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Zapłacą więcej 
za ogrzewanie?
PIASECZNO Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jedność” 
zmienia sposób rozliczania kosztów centralne-
go ogrzewania. Do tej pory rachunki za ciepło 
były uzależnione od wskazań podzielników 
kosztów. Teraz będą zależały od powierzchni 
mieszkania

Kolejna koncepcja szkoły
PIASECZNO Przed środową sesją 
rady miejskiej Zenon Zabagło 
z firmy architektonicznej 
Atelier Zetta przedstawił drugą 
koncepcję szkoły, która ma 
powstać między ulicami Jana 
Pawła II, Dworcową i Nadarzyń-
ską. Pierwszą koncepcję 
zaprezentowała w październiku 
ubiegłego roku firma 
RDH Urbaniści
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Czad wciąż zabija

Zadbajmy o bezdomnych

Tylko od 1 do 10 stycznia w Polsce na skutek zaczadzenia śmierć poniosło pięć osób. Ofi ar czadu jest bardzo 
dużo, bo zagrożenie związane z tlenkiem węgla jest lekceważone

Od października do 20 stycznia z powodu wychłodzenia, w naszym województwie zmarły 24 
osoby. To jedna czwarta ogólnopolskich statystyk. Na Mazowszu w ciągu najbliższych dni bę-
dzie utrzymywać się silny mróz. Widząc osobę, która potrzebuje pomocy, nie bądźmy obojętni

 Jak informuje Państwowa Straż 
Pożarna, mimo wielu ostrzeżeń i 
apeli, w tegorocznym sezonie grzew-
czym (od września ubiegłego roku) 
statystyki związane z tlenkiem wę-
gla są zatrważające. Zginęło już 66 
osób, a w poprzednim okresie grzew-
czym (od listopada 2011 do marca 
2012)  z powodu czadu 1800 zostało 
poszkodowanych, a aż 106 zmarło.  
 Każdego roku ofiar czadu jest 
bardzo dużo, bo zagrożenie związa-
ne z tlenkiem węgla jest lekceważo-
ne, a wśród wielu osób panuje prze-
świadczenie - „mnie to nie doty-
czy”. Dlatego też w tym roku straża-
cy prowadzą kampanię informacyj-
ną „NIE dla czadu”. Pokazuje ona 
m.in. jak przeciwdziałać zagroże-
niom związanym z czadem. 

 Aby zapobiec zatruciu należy 
pamiętać o zapewnieniu stałego do-
pływu świeżego powietrza do pale-
niska (pieca gazowego, kuchenki ga-
zowej, kuchni węglowej lub pieca) 
oraz zapewnic swobodny odpływ 
spalin. Ponadto należy regularnie 
sprawdzać działanie urządzeń mo-
gących być źródłem tlenku węgla, 
szczelność wewnętrznych instalacji 
gazowych, przewodów kominowych 
i wentylacyjnych oraz kanałów na-
wiewnych.
 Konieczne są okresowe przeglą-
dy instalacji wentylacyjnej i przewo-
dów kominowych oraz ich czyszcze-
nie. Gdy używamy węgla i drewna, 
należy to robić nie rzadziej, niż raz 
na 3 miesiące, a w przypadku  gazu 
ziemnego czy oleju opałowego – nie 

rzadziej, niż raz na pół roku.  Na-
leży też pamiętać, aby nie zasłaniać 
kratek wentylacyjnych i otworów 
nawiewnych oraz często wietrzyć 
pomieszczenie, w którym odbywa 
się proces spalania (kuchnie, łazien-
ki wyposażone w termy gazowe), a 
najlepiej zapewnić nawet niewielkie 
rozszczelnienie okien.
 Objawy zatrucia czadem to 
duszności, bóle i zawroty głowy, 
nudności, wymioty, oszołomienie, 
osłabienie, przyśpieszenie czynności 
serca i oddychania. Jeśli wystąpią, 
należy natychmiast przewietrzyć po-
mieszczenie, w którym się znajduje-
my i zasięgnąć porady lekarskiej.

aż

 Informacje o osobach, które 
mogą być zagrożone zamarznięciem 
można zgłaszać policji, straży miej-
skiej lub Wojewódzkiemu Centrum 
Zarządzania Kryzysowego pod nu-
merem tel. 987. Pod ten numer mogą 
dzwonić także bezdomni, którzy 
otrzymają informacje o wolnych 
miejscach w noclegowniach – na te-
renie całego województwa 67 placó-
wek zapewnia ok. 3,3 tys. miejsc, zaś 
posiłki wydaje 28 jadłodajni. 
 
Mróz nie odpuszcza
 Prognozy Instytutu Meteoro-
logii i Gospodarki Wodnej przewi-
dują, że w kolejnych dniach tempe-
ratura w ciągu dnia może spadać 
do – 10 stopni C w dzień i do – 12 
stopni C w nocy. Temperatura od-
czuwalna może być o klika stopni 
niższa. Pracownicy Wojewódzkie-
go Centrum Zarządzania Kryzy-
sowego pod numerem 987 udzielą 
informacji na temat najbliższego 
schroniska, jadłodajni oraz punktu 
pomocy medycznej. Dzwonić mogą 
osoby potrzebujące pomocy oraz 

każdy, kto zna miejsce przebywania 
bezdomnych - informacja zostanie 
przekazana do odpowiednich służb. 
 W 67 placówkach (w tym 42 w 
Warszawie) jest łącznie 3270 miejsc 
noclegowych – 1466 w Warszawie, 
95 w Radomiu, 42 w Ostrołęce, 69 
w Płocku, 45 w Siedlcach oraz 160 
w okolicach Ciechanowa. Są to: 
noclegownie, schroniska czasowe 
z wyżywieniem oraz hostele z wy-
żywieniem,  możliwością czasowe-
go lub stałego zamieszkania oraz 
opieką wspomagającą. Oddzielne 
placówki są dla kobiet, mężczyzn, 
matek z dziećmi i dorosłych. Ich wy-
kaz dostępny jest na stronie www.
mazowieckie.pl w zakładce Polity-
ka Społeczna. Do dyspozycji osób 
bezdomnych pozostaje także 28 ja-
dłodajni i punktów żywienia, w tym 
12 w Warszawie. W miejscach tych 
wydawanych jest dziennie blisko 5,4 
tys. posiłków (ok. 2,6 tys. w stolicy). 
Działają także punkty pomocy me-
dycznej – w Warszawie przy ul. Wol-
skiej 172, w Łaźniewie przy al. Księ-
ży Orionistów 1 (powiat warszawski 

zachodni) oraz w Radomiu przy ul. 
Głównej 16. W stolicy do dyspozycji 
bezdomnych jest także pralnia (ul. 
Grochowska 259a).
 
Są pieniądze na pomoc bezdomnym
 W 2012 r. wojewoda mazowiecki 
przekazał organizacjom pozarzą-
dowym działającym na rzecz osób 
bezdomnych prawie 600 tys. zł. Do-
finansowano 26 programów z m.in.: 
streetworkingu, aktywizacji społecz-
nej i zawodowej oraz podnoszenia 
kompetencji kadry w placówkach 
dla bezdomnych. Ponadto, wojewo-
da mazowiecki zwrócił się do gmin 
o podjęcie działań osłonowych 
wobec osób bezdomnych, zagrożo-
nych bezdomnością oraz starszych 
i ubogich. Szacuje się, że na terenie 
województwa mazowieckiego jest 
około 5 tys. bezdomnych, z czego 
około 2/3 przebywa w Warszawie. 
Poza stolicą najwięcej osób bez da-
chu nad głową przebywa na terenie 
powiatów okołowarszawskich oraz 
byłych miast wojewódzkich.

TW

Sezon na 
odśnieżanie dachów
Z uwagi na intensywne opady śniegu właściciele i zarządcy nieru-
chomości powinni pamiętać o konieczności odśnieżania dachów i 
usuwaniu lodowych sopli

 Szczególną uwagę należy zwrócić na budynki o powierzchni przekra-
czającej 2000 m kw. oraz o powierzchni dachów wynoszącej ponad 1000 
metrów kw., jak hipermarkety, hale targowe, sportowe, magazyny. Wraz 
ze wzrostem temperatury, zalegający śnieg robi się cięższy i może stwa-
rzać niebezpieczeństwo uszkodzenia dachów oraz zadaszeń. Właściciel 
bądź zarządca, który nie wywiąże się z obowiązku odśnieżania dachu, 
może zostać ukarany mandatem. Dodatkową karą jest natychmiastowy 
zakaz użytkowania obiektu.

TW
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Ostatnie dni obfi towały w opady śniegu. 
Jego nagromadzenie może stwarzać 
niebezpieczeństwo lub chociażby uszkodzić dach  



	 Sukcesy	 odnieśli	 także	 wycho-
wankowie	Bąkowskiego	–	w	katego-
rii	 kolorowych	 pasów	 złote	 rękawi-
ce	 zdobyła	 Karolina	 Zielińska	 (60	
kg)	 instruktorka	 tarczyńskiego	 klu-
bu,	 prowadząca	 treningi	 dla	 dzie-
ci,	srebrny	medal	wywalczył	Michał	
Mucha	 a	 medale	 brązowe	 -	 Rafał	
Ratyński	i	Łukasz	Makarewicz.	
	 Z	 powodzeniem	 wystartowa-
li	 także	 kickbokserzy	 w	 piaseczyń-
skiego	klubu		X	Fight	Piaseczno,	na	
najwyższym	stopniu	podium	stanę-
ły	Dorota	Godzina	(55	kg)	w	formu-
le	light	contact	i	Emilia	Szabłowska	
(60	kg)	w	semi	contact	oraz	obie	w	
drużynowych	walkach	open.

Powrót po trzech latach
	 Udział	 w	 Pucharze	 Europy	 we	
Włoszech	 to	 wielki	 powrót	 Piotra	
Bąkowskiego,	 który	 przez	 ostatnie	
trzy	 lata	 koncentrował	 się	 na	 pracy	
trenerskiej	oraz	propagowaniu	sztuk	

walki	 przez	 federację	 UFR	 ,	 której	
jest	prezesem.		
	 -	Myślę	o	tym,	żeby	jeszcze	brać	
udział	 w	 zawodach	 i	 spróbować	
swoich	 sił	 w	 konfrontacji	 z	 młod-
szymi	zawodnikami.	Nie	powiedzia-
łem	jeszcze	ostatniego	słowa	–	zapo-
wiadał	 35-letni	 utytułowany	 	 kick-
bokser,	 gdy	 przed	 kilkoma	 miesią-
cami	 rozmawialiśmy	 przy	 okazji	
imprezy	 „Biegamy	 z	 olimpijczyka-
mi”,	podczas	której	zachęcał	do	ak-
tywności	 ruchowej	na	 świeżym	po-
wietrzu.	 W	 pracy	 trenerskiej,	 prze-
kazując	 uczniom	 swoje	 umiejętno-
ści	techniczne,	wykorzystuje	wiedzę	
i	doświadczenie.	By	wystartować	w	
zawodach	i	zmierzyć	się	z	najlepszy-
mi	 zawodnikami	 na	 świecie	 trzeba	
też	zbudować	 formę,	 tak	by	nie	za-
brakło	siły,	kondycji	i	szybkości.	
	 -	 Zacząłem	 od	 treningu	 siłowe-
go	i	wytrzymałościowego,	a	następ-
nie	szlifowałem	technikę	i	dużo	spa-

rowałem	–	opowiada	Piotr	Bąkowski.	
-	 Niestety	 tydzień	 przed	 wyjazdem	
dopadła	mnie	grypa	i	wtedy	miałem	
chwilę	zwątpienia,	czy	uda	mi	się	mój	
start	 zakończyć	 powodzeniem.	 Jed-
nak	 gdy	 przybyliśmy	 na	 miejsce	 by-
łem	już	skoncentrowany	i	pewny	sie-
bie.	Nie	było	łatwo,	bo	poziom	zawo-
dów	 jest	 naprawdę	 wysoki.	 Dałem	 z	
siebie	wszystko	i	wydarłem	Włochom	
te	złote	rękawice	–	śmieje	się	Piotr	Bą-
kowski	i	już	zapowiada	kolejne	starty.					

