, remonty, tel. 502 985 005 

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Budowlane, remonty, wykończenia, pełny zakres, 
tel. 601 304 250

Hydraulika i domy, tel. 505 762 018

Usługi stolarskie, tel. 510 128 912

Wykańczanie wnętrz, tel. 698 185 911

Hydraulik, naprawy, tel. 510 128 912

Hydraulik tel. 886 576 148

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

Hydraulik, tel. 733 159 220

Renowacja antyków, tel. 733 560 206

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

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

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

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

Złota Rączka tel. 505 265 005

Złota rączka  tel.796 682 431 

Glazura,terakota,remonty tel.694 126 583

Remonty wykończenia tel.503 141 591

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

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

Cyklinowanie - remonty, tel. 510 128 912

Usługi hydrauliczne, tel. 698 185 911

Naprawa dachów, rynny, rury, papa termozgrze-
walna, kominy, montaż dachów. tel. 452 502 505

 RÓŻNE 

Pożyczki, tel. 513 654 277

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

NAUKA 

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

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 643 891

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

Matematyka, chemia, 
tel. 791 482 233

Matematyka, tel. 508 136 202

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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Szukam solidnej ekipy do wykonania prac murar-
skich - budynek magazynowy, okolice Piaseczna, 
tel.512 223 702

SPRZEDAM miejsce w hali garażowej w różnych lo-
kalizacjach Piaseczna tel. 570 810 870

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182  

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

Kupię ozdoby choinkowe z czasów PRL, 
tel. 600 636 557

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

Sprzątanie domu. Wola Mrokowska, 
Tel. 601 930 584

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Kominiarz, tel. 781 495 997

 Strażnika w Straży Miejskiej,
 Inspektora ds. archiwizacji w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym,
 Inspektora w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym,
 Głównego Specjalisty ds. kontroli wewnętrznej.

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

Gmina  
Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna  
ogłasza nabór na stanowiska:

PRACODAWCO
Szukasz pracownika?

Nadaj ogłoszenie  Zadzwoń tel. 22 756 79 39
reklama@kurierpoludniowy.pl

w każdy piątek cena 
od 4 zł za słowo

Zamów 
ogłoszenie drobne

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

 pon-pt 9-17
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SPORT

MUKS z porażką i zwycięstwem
KOSZYKÓWKA, III LIGA W walce o awans do drugiej ligi koszykarze MUKS Piaseczno 

ponieśli w drugiej rundzie jedną porażkę i odnotowali dwa zwycięstwa. Jak do 

tej pory wszystkie swoje spotkania tej fazy rozgrywek rozegrali na wyjeździe
 W starciu ze Speed Sport 
Wołomin (87:78) podopieczni 
Cezarego Dąbrowskiego mu-
sieli, po raz pierwszy w tym se-
zonie, uznać wyższość rywali.
 - Z Wołominem mieliśmy 
słaby początek, pierwszą po-
łowę i jesteśmy od nich słab-
si fizyczne – podsumował Ni-
kodem Sarosiak, silny skrzy-
dłowy/center w MUKS Pia-
seczno.  - Poza tym nie sie-
dział nam rzut za trzy. Trafili-
śmy chyba jeden na 13, a pozy-
cje były. Do tego mieliśmy tro-
chę głupich strat, ale do koń-
ca goniliśmy wynik. Próbowa-
liśmy ich zabiegać, grać na ca-
łym boisku, ale rywale nie pę-
kli i do końca utrzymali pro-
wadzenie, choć byliśmy blisko. 
Na pewno nie są poza naszym 
zasięgiem, ale w rewanżu trze-
ba zagrać lepiej cały mecz (tak 
jak drugą połowę), lepiej rzucać 
i popełniać mniej błędów.
 Nastroje w drużynie popra-
wiły się z pewnością po wyjeź-
dzie do Grójca, gdzie piasecz-

nianie rozbili rywali aż 106:53, 
deklasując miejscowy Klub 
Sportowy MEXUM we wszyst-
kich – poza przegraną dwoma 
punktami drugą częścią spo-
tkania – kwartach. MUKS zaj-

muje obecnie trzecie miejsce w 
tabeli, ale należy zwrócić uwa-
gę, że ma rozegranych mniej 
meczów od swoich konkuren-
tów w walce o awans.

Tyl.