Nowe wyzwania
	 Przed	 tarczyńskimi	 zawodnika-
mi	już	wiosną	Mistrzostwa	Polski	w	
taekwondo	oraz	Puchar	Kickboxin-
gu	w	Czechach.	-	Kolejne	sportowe	
wyzwania	motywują	do	wzmożone-
go	wysiłku	i	wyznaczają	cele	–	mówi	
Bąkowski.	 -	 Tak	 naprawdę	 jednak	
cel	jest	w	drodze.	Dzieci	i	młodzież,	
która	na	co	dzień	ćwiczy	w	naszym	
tarczyńskim	klubie,	hartuje	siłę	swo-

jego	 charakteru,	 uczy	 się	 systema-
tyczności,	odwagi	i	pewności	siebie.	
Cechy	 te	 przenoszą	 się	 także	 poza	
matę	i	ring,	stają	się		pomocne	w	co-
dziennym	 życiu	 i	 pozwalają	 łatwiej	
pokonywać	 trudności	 i	 własne	 sła-
bości.	To	jest	właśnie	esencja	trenin-
gów	sztuk	walki,	daleko	wybiegają-
ca	poza	sukcesy	sportowe	mierzone	
liczbą	medali	i	pucharów.	
	 Przyznać	 jednak	 trzeba,	 że	Pio-
trowi	Bąkowskiemu	poza	satysfakcją	
trenerską	 nie	 brakuje	 także	 sukce-

sów	 sportowych.	 Dyplomy,	 wyróż-
nienia,	medale,	puchary,	złote	ręka-
wice	–	trudno	zliczyć	wszystkie	osią-
gnięcia.	Szafka,	którą	przeznaczył	w	
domu	na	sportowe	trofea	mocno	się	
już	ugina	 i	 robi	ogromne	wrażenie.	
Nic	 dziwnego,	 że	 chętnych	 by	 ćwi-
czyć	 pod	 okiem	 mistrza	 nie	 braku-
je	–	zarówno	w	sekcji	warszawskiej,	
jak	i	tarczyńskiej.	

Adam Braciszewski  
		

Powiat 
Piaseczyński
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Złote rękawice
TARCZYN/PIASECZNO W ostatni weekend, we włoskim Conegliano odbył się Puchar Europy 
w kickboxingu. O puchary, medale i najwyższe trofeum – złote rękawice – walczyło po-
nad 1000 zawodników z kilkunastu krajów. Złote rękawice przywiózł do naszego kraju 
mieszkaniec Piaseczna i trener klubu kickboxingu w Tarczynie, Piotr Bąkowski, wygry-
wając  w formule light contact

Piąty Turniej Bardów
PIASECZNO

 Już za tydzień, w sobotę 2 
lutego, w centrum kultury w 
Piasecznie przy ul. kościusz-
ki 49 odbędzie się piąta edycja 
turnieju Bardów, czyli współ-
czesnego chanson de Geste. 
odtwórcy muzyki dawnej, któ-
rzy tego dnia przybędą do Pia-
seczna, przybliżą mieszkań-
com tradycję rycerską, jej ko-
deks, zasady moralne i świato-
pogląd. imprezie towarzyszyć 
będą wystawa fotograficzna 
andrzeja wiktora oraz pokaz 
filmu Patryka Vegi „Bitwa pod 
Grunwaldem”. turniej rozpocz-
nie się o godz. 14, a zakończy 
o godz. 21 koncertem zespołu 
„Łysa Góra” w restauracji szara 
eminencja.

TW
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wyDaNie PowiatU PiaseczyńskieGo i URsyNowa

Oszuści przenoszą się do internetu
 Na przestrzeni kilkunastu ostatnich dni na terenie powiatu piase-
czyńskiego doszło do kilku przestępstw popełnionych za pośrednic-
twem internetu. Mieszkanka Prażmowa zamówiła w sieci ubranka 
dziecięce za ponad 80 zł, których nigdy nie otrzymała. znacznie wię-
cej pieniędzy stracili mieszkańcy Piaseczna i Lesznowoli, którzy zamó-
wili przez internet drogie telefony komórkowe. Mimo, że wpłacili pie-
niądze, urządzeń nie otrzymali. we wszystkich trzech sprawach poli-
cja prowadzi dochodzenie we współpracy z portalami aukcyjnymi, za 
pośrednictwem których oszukani ludzie dokonali zakupów.

POWIAT

Potrącenie na pasach
 w sobotę, 12 stycznia około godziny 19 na przejściu dla pieszych na 
rogu ulic wilanowskiej i Geodetów przy centrum Handlowym 
Józefosław została potrącona 14-letnia dziewczynka. kobieta, która 
potrąciła dziewczynkę, jechała land roverem od strony ulicy Puławskiej. 
Po wypadku zatrzymała się i wezwała pomoc, była trzeźwa. Policja prze-
słuchała już świadków zdarzenia, a akta sprawy trafiły do prokuratury. 
Potrącona jest w stanie ciężkim, na skutek zdarzenia doznała urazu 
głowy. - Jesteśmy w trakcie wyjaśniania okoliczności wypadku – mówi 
Halina kędziora-kula z kPP w Piasecznie. 
 Podczas ostatniej sesji rady miejskiej radna z Józefosławia, 
katarzyna Nowocin-kowalczyk zaapelowała, aby na skrzyżowaniu 
wilanowskiej i Godetów gmina zbudowała sygnalizację świetlną.  
- Ludzie naprawdę tego oczekują, bo to miejsce jest naprawdę nie-
bezpieczne – przekonywała radna. 

PIASECZNO

Przywiózł pijanego na komendę
 kilka dni temu w Żabieńcu jeden z kierowców zauważył jadącego 
wężykiem vw i nie namyślając się długo... zajechał mu drogę. Następnie 
wyciągnął 28-letniego Marcina R. z samochodu i zawiózł go na komendę, 
wcześniej informując o całej sytuacji oficera dyżurnego. Badanie alkoma-
tem wykazało, że mężczyzna ma w organizmie prawie 2 promile alkoho-
lu. 28-latek usłyszał już zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwo-
ści za co grozi do 2 lat więzienia. 

Poszukiwani świadkowie wypadku
 we wtorek, 22 stycznia w godz. 5-6 na drodze krajowej nr 79 przy skrzyżo-
waniu z ulicą książąt Mazowieckich (na wysokości czerska) nieznany samo-
chód jadący w kierunku warki potrącił ze skutkiem śmiertelnym 68-letnią 
kobietę, która prawdopodobnie szła w tym samym kierunku. kobieta ubrana 
była w granatowe spodnie, czarną kurtkę z kapturem i miała przy sobie zielo-
ną reklamówkę. sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia. Świadkowie 
wypadku proszeni są o kontakt z wydziałem dochodzeniowo-śledczym 
komendy Powiatowej Policji w Piasecznie, ulica kościelna 3, lub telefonicznie 
pod numerem (22) 60-45-211 lub numerami alarmowymi 997 i 112.

GÓRA KALWARIA

	 Gościem	spotkania	poświęcone-
go	 cyberprzemocy	 był	 Jakub	 Śpie-
wak,	 prezes	 Fundacji	 Kid	 Protect	
i	 jednocześnie	 społeczny	 dorad-
ca	rzecznika	praw	dziecka.	Komen-
dę	 Powiatową	 Policji	 w	 Piasecznie	
reprezentował	 tradycyjnie	 aspirant	
Maciej	Piotrowski.	
	 Jakub	 Śpiewak	 rozpoczął	 temat	
od	spraw	pozornie	z	nim	nie	związa-
nych,	czyli	od	wymienienia	przyczyn,	
dla	 których	 rodzice	biją	 swoje	dzieci.	
Wskazał,	między	innymi,	na	nieradze-
nie	sobie	z	emocjami,	niewiedzę	co	na-
leży	robić	w	zamian	i	brak	podstawo-
wych	kompetencji	wychowawczych.
	 -	 Problemy	 z	 internetem	 biorą	
się	właśnie	z	problemów	wychowaw-
czych	 –	 podkreślał	 prezes	 Fundacji	
Kid	Protect,	posiłkując	się	wynikami	
badań	przeprowadzonych	przez	swo-
ją	organizację.	–	To	kwestia	braku	od-
powiedzialności	za	swoje	czyny	i	bra-
ku	 odpowiednich	 wartości.	 Tymcza-
sem,	 co	 jest	 dla	 niektórych	 wielkim	
zaskoczeniem,	 nie	 ma	 świata	 wirtu-
alnego,	a	za	zachowania	w	internecie	
ponosi	się	konsekwencje	prawne.
	 Zdaniem	 prowadzącego	 dysku-
sję,	 nie	 ma	 najmniejszego	 powodu	
żeby	małe	dzieci	(do	lat	pięciu)	sie-
działy	przed	komputerem.	W	wieku	
sześciu	czy	siedmiu	lat	może	być	on	
już	 natomiast	 znakomitym	 narzę-
dziem	edukacyjnym	i	formą	zabawy.	
Dobrze	 jednak	 jeśli	 przy	 jego	użyt-
kowaniu	wykorzystywane	są	tzw.	fil-
try	 rodzinne,	 które	 –	 z	 mniejszym	
lub	 większym	 powodzeniem	 –	 eli-
minują	 różne	 niepożądane	 treści	

(jak	np.	linki	do	stron	pornograficz-
nych).	Dzieci,	których	w	tym	wieku	
w	 ogóle	 nie	 powinny	 one	 intereso-
wać,	mogą	bowiem	trafić	na	nie	zu-
pełnie	 przypadkowo.	 Te	 nieco	 star-
sze	powinny	być	z	kolei	traktowane	z	
zaufaniem,	a	ewentualne	blokady	w	
komputerze	–	działać	za	ich	wiedzą.	
Mowa	była	również	o	kontrowersyj-
nych	grach	komputerowych	i	o	tym,	
żeby	zwracać	uwagę	na	oznaczenia	
na	pudełkach,	które	informują	o	tym	
dla	jakiego	przedziału	wiekowego	są	
one	adresowane.
	 Sporo	 czasu	 poświęcono	 pod-
czas	 spotkania	 na	 zagadnienia	 do-
tyczące	 kontaktów	 przez	 internet	
z	 niewłaściwymi	 osobami	 –	 głów-
nie	 zagrożeniu	 związanym	 z	 pedo-
filami	 i	 złodziejami.	 Jak	 się	 okazu-
je,	 bardzo	 łatwo	 jest	 od	 nastolat-

ków	„wyciągnąć”	dane	osobowe,	po-
znać	w	jakim	środowisku	żyją,	kiedy	
do	domu	wracają	rodzice	itd.	Jakub	
Śpiewak	 opowiadał	 o	 przeprowa-
dzonym	przed	kilkoma	laty	ekspery-
mencie,	 który	 potwierdził	 nadmier-
ną	ufność	młodych	ludzi	w	stosunku	
do	obcych,	co	może	niekiedy	skutko-
wać	bardzo	poważnymi	konsekwen-
cjami.	 Nigdy	 nie	 wiadomo	 bowiem	
kto	siedzi	po	drugiej	stronie	ekranu	i	
jakie	są	jego	faktyczne	intencje.	Do-
tyczy	to	zresztą	wszystkich	–	nie	tyl-
ko	dzieci	i	młodzieży.
	 -	Pamiętajmy,	dla	własnego	bez-
pieczeństwa,	żeby	nie	umawiać	się	z	
nowo	poznanymi	w	internecie	ludź-
mi	w	domu,	tylko	w	miejscu	publicz-
nym	–	radził	Jakub	Śpiewak.

Grzegorz Tylec

PIASECZNO Centrum Kultury w Piasecznie wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Pia-
secznie od początku roku realizują w Przystanku Kultura bezpłatny cykl spotkań  „Bez-
pieczna  mama”. W jego ramach poruszane są kwestie dotyczące bezpieczeństwa – za-
równo kobiet, jak i ich dzieci. W trakcie ostatniego, styczniowego spotkania dyskuto-
wano na temat zagrożeń w sieci, czyli tzw. cyberprzemocy

Rozmowa o cyberprzemocy

Bezpieczne ferie
 Dziś zaczynają się ferie. Dlatego policjanci uczulają kierowców, aby zadbali 
o bezpieczeństwo swoje i przewożonych pasażerów. wybierając się w dłuż-
szą podróż samochodem, warto odpowiednio go przygotować, a zwłaszcza 
sprawdzić stan techniczny i zadbać o dobre opony. ważne, aby podczas drogi 
co jakiś czas robić kilkunastominutowe przerwy i – z uwagi na wzmożony 
ruch - bezwzględnie przestrzegać przepisów drogowych, dostosowując 
prędkość do warunków panujących na drodze. Policjanci, oprócz sprawdza-
nia stanu technicznego pojazdów, będą w okresie  ferii masowo poddawać 
kierowców badaniu na trzeźwość. a od 28 stycznia będą kontrolowane także 
autokary. organizatorzy wyjazdów grupowych będą mogli codziennie pod-
jechać pod budynek kPP w Piasecznie przy ulicy kościelnej 3, gdzie policjanci 
będą sprawdzać stan techniczny, ważność badań i trzeźwość kierowców. 

Uwaga na lodzie
 Niskie temperatury sprawiają, że pokrywa lodowa staje się coraz grubsza. 
kiedy jednak temperatura powietrza wzrośnie, lód błyskawicznie zacznie 
się topić, a zabawy na zmrożonych stawach i zbiornikach wodnych staną 
się niebezpieczne. Dlatego dzieci powinny znajdować się pod stałą opieką 
dorosłych, którzy powinni kontrolować grubość pokrywy lodowej. aby 
zabawa była bezpieczna, lód powinien mieć grubość co najmniej 10 cm 
przy ujemnej temperaturze powietrza. Jeżeli po wejściu na lód usłyszymy 
trzeszczenie, należy natychmiast wrócić na brzeg. Niebezpieczeństwo stwa-
rza także pokrywa lodowa przykryta śniegiem, który zasłania przeręble. 
 Pamiętajmy: lód jest najcieńszy przy brzegach, ujściach rzek i kanałów, 
przy mostach, ujęciach wody i w pobliżu elektrociepłowni. Jeśli zobaczy-
my, że pod kimś załamał się lód, należy od razu wezwać pomoc (ratowa-
nie osoby tonącej na własną rękę może być bardzo niebezpieczne), 
dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Po piwku motorowerem
 Gdy około godz. 3 w nocy policjanci zauważyli na ulicy Grzybowskiej w 
rejonie Parceli mknący po śniegu motorower, przecierali oczy ze zdumie-
nia, gdyż o tej porze roku to dość rzadki widok. szybko jednak okazało 
się, że kierujący pojazdem kamil G. rozgrzał się wcześniej alkoholem, któ-
rego miał w organizmie około 1 promila. Mężczyzna usłyszał zarzut jazdy 
motorowerem w stanie nietrzeźwości, za co grozi do 1 roku więzienia.

KONSTANCIN-JEZIORNA

Kolizja w śniegu
PIASECZNO  W czwartek, 24 stycznia po południu, w Pia-
secznie na ul. Armii Krajowej doszło do zderzenia oso-
bowego seata z busem

 Pod jadącego od strony warszawy opla  wjechał osobowy seat, poru-
szający się od strony Góry kalwarii. kierowca osobówki najwyraźniej prze-
liczył się ze swoimi możliwościami w śnieżną pogodę i skręcając w lewo, 
w ul. 17-go stycznia nie zdążył zjechać przed busem. Nieustąpienie pierw-
szeństwa na śliskiej nawierzchni zakończyło się uszkodzeniem obu pojaz-
dów i spowodowało jeszcze większy zator na ruchliwej drodze. Na szczę-
ście nikomu nic poważnego się nie stało.                                                             aż

XI Memoriał Kazubka
PIASECZNO

 w najbliższą niedzielę, 27 
stycznia w hali GosiR odbędzie 
się Xi Memoriał walentego ka-
zubka w Halowej Piłce Nożnej or-
ganizowany przez Ludowy klub 
sportowy „Jedność” Żabieniec. w 
nieoficjalnych, halowych mistrzo-
stwach powiatu piaseczyńskiego 
ma wziąć udział 12 zespołów. im-
preza rozpocznie się o godz. 9 i 
potrwa do godz. 18.

Tyl.

Rusza Wieś Cup!
PIASECZNO

W czwartek, 31 stycznia roz-
pocznie się XIII Halowy Turniej 
Piłki Nożnej Wieś Cup 
 wieś cup rozgrywany bę-
dzie w hali szkoły Podstawowej 
w zalesiu Górnym i rozpocznie 
się w czwartek, 31 stycznia. Ry-
walizacja potrwa aż do soboty, 
2 lutego. w tych dniach swo-
je piłkarskie umiejętności pre-
zentować będą uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjów, a 
także starsi miłośnicy futbolu, 
dla których przygotowano ka-
tegorię open. Drużyny składać 
się mogą z ośmiu osób (trzech 
rezerwowych).  
 chętni do wzięcia udziału w tej 
imprezie mają czas na zgłoszenie 
swoich drużyn do środy, 30 stycz-
nia (tel. 691 015 455, wiescup@
post.com.pl, wpisowe 40 zł). 

aż

Miejsce na 
Twoją 

tel. 22 756 79 39
reklama@kurierpoludniowy.pl REKLAMĘ
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	 W	organizację	kuligu	zaangażo-
wali	 się	 sołtys	 Złotokłosu	 Wiesław	
Słowik,	 rada	 sołecka	 oraz	 kierow-
nik	świetlicy	–	Anna	Serafin.	Impre-
za	rozpoczęła	się	o	godz.	10	-	wszy-
scy	chętni	zostali	dowiezieni	do	Ka-
węczyna	autokarem.	

Konie, sanie, ognisko
	 Mieszkańcy	 Złotokłosu	 zosta-
li	 podzieleni	 na	 dwie	 grupy.	 Pod-
czas	gdy	 jedna	brała	udział	w	kuli-
gu	(jego	trasa	liczyła	w	sumie	kilka-
naście	kilometrów),	druga	bawiła	się	
na	 specjalnie	 	 zorganizowanej	 z	 tej	
okazji	dyskotece.	-	Zadbaliśmy,	aby	
nikt	nie	był	głodny.	Przed	wyrusze-
niem	w	trasę	każdy	dostał	przydzia-
łową	drożdżówkę	i	gorącą	herbatę	–	
mówi	Wiesław	Słowik.	-	Po	powro-
cie	 kontynuowaliśmy	 zabawę,	 roz-
paliliśmy	 ognisko	 i	 piekliśmy	 kieł-
baski.	Dla	tych,	którzy	mieli	większy	
apetyt,	był	nawet	chleb	ze	smalcem.	
W	 sumie	 przejażdżka	 ciągnięty-
mi	przez	konie	saniami	trwała	oko-
ło	 90	 minut,	 a	 impreza	 zakończyła	
się	około	godz.	16.	Kulig,	z	którego	
największą	 frajdę	 miały	 dzieci,	 zo-
stał	sfinansowany	z	budżetu	ośrod-
ka	kultury	w	Piasecznie.	Jego	łączny	
koszt	wyniósł	1000	zł.		

Myślą o lodowisku
	 A	już	jutro,	w	Złotokłosie,	odbę-
dzie	 się	 następny	 kulig,	 którego	or-
ganizatorem	 jest	 tym	 razem	 miej-
scowa	OSP.	Jednak	na	tym	zimowe	
atrakcje	się	nie	kończą,	ponieważ	lo-
kalni	 społecznicy,	 z	okazji	 zbliżają-
cych	się	ferii,	zamierzają	zorganizo-

wać	 dla	 dzieci	 lodowisko.	 Jeśli	 nie	
będzie	 gwałtownych	 opadów	 śnie-
gu,	 lodowisko	 zacznie	 działać	 od	
przyszłego	 tygodnia	 na	 stawie	 przy	
ulicy	Parkowej.	-	Już	dziś	zapraszam	
na	nie	wszystkich	chętnych		-	mówi	
Wiesław	Słowik.	

Tomasz Wojciuk

TARCZYN/PIASECZNO W ubiegłą sobotę w Gospodarstwie Agroturystycznym „Wiecha” w 
Kawęczynie odbył się kulig integracyjny, w którym wzięło udział około 60 mieszkań-
ców Złotokłosu. Nikt nie narzekał na brak atrakcji. Wspólna zabawa zakończyła się dys-
koteką i pieczeniem kiełbasek przy ognisku

Kulig w Kawęczynie 21. Finał WOŚP 
w Złotokłosie
PIASECZNO W niedzielę, 13 stycznia w Klubie Kultury w 
Złotokłosie odbyła się impreza w ramach Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy

 Punktualnie o godz. 12 w klubie pojawiły się młode wolontariuszki ze 
sztabu w Piasecznie. 
 organizatorami imprezy w budynku osP były klub kultury, stowarzy-
szenie „Nasz złotokłos”, klub seniora, a także samorząd szkolny i wolonta-
riat działający przy Gimnazjum w złotokłosie. w trakcie zbiórki dzieci mo-
gły wziąć udział w loterii fantowej, a potem pomalować sobie buzie. Były 
też słodkie wypieki, gorąca kawa i herbata, koncert zespołu „out of tune” 
oraz mini recital utalentowanej gimnazjalistki, katarzyny Pułkownik. zgod-
nie z tradycją każdego finału woŚP, na zakończenie imprezy odbył się po-
kaz sztucznych ogni. Następny, 22. Finał woŚP w złotokłosie już za rok.

TW



	 Wszystko	 zaczęło	 się	 od	 apelu	
młodych	 mieszkańców	 Konstanci-
na-Jeziorny	z	Tomaszem	Nowickim	
na	czele,	którzy	trzy	lata	temu	zwró-
cili	się	do	samorządowców	z	prośbą	
o	budowę	skateparku.	Długo	trwa-
ły	 poszukiwania	 odpowiedniego	
miejsca.	 W	 końcu	 burmistrz	 Kazi-
mierz	Jańczuk	zaproponował	teren	
przy	ul.	Bielawskiej,	wzdłuż	Jezior-
ki,	naprzeciwko	Zespołu	Szkół	nr	3.	
Potem	pojawił	się	pomysł,	by	skate-
park	był	częścią	kompleksu	sporto-
wo-rekreacyjnego	z	boiskami	i	par-
kingiem	 dla	 szkoły,	 co	 pozytyw-
nie	 przyjęli	 wszyscy	 zainteresowa-
ni.	Obiekt	będzie	mógł	bowiem	słu-
żyć	nie	tylko	wielbicielom	deski	i	ro-
lek,	lecz	także	innym	mieszkańcom,	
chcącym	aktywnie	wypoczywać	na	
świeżym	powietrzu.	

Wypasiony skatepark i boiska
	 Urząd	zlecił	firmie	Achitekci	Woj-
ciech	 Kawęczyński	 opracowanie	
dwuwariantowej	 koncepcji	 zagospo-
darowania	 placu	 o	 powierzchni	 po-
nad	11	tys.	m	kw.	Koncepcja	została	
zaprezentowana	i	omówiona	podczas	
komisji	Bezpieczeństwa	Oświaty	Kul-
tury	 i	 Sportu	 Rady	 Miejskiej.	 Radni	
podczas	komisji	omówili	dwa	warian-
ty	 koncepcji	 i	wybrali	 z	nich	najbar-
dziej	 optymalne	 rozwiązania.	 Zde-
cydowali,	 że	 boisko	 wielofunkcyjne	
z	 miękką	 poliuretanową	 nawierzch-
nią	do	gry	w	minipiłkę	nożną	i	piłkę	
ręczną	 powinno	 zostać	 zbudowane	
od	 strony	 torów,	 a	 pełnowymiarowe	
boisko	 do	 siatkówki	 od	 ul.	 Mirkow-
skiej.	Architekci	 zaproponowali	 rów-
nież	 dwie	 możliwości	 zaprojektowa-
nia	parkingu.	Radni	zdecydowali	się	

na	wariant	z	większą	liczbą	miejsc	po	
jednej	stronie	wewnętrznej	uliczki.	Na	
terenie	kompleksu	powstaną	również	
plac	z	urządzeniami	do	ćwiczeń,	wy-
soka	na	ok.	5	m	ścianka	wspinaczko-
wa	oraz	wiaty	na	rowery	i	toaleta.	
	 Jednak	 największą	 atrakcją	 ma	
być	długo	oczekiwany	skatepark,	któ-
ry	będzie	miał	264	m	kw.	powierzch-
ni.		Dla	sympatyków	deski	i	rolek	będą	
przygotowane	rampy,	drążki,	półki,	a	
także	„chinese	bank”	i	„cycek”.	
	