Tabela grupy D trzeciej ligi
1 SPEED sport Wołomin 
  16 8 8 - 0 5 - 0 3 - 0 782 - 503
2 AZS PW 8 6 2 - 4 1 - 2 1 - 2 443 - 462
3 MUKS Piaseczno 7 4 3 - 1 1 - 0 2 - 1 320 - 259

4 Grupa Strategia Gim92 Warszawa 7 4 3 - 1 2 - 0 1 - 1 336 - 297 
5 KS Mexum 7 6 1 - 5 0 - 3 1 - 2 399 - 578
6 Żubry 6 6 0 - 6 0 - 3 0 - 3 373 - 554

Wychowankowie nie zawodzą
TENIS STOŁOWY, IV LIGA Młodzi pingpongiści UKS Re-
turn odnieśli kolejne zwycięstwa w czwartej lidze męż-
czyzn, pokonując najpierw w stolicy Spójnię Warszawa 
8:2. Punkty dla piasecznian zdobyli w tym spotkaniu: 
Mateusz Burakowski i Kacper Mołas (po 2,5 pkt) oraz 
Konrad Burakowski i Feliks Gulan (po 1,5  pkt). Następ-
nie nasi wychowankowie wygrali pewnie 10:0 z zamy-
kającym tabelę zespołem MUKS BeInteractive Gabin. 
UKS Return zakończył tym samym pierwszą rundę roz-
grywek na drugim miejscu w tabeli, które daje prawo 
gry w barażach o awans do trzeciej ligi.

Orzeł Baniocha wycofuje 
drużynę z czwartej ligi
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA Spełniły się niestety najczarniejsze sny sympatyków Orła Baniocha. W 

związku z kłopotami fi nansowymi klub, który po rundzie jesiennej zajmował piąte miejsce w 

forBET IV lidze mazowieckiej, zmuszony został do wycofania zespołu z rozgrywek
 - Mając na uwadze dobro or-
ganizacji jaką jest Klub Sporto-
wy Orzeł Baniocha, zarząd klu-
bu podjął trudną, ale konieczną 
decyzję o wycofaniu Naszej Dru-
żyny z udziału w forBET IV li-
dze mazowieckiej w rundzie wio-
sennej – czytamy w oficjalnym 
oświadczeniu zarządu klubu.
 Działacze swoją decyzję 
motywują tym, że dalsze utrzy-
manie zespołu w tak wysokiej 
klasie rozgrywkowej jest, na 
dzień dzisiejszy, poza możliwo-
ściami klubu. 
 - Trudna sytuacja finansowa, 
jaka w ostatnim okresie dotyka 
wiele organizacji sportowych, na 
różnych szczeblach rozgrywek, 
utwierdza nas w przekonaniu, 
że jest to decyzja słuszna, dają-
ca nam szansę na zrównoważo-

ny rozwój wszystkich płaszczyzn 
w jakich funkcjonuje klub – pod-
kreśla zarząd Orła Baniocha. 
- Dziękujemy, że mogliśmy dzie-
lić w Wami niesamowite emocje 
w tym niezwykle intensywnym 
rozdziale historii klubu. O skut-

kach tej decyzji będziemy infor-
mować na bieżąco.
 Po wycofaniu z rozgrywek 
pierwszy zespół Orła Baniocha 
wystartuje najprawdopodob-
niej w przyszłym sezonie w li-
dze okręgowej.

P R O M O C J A

Tyl.

Siatkarki z Konstancina 
rozbiły rywalki
SIATKÓWKA, I LIGA MAZOWIECKA KOBIET W dotych-

czasowych trzech spotkaniach drugiego eta-

pu rozgrywek siatkarki SPS Konstancin Je-

ziorna idą jak burza

 Podopieczne Grzegorza Teleckiego nie tylko wygrały komplet me-
czów w tym roku, ale i nie straciły w nich nawet jednego seta. Po pokona-
niu 3:0 (25:14, 25:17, 25:8) UKS Olimp Tłuszcz i wyjazdowej wygranej z MUKS 
Joker Kozienice 3:0 (25:5, 25:9, 25:20) konstancinianki nie miały również lito-
ści dla rywalek z WTS Warka. Pomimo wystawienia na ten mecz dość eks-
perymentalnego składu, udało się w pełni zrealizować wszystkie założenia 
taktyczne i pokonać przyjezdne zaledwie w... 50 minut 3:0 (25:7, 25:7, 25:15), 
dopisując tym samym kolejne cenne trzy punkty w tabeli.

Tyl.
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