Parking i nowa zieleń
	 Na	terenie	kompleksu	nie	zabrak-
nie	również	alejek	wyłożonych	kost-
ką,	 ławek,	koszy	na	śmieci	oraz	no-
wej	zieleni,	która	umili	spacery	i	wy-
poczynek.	Planowane	są	nasadzenia	
krzewów	 (irga	 płożąca,	 trzmielina,	
tawuła)	i	drzew	(dęby	lub	buki	czer-
wone).	Cały	teren	zostanie	oświetlo-
ny,	 dzięki	 czemu	 będzie	 mógł	 słu-
żyć	 mieszkańcom	 także	 po	 zmierz-
chu.	Boiska	będą	zabezpieczone	pił-
kochwytami,	by	piłka	nie	wypadała	
na	ulicę.	W	przyszłości	teren	ma	być	
monitorowany,	by	było	na	nim	bez-
piecznie.	Boiska	mają	zostać	zapro-
jektowane	i	wyposażone	w	niezbęd-
ną	 instalację,	aby	zimą	można	było	
urządzić	 na	 nich	 lodowisko	 z	 taflą	
chłodzoną	 specjalnym	 agregatem.	
W	sąsiedztwie	obiektów	sportowych	
i	rekreacyjnych	powstanie	nowy	par-
king	dla	ok.	50-60	samochodów.	
	
Zaprojektują i wybudują
	 Kompleks	 ma	 powstać	 w	 syste-
mie	 „zaprojektuj	 i	 wybuduj”,	 któ-

ry	 obniża	 koszty	 i	 przyspiesza	 wy-
konanie.	 -	 Wkrótce	 zlecimy	 wyko-
nanie	projektu	i	jeszcze	w	tym	roku	
rozpoczniemy	budowę	–	mówi	bur-
mistrz	Kazimierz	Jańczuk.	-	Pewnie	
nie	uda	nam	się	skończyć	kompleksu	
w	 trakcie	 wakacji,	 ale	 myślę,	 że	 już	
pod	koniec	roku	będzie	można	z	nie-
go	korzystać	–	dodaje	burmistrz.	
	 Szacunkowe	koszty	budowy	wa-
hają	się	od	1,5	mln	złotych	do	pra-
wie	 1,7	 mln	 złotych.	 Natomiast	 w	
tegorocznym	 budżecie	 rada	 miej-
ska	 zarezerwowała	 na	 budowę	 za-
ledwie	 850	 tys.	 złotych.	 -	 Dopie-
ro	przetarg	pokaże	nam	rzeczywi-
ste	koszty	tej	 inwestycji	 i	myślę,	że	
uda	się	ją	zrealizować	za	cenę	niż-
szą	od	szacunków.	Jednak	jeśli	zaj-
dzie	 taka	 potrzeba,	 będę	 apelował	
do	 radnych	 o	 zwiększenie	 kwoty.	
Nie	ma	więc	niebezpieczeństwa,	że	
zrezygnujemy	z	tego	zadania	–	za-
pewnia	Kazimierz	Jańczuk.	

Trzy lata zwieńczone sukcesem
	 Koncepcję	 pozytywnie	 zaopi-
niowali	 również	 młodzi	 ludzie,	
którzy	 czekają	 na	 skatepark.	 -	 Je-
stem	 zadowolony	 z	 tego,	 że	 przed	
powstaniem	 koncepcji	 mogliśmy	
uczestniczyć	 w	 konsultacjach	 z	 ar-
chitektami	-	mówi	Tomasz	Nowicki,	
inicjator	budowy	skateparku.		-	Po-
zwoliły	 wypracować	 najlepsze	 roz-
wiązania,	 a	 to	 w	 przyszłości	 spra-
wi,	że	to	miejsce	będzie	tętniło	ży-
ciem.	 Trzy	 lata	 naszych	 intensyw-
nych	działań	dowiodły,	że	młodzież	
może	wpływać	na	to,	 jak	zagospo-
darować	działkę	w	dobrym	miejscu	
Konstancina.	Mam	marzenie,	by	to	
sprawiło,	że	więcej	moich	rówieśni-
ków	uwierzy,	że	dzięki	samozapar-
ciu,	determinacji	i	poświęceniu	cza-
su	można	coś	zrobić	w	swojej	gmi-
nie.	Chciałbym,	aby	 tych	 inicjatyw	
było	więcej	–	dodaje.

Grzegorz Traczyk
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Skatepark nabiera kształtów
KONSTANCIN-JEZIORNA Radni z komisji bezpieczeństwa oświaty, kultury i sportu pozytyw-
nie zaopiniowali koncepcję budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz ze ska-
teparkiem oraz parkingiem, który jeszcze w tym roku powstanie przy ul. Bielawskiej. 
Koncepcja, która została zaprezentowana podczas komisji, spodobała się zarówno sa-
morządowcom, jak i młodzieży

Przy ul. Bielawskiej w tym roku powstanie 
kompleks sportowo-rekreacyjny z wielofunkcyjnymi boiskami,
skateparkiem oraz parkingiem

Teren naprzeciwko Zespołu Szkół nr 3 przez lata nie był wykorzy-
stywany, a teraz ma szansę stać się jedną z wizytówek miasta
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Studenci ocenili nas na 5! 
	 Studenci	warszawskiej	SGH	zrze-
szeni	 w	 Kole	 Naukowym	 Przedsię-
biorczości	 i	 Analiz	 Regionalnych	
przyznali	 gminie	 Lesznowola	 tytuł	
„Mazowieckiej Gminy na 5!”.	Młodzi	
naukowcy	nagrodzili	samorządy,	któ-
re	 wyróżniają	 się	 w	 zakresie	 obsługi	
klienta	-	przedsiębiorcy	z	wykorzysta-
niem	elektronicznych	narzędzi	komu-
nikacji.	 Proces	 nominacji	 przebiegał	
dwuetapowo:	 najpierw	 studenci	 ba-
dali	 strony	 internetowe,	 a	 następnie	
-	metodą	tajemniczego	klienta	-	oce-
nili	elektroniczny	kontakt	z	gminą.	

Gmina Przyjazna 
Mieszkańcom 2012
	 Gmina	Przyjazna	Mieszkańcom	
to	certyfikat	przyznawany	przez	nie-
zależny	instytut	naukowo-badawczy	

Centrum im. Adama Smitha,	 w	 ra-
mach	projektu	Przyjazny	Samorząd.	
Przedstawiciele	 Centrum	 dokonali	
wyboru	na	podstawie	analiz	danych	
dotyczących	 m.in.:	 lokalnego	 ryn-
ku	pracy,	poziomu	edukacji,	polityki	
społecznej	czy	ochrony	środowiska.	
Przyznając	 certyfikat	 Lesznowoli	
podkreślono	 przede	 wszystkim	 po-
dejmowane	 przez	 samorząd	 „...ini-
cjatywy	 na	 rzecz	 wspierania	 przed-
siębiorczości	 wśród	 mieszkańców,	
a	 także	 poprzez	 aktywizację	 mło-
dzieży	i	dzieci	w	zakresie	organizacji	
czasu	wolnego	i	rozwijania	zaintere-
sowań”.	 Uroczyste	 wręczenie	 certy-
fikatu	w	projekcie	Przyjazny	Samo-
rząd	 oraz	 rozstrzygnięcie	 VI	 edycji	

Konkursu	Innowator	(również	orga-
nizowanego	przez	Centrum	A.	Smi-
tha)	odbyło	się	8	stycznia	w	Hotelu	
Polonia	Palace	w	Warszawie.

Lesznowola wśród 
samorządowych pereł
	 Dziennik	Gazeta	Prawna	raz	do	
roku	przeprowadza	wśród	samorzą-
dów	 z	 całego	 kraju	 badania,	 w	 ra-
mach	 których	 wyszukuje	 prawdzi-
we,	 samorządowe	 „perełki”.	 Ran-
king „Perły Samorządu”	 wyłania	
m.in.	najlepszych	włodarzy	w	trzech	

-	uzależnionych	od	wielkości	samo-
rządu	 -	 kategoriach.	 W	 ścisłej	 czo-
łówce	wójtów	z	gmin	wiejskich	zna-
lazła	się	Maria	Jolanta	Batycka-Wą-
sik,	która	uplasowała	się	na	5.	miej-
scu.	 Na	 głównym	 podium	 Leszno-
wola	znalazła	się	w	rankingu	najlep-
szych	samorządów	z	kategorii	gmi-
ny	wiejskie,	zajmując	3.	miejsce.	Au-
torzy	rankingu	docenili	liczne	inwe-
stycje	 lesznowolskiego	 samorządu	
poprawiające	 gminną	 infrastruktu-

rę,	 inwestycje	 i	 działania	 w	 obsza-
rze	ekologii	oraz	edukacji.	Szczegó-
łowe	wyniki	rankingów	zostały	opu-
blikowane	w	środowym	(23.01.2013)	
wydaniu	 Gazety	 Prawnej	 -	 w	 Ma-
gazynie	 Samorząd	 i	 Administracja,	
zaś	 uroczysta	 gala	 rankingu,	 któ-
ra	zgromadziła	ponad	150	uczestni-
ków	z	całego	kraju,	odbyła	się	kilka	
dni	wcześniej	-	17	stycznia	br.	

Agnieszka Adamus
UG Lesznowola

Koniec ubiegłego roku był dla lesznowolskiego samorządu wyjątkowo udany. Podobnie zaczął się nowy rok.

Styczeń w Lesznowoli - cztery prestiżowe 
nagrody dla gminy

Maria Jolanta Batycka-Wąsik odbiera wyróżnienie
z rąk red. Zofii Jóźwiak

wszystkich uczniów z terenu gminy, którzy nie mają jeszcze planów na ZIMO-
WE fERIE zapraszamy do skorzystania z propozycji zajęć sportowych i świetli-
cowych przygotowanych przez lesznowolskie szkoły. szczegółowa oferta do-
stępna jest na stronie zespołu obsługi Placówek oświatowych: www.zopo.pl
Gminny ośrodek kultury również przygotował ciekawą ofertę w ramach akcji 
wesoła zima z Gok Lesznowola. szczegóły na stronie: www.gok.lesznowola.pl



	 O	 budowie	 nowej	 szkoły	 na	
około	 700	 dzieci,	 która	 ma	 po-
wstać	 obok	 miejskiego	 targowi-
ska,	na	poważnie	mówi	się	od	li-
stopada	 2011	 roku.	 To	 właśnie	
wtedy	 rada	 miejska	 zgodziła	 się	
przeznaczyć	 1,5	 mln	 zł	 na	 wy-
kup	 gruntów	 pod	 placówkę,	 a	
gmina	zleciła	opracowanie	czte-
rech	 wstępnych	 projektów	 szko-
ły,	z	których	w	niedługim	czasie	
miał	zostać	wyłoniony	 ten	osta-
teczny.	 Pojawił	 się	 także	 pierw-
szy,	optymistyczny	 termin	przy-
jęcia	 uczniów	 –	 wrzesień	 2014	
roku.	

Koncepcja koncepcję pogania
	 Wbrew	szumnym	zapowiedziom,	
pierwsza	 koncepcja	 szkoły	 wraz	 z	
propozycją	zagospodarowania	przy-
legających	 do	 niej	 terenów	 pojawi-
ła	 się	 dopiero	 w	 październiku	 ubie-
głego	 roku.	Przedstawili	 ją	architek-
ci	z	firmy	RDH	Urbaniści,	którzy	już	
wcześniej	 współpracowali	 z	 gminą,	
tworząc	 m.in.	 koncepcję	 zagospo-
darowania	 centrum	 miasta	 i	 okolic	
dworca	 PKP.	 Pracując	 nad	 koncep-
cją	 szkoły,	 architekci	 musieli	 wziąć	
pod	uwagę	szereg	uwarunkowań,	do	
których	 należą	 m.in.	 niska	 zabudo-
wa	(do	18	m),	niska	jakość	przestrze-

ni	publicznej	w	najbliższym	sąsiedz-
twie	 szkoły,	 sąsiedztwo	Perełki	oraz	
linii	kolejowej.	Zaproponowali	prze-
organizowanie	terenu	miejskiego	tar-
gowiska	 i	 stworzenie	 przestrzennej	
placówki,	 zwróconej	 frontem	 do	 ul.	
Jana	 Pawła	 II.	 Za	 szkołą,	 od	 stro-
ny	Perełki,	miały	znajdować	się	tere-
ny	zielone.	Jeśli	chodzi	o	kształt	sa-
mej	 szkoły,	 w	 koncepcji	 zapropono-
wanej	przez	RDH,	znalazło	się	28	sal	
lekcyjnych,	biblioteka	i	centrum	mul-
timedialne.	Obok	zaplanowano	halę	
sportową	z	przylegającą	do	niej	sto-
łówką,	 przedszkolem,	 placem	 za-
baw	dla	dzieci	i	gabinetami	lekarski-
mi.	-	Chcemy,	aby	budynek	miał	pro-
stą	bryłę	i	był	funkcjonalny	–	mówił	
Huub	Droogh	z	RDH.	-	Dzieci	młod-
sze	będą	miały	swoje	klasy	na	parte-
rze	 w	 dwóch	 skrzydłach	 połączo-
nych	wspólną,	otwartą	przestrzenią,	
a	starsze	będą	uczyły	się	na	piętrze.	
	 Ciekawostką	 miało	 być	 zosta-
wienie	otwartych	przestrzeni	mię-
dzy	 piętrami,	 aby	 dodać	 budyn-
kowi	 przestrzenności.	 W	 ramach	
przestrzeni	rekreacyjno-sportowej	
za	 szkołą	 architekci	 zapropono-
wali	zbudowanie	bieżni	oraz	kom-
pleksu	 boisk.	 Sporo	 miejsca	 po-
święcono	 nowym	 miejscom	 par-
kingowym,	 których	 mogłoby	 po-
wstać	nawet	280.

Skupili się na budynku
	 Architekci	 z	 firmy	 Atelier	 Zet-
ta	przedstawili	swoją	koncepcję	dwa	
dni	 temu	 i	 skoncentrowali	 się	 głów-
nie	 na	 szkole,	 która	 ma	 zostać	 po-
łączona	 z	 centrum	 multimedialnym.	
Podobnie	jak	w	koncepcji	sprzed	kilku	
miesięcy,	placówka	ma	być	zwrócona	
frontem	do	ulicy	Jana	Pawła	II	–	z	pra-
wej	 strony	 ma	 znajdować	 się	 wejście	
do	 centrum	 multimedialnego,	 a	 z	 le-
wej	do	szkoły	(do	obydwu	części	mają	
prowadzić	osobne	ciągi	komunikacyj-
ne).	Budynek	ma	mieć	trzy	kondygna-
cje.	Znajdzie	 się	w	nim	25	sal	 lekcyj-
nych	(65-75	m	kw.),	sala	gimnastyczna	
(poza	 godzinami	 pracy	 szkoły	 może	
działać	 niezależnie)	 oraz	 stołówka,	
przewidziana	 na	 130	 dzieci	 (posiłki	
będą	wydawane	w	trzech	turach).	
	 -	 Opracowując	 koncepcję	 brali-
śmy	 pod	 uwagę	 tylko	 część	 działek,	
ponieważ	 nie	 wszystkie	 zostały	 po-
zyskane	 przez	 gminę	 –	 poinformo-
wał	Zenon	Zabagło.	Dlatego	w	pro-
pozycji	 jedynie	 zaznaczono	 miejsce	
pod	10-oddziałowe	przedszkole,	któ-
re	gmina	planuje	zbudować	za	szkołą.	
	 Z	ciekawszych	zaproponowanych	
rozwiązań	warto	wspomnieć	o	znaj-

dującej	się	na	pierwszym	piętrze	sali	
konferencyjnej	 połączonej	 z	 atrium	
i	 balkonie	 (na	 316	 miejsc)	 między	
salą	gimnastyczną	a	szkołą,	z	które-
go	będzie	można	obserwować	rywa-
lizację	 sportową.	 Na	 górze	 znajdzie	
się	 pomieszczenie	 gospodarcze,	 zaś	
na	 dole	 portiernia,	 do	 której	 będzie	
można	wstawić	sprzęt	do	monitorin-
gu.	 Obiekt	 nie	 będzie	 miał	 podpiw-
niczenia,	 ponieważ	 architekci	 zlecili	
analizę	podłoża,	z	której	wynikło,	że	
pod	szkołą	znajdują	się	grunty	nasy-
powe	i	jest	wysoki	poziom	wód	grun-

towych.	Na	ostatnim	piętrze	centrum	
multimedialnego	 znajdzie	 się	 nato-
miast	 szkolna	 biblioteka	 z	 wypoży-
czalnią.	 Budynek	 przykryje	 „zielony	
dach”,	który	w	centralnej	części,	nad	
atrium,	ma	zostać	wykonany	ze	szkła.	
	 W	 planach	 jest	 także	 zainstalo-
wanie	 kolektorów	 słonecznych.	 Ele-
wacja	 zostanie	 wykonana	 w	 przy-
jaznych	 kolorach,	 a	 na	 części	 po-
wierzchni	 ma	 zostać	 pokryta	 płyta-
mi	 imitującymi	 drewno.	 Cały	 budy-
nek	ma	zostać	przystosowany	do	po-
trzeb	 osób	 niepełnosprawnych.	 Na	
zewnątrz,	od	strony	Perełki	 zarezer-

wowano	 miejsce	 na	 część	 rekreacyj-
no	sportową	z	wielofunkcyjnym	bo-
iskiem	i	placem	zabaw.
	 Architekci	 oszacowali,	 że	 w	 wa-
riancie	 energooszczędnym	 szkoła	
będzie	 kosztować	 około	 30	 mln	 zł,	
zaś	 w	 wariancie	 pasywnym	 –	 około	
31	 mln	 zł.	 -	 Prezentowana	 koncep-
cja	jest	tak	naprawdę	konglomeratem	
tych	dwóch	technologii	–	poinformo-
wał	Zenon	Zabagło.	

Teraz czas na projekt
	 Obydwie	 pokazane	 do	 tej	 pory	

koncepcje	 szkoły	 nieco	 się	 różnią	 -	
RDH	 pokazało	 koncepcję	 z	 targo-
wiskiem,	a	Zetta	ograniczyło	się	do	
bryły	szkoły.	-	W	ciągu	najbliższych	
tygodni	musimy	się	na	coś	zdecydo-
wać	 –	 zwrócił	 się	 do	 radnych	 bur-
mistrz	 Zdzisław	 Lis.	 Gmina	 może	
zdecydować	 się	 na	 jedną	 lub	 drugą	
koncepcję,	ale	także	na	koncepcję	łą-
czoną,	 wybierając	 najciekawsze	 ele-
menty	z	każdej	z	nich.	Kiedy	już	za-
padnie	decyzja,	gmina	zleci	którejś	z	
firm	opracowanie	projektu	budynku.	

Tomasz Wojciuk
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Kolejna koncepcja szkoły
PIASECZNO Przed środową sesją rady miejskiej Zenon Zabagło z firmy architektonicznej 
Atelier Zetta przedstawił drugą koncepcję szkoły, która ma powstać między ulicami 
Jana Pawła II, Dworcową i Nadarzyńską. Pierwszą koncepcję zaprezentowała w paź-
dzierniku ubiegłego roku firma RDH Urbaniści

Architekci z firmy Atelier Zetta przedstawili 
drugą koncepcję szkoły przy ul. Jana Pawła II

R e k L a M a
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R e k L a M a koncert rozpoczęł się od występu witka Mikołajczuka, który 
swoim talentem wokalno-instrumentalnym szybko zyskał sympatię 
młodej publiczności. artysta zagrał i zaśpiewał przeboje z repertu-
aru znanych polskich zespołów: Feel, Perfect, Lady Pank, Brathanki, 
Dżem oraz arka Noego. w wykonaniu piosenki „Święty uśmiechnię-
ty” panu witkowi z powodzeniem pomagały dzieci.
 Drugim uczestnikiem niedzielnego koncertu była 12-letnia wikto-
ria zarzycka, utalentowana uczennica piątej klasy szkoły Podstawowej 
w złotokłosie. Młoda artystka zaprezentowała kilka swoich ulubionych 
przebojów z repertuaru zespołów Pectus i kombii oraz Maryli Rodo-
wicz i eweliny Lisowskiej. wykonawców nagrodzono gromkimi brawa-
mi, a obecna na koncercie Maria Mioduszewska, przewodnicząca rady 
powiatu piaseczyńskiego wraz z dyrektor placówki ewą Lach wręczy-
ły artystom dyplomy i upominki, dziękując za niezapomniane wraże-
nia artystyczne, a  Grzegorzowi Rowińskiemu za pomoc w zorganizo-
waniu kolejnego muzycznego spotkania.

Grzegorz Tylec

KONSTANCIN-JEZIORNA W niedzielne popołudnie, 20 stycznia w Po-
wiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kon-
stancinie-Jeziornie odbył się koncert dla mieszkających tam dzieci. 
Impreza sprawiła wiele radości miejscowym wychowankom

Koncert dla dzieci 
z Konstancina

P R o M o c J a

 Przesłuchania odbyły się w 
ośrodku kultury ochoty w warsza-
wie przy ul. Grójeckiej 75. Patronat 
nad konkursem objęły takie insty-
tucje jak: Mazowieckie kuratorium 
oświaty, ambasada Nowej zelandii, 
ambasada kanady oraz wydawnic-
two oxford University Press. 
 zespół dziewczynek z „Nutki” z 
Nowej iwicznej, przygotowany przez 
nauczycielkę aleksandrę kasperek-
Gotlib, zaśpiewał i zatańczył radosną 
piosenkę pt. „snow is folling”. Nato-
miast dzieci z „Nutki” w starej iwicz-
nej, pod opieką nauczyciela Piotra 
Boczka,  wystąpiły z nostalgiczną 
piosenką pt. „Last christmas”.
 Jury miało trudny orzech do 
zgryzienia, ponieważ łącznie w ka-
tegorii „przedszkola” udział wzię-
ło 39 zespołów, z terenu Warszawy 
i okolic. Jednakże dzieci z przed-
szkola „Nutka” okazały się bezkon-
kurencyjne i zdeklasowały swoich 
współzawodników. I tak, II miejsce 
Jury przyznało zespołowi z przed-
szkola „Nutka” w Starej Iwicz-
nej, natomiast  I miejsce otrzyma-

ły dziewczynki z „Nutki: w Nowej 
Iwicznej. 
 „Piękny śpiew, wspaniałe kostiu-
my oraz bałwan z saksofonem zwali-
ły z nóg jurorów i publiczność” – tymi 

słowami Jury podsumowało występy 
przedszkolaków z „Nutki”. Gratuluje-
my małym artystom i życzymy dal-
szych sukcesów. Duże brawa!!!

W dniu 16.01.2013r. Niepubliczne Przedszkola „Nutka” w Starej oraz Nowej Iwicznej 
wzięły udział w konkursie piosenki angielskiej „Act and Sing in Winter 2013”, którego 
organizatorem była Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Tęczowy Ogród z Warszawy

Rozśpiewana

R e k L a M a



	 Do	 Spółdzielni	 Mieszkanio-
wej	 „Jedność”	 należy	 58	 budynków	
mieszkalnych	 –	 w	 sumie	 2700	 lokali	
o	łącznej	powierzchni	113,5	tys.	m	kw.	
Do	tej	pory	sezony	grzewcze	rozlicza-
ne	 były	 na	 podstawie	 wskazań	 po-
dzielników	 kosztów.	 Wszystko	 zmie-
niło	się	w	grudniu,	podczas	walnego	
zgromadzenia.	Teraz	koszty	ogrzania	
budynku	będą	dzielone	przez	jego	po-
wierzchnię	użytkową.
	 -	 Większość	 mieszkańców	 obec-
nych	na	walnym	była	za	zmianą	spo-
sobu	 naliczania	 kosztów	 ogrzewa-
nia	 –	 mówi	 prezes	 spółdzielni,	 Ro-
bert	Gołaś.	-	Zażyczyli	oni	sobie,	aby	
opłatę	 za	 ogrzewanie	 uzależnić	 od	
liczby	 metrów	 kwadratowych	 miesz-
kania.	 I	 teraz	 opłaty	 w	 ten	 właśnie	
sposób	będą	naliczane.	-	To	oburzają-
ce	–	mówi	mieszkający	przy	ul.	Kuso-
cińskiego	Andrzej	Otrocki.	-	Nie	lubię	
wysokich	temperatur,	mam	chore	ser-
ce,	więc	w	zimie	umiarkowanie	się	do-
grzewam.	Znam	jednak	takich,	u	któ-
rych	w	domu	panuje	sauna.	Dlaczego	
mam	więc	płacić	za	nich?	-	pyta.
	 Choć	 o	 zmianie	 zdecydowa-
ła	 większość	 obecnych	 na	 walnym	
mieszkańców,	prezes	Gołaś	nastawio-
ny	 jest	do	niej	dość	sceptycznie.	Stoi	
na	stanowisku,	kierując	się	zresztą	dy-
rektywą	Parlamentu	Europejskiego	w	
sprawie	 efektywności	 energetycznej,	
że	wszystko	co	można	zmierzyć,	po-
winno	zostać	zmierzone,	a	podzielni-
ki	 kosztów	 to	 tylko	 pośredni	 sposób	
mierzenia	pobieranego	ciepła.	

Podzielniki sprzyjały nadużyciom
	 Problem	 jednak	 w	 tym,	 o	 czym	
zresztą	pan	prezes	doskonale	wie,	że	
żadna	 metoda	 pomiaru	 pobierane-
go	przez	mieszkańców	ciepła	nie	 jest	
do	końca	obiektywna.	Zakładane	kil-
kanaście	 lat	 temu	 podzielniki	 kosz-
tów	ostatnio	zaczęły	psuć	się	na	potę-
gę,	ich	wymiana	na	nowe	byłaby	nie-
zwykle	kosztowna,	ale	nie	to	było	po-
wodem	 zmian.	 Były	 nim	 natomiast	
protesty	 dużej	 grupy	 mieszkańców,	
którzy	czuli	się	oszukiwani	przez	są-
siadów.	 Aby	 wiedzieć	 w	 jaki	 sposób	
oszukiwać	 na	 podzielnikach,	 trzeba	
znać	ich	metodę	działania.	
	 Umieszczone	w	centralnym	punk-
cie	grzejnika,	mają	za	zadanie	wyra-
żać	 w	 jednostkach	 emitowane	 przez	
niego	 ciepło.	 Później	 jednostki	 te	
się	 sumuje	 i	 na	 podstawie	 rachunku	
zbiorczego,	 szacuje	 ich	 wartość.	 Jed-
nak	umieszczone	na	grzejnikach	po-
dzielniki	 można	 stymulować.	 Inter-
net	aż	huczy	od	sposobów,	pozwala-
jących	zmniejszyć	liczbę	nabitych	jed-
nostek.	 Najprostsze	 metody	 to	 owi-
nięcie	 podzielnika	 folią	 aluminiową,	
lub	 przykrycie	 go	 wilgotnym	 ręczni-
kiem.	Podzielnik	taki	można	w	okre-
sie	grzewczym	także	dość	łatwo	zde-
montować	 i	 np.	 włożyć	 do	 lodówki,	
ponownie	mocując	go	do	grzejnika	w	
dzień	odczytu.	-	W	przeddzień	odczy-
tu	liczby	jednostek	na	podzielnikach,	
w	całym	pionie	słychać	było	stukanie.	
To	„oszczędni”	mieszkańcy	mocowali	
je	z	powrotem	do	kaloryferów.	Jak	wi-
dać	Polak	potrafi	–	dzieli	 się	swoimi	
spostrzeżeniami	 pan	 Roman,	 miesz-
kający	w	bloku	przy	ulicy	Wojska	Pol-
skiego.	 Skutek	 był	 taki,	 że	 niektórzy	
mieszkańcy	nie	płacili	za	ogrzewanie	
prawie	nic,	a	ich	rachunki	tak	napraw-
dę	regulowali	uczciwi	sąsiedzi.	-	Poza	
tym	 te	 urządzenia	 nigdy	 dobrze	 nie	
działały	–	dodaje	pan	Roman.	-	Kiedy	
nad	 grzejnikiem	 otwierało	 się	 okno,	
od	razu	nabijały	więcej	jednostek.	Po-
dobnie	było	w	kuchni,	gdzie	zawsze	pa-

nuje	wyższa	temperatura,	ale	nie	dlatego	
że	się	grzeje,	tylko	dlatego,	że	się	gotuje.	
W	sumie	cieszę	się	z	tej	zmiany,	bo	teraz	
naliczanie	opłat	za	centralne	ogrzewanie	
będzie	bardziej	sprawiedliwe.

Nie będą płacić za sąsiadów
	 Wielu	 mieszkańców	 jest	 jednak	 z	
nowej	 metody	 pomiaru	 niezadowolo-
nych,	 protestują,	 śląc	 pisma	 do	 Spół-
dzielni	 Mieszkaniowej	 „Jedność”.		
-	Chyba	najbardziej	sprawiedliwą	meto-
dą	pomiaru	zużytego	ciepła	są	ciepło-
mierze	–	mówi	Robert	Gołaś.	-	Tyle	tyl-
ko,	że	w	ich	przypadku	występują	współ-
czynniki	korygujące	(mniej	ciepła	zuży-
wa	się	w	mieszkaniu	środkowym	niż	na-
rożnym	–	przyp.	red.),	które	zawsze	bu-
dzą	liczne	kontrowersje.	

	 Teraz	każdy	z	członków	spółdzielni	
zapłaci	za	ogrzewanie	po	równo,	nieza-
leżnie	od	tego,	jaka	temperatura	będzie	
panowała	w	jego	mieszkaniu.	Być	może	
wiele	osób	skłoni	to	do	oszczędności	i	
zaowocuje	 mniejszym	 niż	 dotychczas	
rozkręcaniem	kaloryferów.	Osoby	które	
nie	grzały	w	swoich	mieszkaniach,	bo	
na	przykład	w	nich	nie	mieszkały,	też	w	
końcu	zaczną	to	robić,	bo	za	ogrzewa-
nie	i	tak	przyjdzie	im	zapłacić.	-	A	my	
będziemy	mieli	mniej	remontów	–	cie-
szy	 się	 inż.	 Wojciech	 Markowski,	 kie-
rownik	 działu	 technicznego	 spółdziel-
ni.	-	Przykro	to	mówić,	ale	wielu	lokato-
rów	nadmiernie	oszczędzając	na	ogrze-
waniu,	 doprowadziło	 do	 zagrzybienia	
mieszkania.

Tomasz Wojciuk
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Piaseczno, dnia 10 stycznia 2013r.starosta Piaseczyński
ul. chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
Gek. 660.16.2013

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

 zgodnie z § 34, w związku z § 55 i § 56 pkt 2 , rozporządze-
nia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 mar-
ca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 
poz. 454) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyj-
nego w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla 
obrębu Dobrzenica, gm. Prażmów, pow. piaseczyński, woj. ma-
zowieckie.
 Postępowanie będzie prowadzone na podstawie art. 4 ust. 1a, 
art. 20 ust. 1 - 3 oraz art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 t.j.) 
oraz przepisów w. w.  rozporządzenia Ministra Rozwoju Regional-
nego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji 
gruntów i budynków.
 Do wykonania czynności technicznych związanych z opraco-
waniem operatu ewidencyjnego upoważnieni zostali przedstawi-
ciele firmy „tRaNs-Geo” tomasz zasowski, z siedzibą 26-807 Ra-
dzanów, Młodynie Dolne 47.

R e k L a M a

Zapłacą więcej za ogrzewanie?
PIASECZNO Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jedność” zmienia sposób rozliczania kosztów 
centralnego ogrzewania. Do tej pory rachunki za ciepło były uzależnione od wskazań 
podzielników kosztów. Teraz będą zależały od powierzchni mieszkania

Inżynier Wojciech Markowski pokazuje 
niepozorne urządzenie, którym jest podzielnik kosztów

WÓJT GMINY LESZNOWOLA
woj. mazowieckie

RUP.6721.1.2.5.2013.EG

Lesznowola, dnia 18.01.2013 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego  

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola 
dla części obrębu Warszawianka

 Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt. 11  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 647), 
art. 39 ust. 1  w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, 
poz. 1227z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Lesznowola nr 43/V/2011 z 
dnia 28.04.2011 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projek-
tu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leszno-
wola dla części obrębu Warszawianka wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko,  w dniach od 04.02.2013 r. do  05.03.2013 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy Lesznowola w godz. od  8.30 do 15. 30. 

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego roz-
wiązaniami odbędzie się w dniu 18.02.2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy o 
godz. 11 00.

 zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym , każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do wyłożonego 
projektu planu należy składać na piśmie do  wójta Gminy Lesznowola z po-
daniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, ozna-
czenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia  22.03.2013 r. 
zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 4, art. 40 i art. 41 ustawy o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą wno-
sić uwagi do projektu planu wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.03.2013 r. Uwagi mogą być wno-
szone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Lesznowo-
la, ul. G.R.N. 60 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez ko-
nieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na ad-
res: gmina@lesznowola.pl 

organem właściwym do rozpatrzenia powyżej wymienionych uwag jest 
wójt Gminy Lesznowola. 

ZASTĘPCA  WÓJTA
mgr Marek Ruszkowski
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„Montevideo. Smak zwycięstwa” w DKF Uciecha
GÓRA KALWARIA

 w środę, 30 stycznia w ośrodku kultury przy ul. ks. sajny 14 (kino Ucie-
cha) będzie można obejrzeć serbskiego kandydata do oscara – film „Mon-
tevideo. smak zwycięstwa”. oparty na prawdziwych wydarzeniach film 
Dragana Bjelogrlića ukazuje legendarne zwycięstwo serbskiej drużyny 
trenowanej przez inżyniera Boško simonovića podczas Pierwszych Piłkar-
skich Mistrzostw Świata w Montevideo w 1930 roku. Bilety: 10 zł i 7 zł dla 
uczniów i studentów oraz seniorów.                                                                     TW
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Nagrodzono szachistów
PIASECZNO Podczas ostatniej sesji rady miejskiej burmistrz Zdzisław Lis i przewodniczą-
cy rady miejskiej Andrzej Swat uhonorowali młodych szachistów z Chylic, Zalesia Dol-
nego i Zalesia Górnego oraz ich instruktorów
	 Utalentowana	młodzież	w	ostat-
nim	 czasie	 święciła	 liczne	 sukce-
sy	 w	 turniejach	 szachowych	 na	 ca-
łym	 Mazowszu.	 Dyplomy	 z	 gra-

tulacjami	 oraz	 karty	 podarunko-
we	 o	 wartości	 100	 zł	 każda	 otrzy-
mali	 drużynowi	 Mistrzowie	 Szkół	
Podstawowych	 Mazowsza	 w	 Sza-

chach,	 uczniowie	 Szkoły	 Podsta-
wowej	 im.	 Ks.	 J.	 Twardowskiego	 z	
Chylic:	 Kacper	 Lewicki	 (złoty	 me-
dal	na	 III	 szachownicy),	 Jan	Golec-
ki	 (brązowy	 medal	 na	 I	 szachowni-
cy),	 Mateusz	 Rylski	 (brązowy	 me-
dal	na	II	szachownicy),	Jadwiga	Go-
lecka	 oraz	 	 instruktor	 Dariusz	 Ró-
życki.	Opiekun	grupy	z	Chylic	został	
dodatkowo	 wyróżniony	 za	 wkład	 w	
rozwój	 sekcji	 szachowych	 na	 terenie	
gminy.	Pola	Mościcka	ze	Szkoły	Pod-
stawowej	nr	2	w	Zalesiu	Dolnym	na-
grodzona	została	za	zdobycie	brązo-
wego	medalu	na	IV	szachownicy	na	
Mistrzostwach	Szkół	Podstawowych	
Mazowsza	w	Szachach.	Gratulacje	z	
rąk	burmistrza	odebrała	także	jej	in-
struktorka,	Iwona	Gołębiewska.	Na-
grody	 otrzymali	 również	 młodzi	 re-
prezentanci	Zalesia	Górnego,	szczy-
cący	się	tytułem	drużynowych	wice-

mistrzów	 Mistrzostw	 Szkół	 Podsta-
wowych	 Mazowsza.	 Wyróżnienia	 z	
rąk	 burmistrza	 otrzymali:	 Weroni-
ka	Soćko,	Patryk	Chylewski,	Szymon	
Soćko,	 Patryk	 Błasiak	 oraz	 ich	 in-
struktor	-	utytułowany	szachista	Bar-
tosz	Soćko.	Bartosz	Soćko	uhonoro-
wany	został	także	nagrodą	specjalną	
za	 zdobycie	 Pucharu	 Rosji	 w	 grud-
niu	 2012	 roku	 w	 Chanty	 Mansyj-
sku.	W	podziękowaniu	za	ten	sukces	
odebrał	 z	 rąk	burmistrza	dekoracyj-

ny	 obraz	 na	 desce,	 wykonany	 przez	
wybitną	artystkę	z	Zalesia	Górnego,	
Danutę	 Szymczak.	 Mówiąc	 o	 zale-
sińskich	 szachach	nie	 sposób	pomi-
nąć	wielkiego	społecznika	od	lat	za-
angażowanego	 w	 rozwój	 tej	 dyscy-
pliny,	Andrzeja	Szczygielskiego.	Pan	
Andrzej	od	zawsze	dopinguje	swoich	
młodych	podopiecznych	i	widząc	ich	
odbierających	nagrody	podczas	se-
sji	nie	krył	swego	wzruszenia.

TW

 - Nieszczęśliwa to jest in-
stalacja, dlatego wnioskuję o 
przestawienie śmietników w 
bardziej odpowiednie miej-
sce – zwrócił się do burmi-
strza radny zbigniew Mucha. 
- Rozumiem, że śmieci są w tej 
chwili kwestią wagi państwo-
wej, ale we wszystkim trzeba 
zachować zdrowy rozsądek. 
 Jeszcze podczas sesji 
burmistrz obiecał, że śmiet-
niki znikną spod flagi pań-
stwowej i słowa dotrzy-
mał. kolorowe kosze zosta-
ły przeniesione i stoją te-
raz przy pochylni od strony 
ulicy kościuszki. oby inne 
wnioski radnych były zała-
twiane w równie ekspreso-
wym tempie.

TW

PIASECZNO Podczas ostatniej sesji rady miejskiej radny Zbigniew Mu-
cha zwrócił uwagę, że pod masztami przy urzędzie gminy, na których 
powiewają flagi państwowe, postawiono trzy niewielkie śmietniki.  
- To przejaw braku szacunku dla symboli narodowych – grzmiał rad-
ny. Apel poskutkował  - po kilku minutach śmietniki zostały usunięte

Prawie jak profanacja

R e k L a M a

Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ
tel. 22 756 79 39

Jasełka w przerwie sesji
POWIAT Podczas ostatniej sesji rady powiatu radni obejrzeli jasełka w 
wykonaniu wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Piasecznie przy ul. Szpitalnej

	 Przedstawienie	 przygo-
towali	 uczniowie	 wszyst-
kich	szkół	mieszczących	się	w	
ośrodku:	 podstawówki,	 gim-
nazjum,	 zasadniczej	 szko-
ły	 zawodowej,	uzupełniające-
go	liceum	ogólnokształcącego	
oraz	liceum	specjalnego.	Nad	
koordynacją	 projektu	 czuwa-
ła	nauczycielka	religii	Urszula	
Pękała,	ale	w	pracę	z	ucznia-
mi	włączyło	się	całe	grono	pe-
dagogiczne	 placówki.	 -	 Pró-
by	i	samo	przygotowanie	jase-
łek	 zajęły	 nam	 ok.	 2	 miesięcy	
–	mówi	wicedyrektor	ośrodka,	
Teresa	 Markiewicz.	 -	 Podczas	
premiery	 jasełek,	 która	 odby-
ła	się	tuż	przed	świętami	w	na-
szej	 szkole	 obecny	 był	 m.in.	
członek	 zarządu	 powiatu	 Da-
riusz	 Malarczyk,	 który	 zapro-
ponował	 byśmy	 wystąpili	 tak-
że	przed	 radnymi.	Oczywiście	
staramy	się	korzystać	z	każdej	

okazji	by	promować	nasz	ośro-
dek	 oraz	 osiągnięcia	 naszych	
wychowanków.	Przygotowanie	
jasełek	jest	już	naszą		tradycją.						
	 Radni	 z	 wielką	 uwagę,	 a	
niektórzy	nawet	wzruszeniem	
obejrzeli	 jasełka.	 Po	 zakoń-
czeniu	 przedstawienia	 mło-
dym	 artystom	 podziękowała	
przewodnicząca	 rady	 Maria	

Mioduszewska,	a	starosta	Jan	
Dąbek	 obdarował	 aktorów	
koszem	słodyczy.	-	Zachęcam,	
by	na	co	dzień	pamiętać	o	tej	
szkole,	odwiedzać	 ją	 i	śledzić	
dokonania	 uczniów	 i	 ich	 wy-
chowawców	 –	 powiedział	 na	
zakończenie	uroczystości	Da-
riusz	Malarczyk.		

AB   
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	 -	 Mieszkam	 przy	 ulicy	 Chylicz-
kowskiej,	 dlaczego	 chodnik	 wzdłuż	
drogi	 odśnieżany	 jest	 tylko	 do	 ulicy	
Żeglińskiego?	 Czy	 gmina	 nie	 może	
odśnieżać	go	do	Pólka?	–	pyta	w	 li-
ście	do	redakcji	pani	Leokadia.	-	Nie	
mamy	 obowiązku	 odśnieżać	 tego	
chodnika,	bo	leży	przy	drodze	powia-
towej	i	jego	odśnieżanie	leży	w	gestii	
Zarządu	Dróg	Powiatowych	–	 infor-
muje	Grzegorz	Chrabałowski	z	gmin-
nego	 wydziału	 utrzymania	 terenów	
publicznych.	 -	 Odśnieżamy	 chodnik	
do	żłobka	w	geście	dobrej	woli,	bo	za-
leży	nam,	aby	mamy	mogły	odbierać	
swoje	dzieci	w	godziwych	warunkach.	
	 Dyrektor	 ZDP	 Antoni	 Kobus	
przyznaje,	 że	 odśnieżanie	 chodni-
ków	to	trudny	temat.	Tym	bardziej,	
że	 jeśli	 przylegają	 do	 posesji,	 usu-
wanie	 śniegu	 leży	 w	 gestii	 właści-
cieli	 nieruchomości.	 -	 Odśnieżamy	
chodniki	w	miarę	naszych	możliwo-
ści,	ale	za	wszystkich	tego	nie	zrobi-
my	–	mówi	dyrektor	ZDP.

Co z drogami?
	 Kiedy	 intensywnie	 pada,	 służby	
drogowe	zwykle	nie	wyruszają	w	te-
ren,	bo	nie	ma	 to	większego	 sensu.	
Kiedy	 przestaje	 -	 zaczyna	 się	 wiel-
kie	odśnieżanie.	W	ubiegłą	niedzie-
lę,	 dzień	 po	 wielkich	 opadach,	 nie-
mal	 wszystkie	 drogi	 na	 terenie	 po-
wiatu	 piaseczyńskiego	 były	 zasy-
pane	 śniegiem.	 Jednak	 już	 Warsza-
wa	 swoje	 drogi	 odśnieżyła.	 Różni-
cę	 było	 widać	 jadąc	 ulicą	 Postępu	
przez	 Zgorzałę	 (droga	 powiatowa).	
Droga	była	śliska	i	zaśnieżona.	Na-
gle,	w	miejscu,	gdzie	Postępu	prze-
chodzi	 w	 Karczunkowską	 oczom	
kierowców	 ukazywał	 się	 czarny	 as-
falt	–	dojeżdżali	do	granicy	z	Ursy-
nowem.	Zapytaliśmy	Antoniego	Ko-
busa,	skąd	ta	różnica?	-	Obowiązu-
je	 nas	 trzecia	 kategoria	 odśnieża-
nia	–	tłumaczy	dyrektor	ZDP.	-	Dro-
ga	musi	być	odśnieżona	na	całej	po-
wierzchni,	 oprócz	 tego	 zwalczamy	
śliskość	 na	 przejazdach,	 skrzyżo-

waniach,	 łukach,	 przystankach	 ko-
munikacji,	w	okolicach	szkół,	przed-
szkoli	 i	 ośrodków	 zdrowia.	 Proszę	
pamiętać,	 że	mamy	do	odśnieżenia	
kilkaset	 kilometrów	 dróg	 i	 wszyst-
kiego	 od	 razu	 nie	 zrobimy.	 Aby	
uspokoić	mieszkańców	mogę	powie-
dzieć,	że	12	osób	pracuje	non	stop.	
Przez	 całą	 dobę	 pełnimy	 dyżury,	 7	
dni	w	tygodniu.
	 Grzegorz	 Chrabałowski	 infor-
muje,	że	wszystkie	główne	drogi	na	
terenie	gminy	zostały	 już	doprowa-
dzone	do	dobrego	stanu.	Co	innego	
utwardzone	 drogi	 gruntowe.	 -	 One	
nie	 są	 objęte	 zimowym	 utrzyma-
niem	–	wyjaśnia.	-	Aby	ulżyć	miesz-
kańcom,	odśnieżamy	je	na	zasadzie	
prac	interwencyjnych.

Mieszkańcy wpadają w zaspy
	 -	Trudno	dostać	się	do	kościoła	św.	
Anny,	bo	przylegający	do	niego	teren	
nie	 został	 odśnieżony	 –	 poinformo-
wała	 nas	 w	 środę	 wieczorem	 Elżbie-

ta	Ozimińska.	-	Rozumiem,	że	obec-
nej	władzy	do	kościoła	nie	po	drodze,	
ale	mogli	by	coś	z	tym	zrobić,	bo	starsi	
ludzie	brną	po	kolana	w	śniegu.	Sama	
dziś	 pomagałam	 starszej	 pani,	 która	
utknęła	w	zaspie	i	nie	mogła	wydostać	
się	z	niej	o	własnych	siłach.	
	 Następnego	 dnia,	 gdy	 opady	
śniegu	niemal	ustały,	parking	przed	
kościołem	i	plac	przy	krzyżu	zosta-

ły	 odśnieżone.	 -	 Znamy	 oczekiwa-
nia	mieszkańców,	ale	nie	jesteśmy	w	
stanie	uprzątnąć	całej	gminy	w	jed-
nym	 momencie	 –	 mówi	 Grzegorz	
Chrabałowski.	Trzeba	 jednak	przy-
znać,	 że	 gminne	 służby	 rzeczywi-
ście	cały	czas	pracują,	a	miasto	wy-
gląda	już	nieco	lepiej	niż	na	począt-
ku	tygodnia.	
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PIASECZNO Przez kilka ostatnich dni bez przerwy pada śnieg. Spadło go tyle, że służby 
nie nadążają go uprzątać. Zalegający na ulicach i chodnikach biały puch jest uciążliwy 
dla kierowców, ale jeszcze bardziej dokucza przechodniom, którzy z trudem przedzie-
rają się przez głębokie zaspy

Nierówna walka ze śniegiem

Chodnik wzdłuż ulicy Chyliczkowskiej został uprzątnięty do uli-
cy Markowskiego. Jego dalszy odcinek został wydeptany przez 
mieszkańców

Droższe niepubliczne
przedszkola?
PIASECZNO Od stycznia tego roku gmina o niemal 100 zł zmniejszyła miesięczną dotację 
na dziecko w przedszkolach niepublicznych. Wiele tego typu placówek już zapowie-
działo podwyżkę czesnego. Właściciele niepublicznych przedszkoli stoją na stanowi-
sku, że działanie gminy było niezgodne z prawem
	 Na	 terenie	 gminy	 Piasecz-
no	 	 funkcjonuje	 11	 przedszko-
li	publicznych,	39	przedszkoli	nie-
publicznych	 oraz	 4	 niepublicz-
ne	 punkty	 przedszkolne,	 wpisa-
ne	 do	 ewidencji	 placówek	 niepu-
blicznych.	Do	przedszkoli	publicz-
nych	 uczęszcza	 1110	 dzieci,	 do	
niepublicznych	około	2560	i	60	do	
punktów	 przedszkolnych.	 W	 myśl	
ustawy	 z	 września	 1991	 r.	 o	 sys-
temie	 oświaty	 dotacje	 dla	 niepu-
blicznych	 przedszkoli	 przysługu-
ją	na	każdego	ucznia	w	wysokości	
nie	niższej	niż	75	proc.	ustalonych	
w	budżecie	danej	gminy	wydatków	
bieżących,	 ponoszonych	 w	 przed-
szkolach	 publicznych	 w	 przelicze-
niu	 na	 jednego	 ucznia.	 W	 prak-
tyce	 wygląda	 to	 tak,	 że	 jeśli	 mie-
sięczny	 koszt	 utrzymania	 dziecka	
w	 przedszkolu	 publicznym	 wyno-
si	przykładowo	1000	zł,	 to	przed-
szkola	 niepubliczne	 powinny	 do-
stać	 na	 każde	 dziecko	 minimum	
750	zł	miesięcznej	dotacji.	

Wszystko drożeje, 
a koszty gminy maleją?
	 W	 ubiegłym	 roku	 w	 gminie	
Piaseczno	 miesięczna	 dotacja	 na	
dziecko	 w	 przedszkolach	 niepu-
blicznych	wynosiła	763	zł.	W	 tym	
roku	 wyniesie	 666,5	 zł,	 a	 więc	 o	
97	 zł	 mniej.	 W	 2012	 roku	 wydat-
ki	bieżące	w	gminnych	przedszko-
lach	wyniosły	13,2	mln	zł,	w	2013	
mają	 wynieść	 11,8	 mln	 zł.	 Jako,	
że	 koszt	 funkcjonowania	 przed-
szkoli	 publicznych	 będzie	 niższy,	
zmniejszy	 się	 także	 wysokość	 do-
tacji	 dla	 przedszkoli	 niepublicz-
nych.	 W	 tym	 momencie	 jednak	
pojawia	 się	 pytanie,	 w	 jaki	 spo-

sób	udało	się	obniżyć	koszty	funk-
cjonowania	 przedszkoli	 publicz-
nych	 biorąc	 pod	 uwagę	 chociaż-
by	 inflację	 i	 podwyżki	 pensji	 na-
uczycieli.	 Zastępca	 dyrektora	 Ze-
społu	 Ekonomiczno-Administra-
cyjnego	 Szkół	 Monika	 Borowska	
wyjaśnia,	 że	 zmniejszenie	 dotacji	
spowodowane	 jest	 zmniejszeniem	
planowanych	wydatków	bieżących	
oraz	 zwiększeniem	 	 liczby	 dzieci	
w	 przedszkolach	 publicznych	 (w	
2012	roku	było	 ich	1080,	a	więc	o	
120	mniej	niż	w	tym	roku).

Właściciele przedszkoli 
idą do prokuratury
	 Wyjaśnienia	 te	 nie	 usatysfak-
cjonowały	 właścicieli	 prywat-
nych	 przedszkoli,	 którzy	 uznali,	
że	 działania	 gminy	 są	 niezgod-
ne	z	prawem	 i	 są	wynikiem	–	 jak	
to	 określają	 niektórzy	 –	 sztuczek	
księgowych.	 Kilku	 z	 nich	 złoży-
ło	 już	 w	 tej	 sprawie	 do	 proku-
ratury	 zawiadomienia	 o	 podej-
rzeniu	 popełnienia	 przez	 burmi-
strza	 Piaseczna	 oraz	 podległych	
mu	urzędników	przestępstwa	nie-
dopełnienia	obowiązków	służbo-
wych.	Planują	 też	złożyć	stosow-
ne	 wnioski	 do	 Regionalnej	 Izby	
Obrachunkowej	i	Rzecznika	Dys-
cypliny	 Finansów	 Publicznych.	
W	 zawiadomieniu	 do	 prokuratu-
ry	 padają	 argumenty,	 że	 wydatki	
na	przedszkola	publiczne	zostały	
„ukryte”	w	różnych	częściach	bu-
dżetu,	 a	 część	 wynagrodzeń	 per-
sonelu	 przedszkoli	 została	 zapi-
sana	 w	 budżecie	 ZEAS	 Piasecz-
no,	 co	 miało	 na	 celu	 obniżenie	
kosztów	 ich	 funkcjonowania,	 bo	
kosztów	 utrzymania	 tych	 pra-

cowników	 nie	 wliczano	 do	 pod-
stawy	 dotacji.	 Osoby,	 które	 zło-
żyły	zawiadomienia	stoją	na	sta-
nowisku,	 że	 takie	 działania	 bur-
mistrza	były	niezgodne	z	prawem.	
Uważają,	 że	 takich	ukrytych	wy-
datków	było	więcej	-	powołują	się	
na	przykład	remontu	przedszkola	
publicznego	 przy	 ulicy	 Ks.	 Józe-
fa,	który	został	z	kolei	wpisany	w	
dziale	„Inwestycje”.	

Szykują się podwyżki
	 O	tym	czy	pretensje	właścicieli	
przedszkoli	 są	 zasadne,	 być	 może	
zdecyduje	dopiero	sąd.	Jeśli	okaże	
się,	 że	 gmina	 złamała	 prawo,	 bę-
dzie	 musiała	 zwrócić	 przedszko-
lom	część	dotacji.	Na	razie	jednak	
będzie	wypłacała	 im	mniejszą	niż	
przed	 rokiem	 kwotę.	 Aby	 budżet	
placówek	 się	 zbilansował,	 wielu	
właścicieli	planuje	podwyżki.	Nie-
stety	 mogą	 one	 wiązać	 się	 także	
ze	 zwolnieniami	 wśród	 kadry	 dy-
daktycznej,	 czy	 nawet	 z	 rezygna-
cją	 z	 niektórych	 zajęć	 ponadpro-
gramowych,	 realizowanych	 w	 ra-
mach	 czesnego.	 -	Podniesiemy	od	
lutego	nasze	czesne	o	50	zł	–	infor-
muje	Marcin	Otręba	z	przedszkola	
Bajka.	-	Połowę	kosztów	obniżenia	
dotacji	bierzemy	na	siebie.	
	 Przedszkole	 poinformowało	 już	
o	tym	rodziców	stosownymi	pisma-
mi	 zapewniając,	 że	 mimo	 zabrania	
przez	burmistrza	100	zł	z	dotacji,	ja-
kość	 edukacji	 dzieci	 nie	 zmieni	 się.	
Podwyżki	szykują	się	także	w	innych	
przedszkolach,	 na	 razie	 jednak	 nie	
wiadomo,	jak	będą	wysokie.
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Michał Furmaniak
4080g, 58cm, 22.01.2013

Nina Furmaniak
3440g, 51cm, 20.01.2013

Piotr Łopatniuk 
3950 g., 59 cm, 23.12.2012

Ignacy Jędrzejewski
3620g, 55cm, 21.01.2013

Igor Jaroszek
4100g, 55cm, 19.01.2013

Helena Dawidczyk
4180g, 56cm, 21.01.2013
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Wernisaż wystawy

Peru i Boliwia

Już dziś o godzinie 18 w Muzeum Regionalnym w Piasecznie odbę-
dzie wernisaż wystawy fotografii „Bajkał. królestwo wody i lodu”. 
autorami ekspozycji są Piotr Malczewski i sławek Pułka.

Tyl.

 we wtorek, 29 stycznia w ramach kolejnego spotkania z cyklu klub 
Podróżnika dowiedzieć się będzie można wiele o dwóch państwach 
ameryki Południowej – Peru i Boliwii. Początek o godzinie 20.

Tyl.
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	 Gosirki	 tym	 razem	 nie	 rozpo-
częły	 zawodów	 najlepiej.	 W	 swo-
im	 pierwszym	 spotkaniu	 przegra-
ły	 z	 Czwórką	 Radom	 2:3.	 Wpraw-
dzie	na	 listę	strzelczyń	wpisały	się	
Beata	 Janicka	 i	 Marta	 Stodulska,	
ale	 skuteczne	 kontrataki	 rywalek	
sprawiły,	że	trzeba	było	ostatecznie	
przełknąć	pierwszą	tego	dnia	gorz-
ką	pigułkę.	
	 Kiedy	 w	 drugim	 pojedynku	 z	
Pogonią	Siedlce	to	przyjezdne	wy-
szły	na	prowadzenie,	w	szeregi	Go-
sirek	 mogło	 wkraść	 się	 pewne	 za-
niepokojenie.	 Na	 szczęście,	 jeśli	
nawet	 takowe	 było,	 to	 podziałało	
ono	 na	 piasecznianki	 mobilizują-
co,	gdyż	w	dalszej	fazie	gry	już	tyl-
ko	 one	 trafiały	 do	 siatki.	 Tym	 ra-
zem	 sztuki	 tej	 dokonały	 kolejno	
Linda	Dudek,	Magda	Dudek	i	Pau-
lina	 Należyta.	 W	 ostatnim	 meczu	
grupowym	 rozkręcające	 się	 z	 me-
czu	na	mecz	Gosirki	wyraźnie	zła-
pały	 wiatr	 w	 żagle,	 nie	 dając	 naj-

mniejszych	szans	na	sukces	zespo-
łowi	 Orliki	 Jeruzal.	 Egzekutorka-
mi	 okazały	 się	 być	 Marta	 Stodul-
ska,	 Beata	 Janicka	 (dwukrotnie)	 i	
najmłodsza	 uczestniczka	 turnieju	
Maja	„Messi”	Rębiś.	
	 Uzyskane	 wyniki	 gwarantowa-
ły	awans	do	ćwierćfinału	 z	drugie-
go	miejsca	w	grupie.	Tam	na	Gosir-
ki	czekały	już	ich	odwieczne	rywal-
ki,	czyli	drużyna	warszawskiej	Pra-
gi.	 Choć	 był	 to	 drugi	 zespół	 tego	
klubu,	 to	 walka	 wcale	 nie	 była	 ła-
twa.	 Wprawdzie	 spotkanie	 znako-
micie	rozpoczęły	gospodynie,	kiedy	
to	fantastyczną	formą	błysnęła	Lin-
da	 Dudek,	 kompletując	 hat-tricka,	
ale	Praga	 II	bynajmniej	nie	zamie-
rzała	się	poddawać	i	odpowiedziała	
dwoma	trafieniami.	Na	wyrównanie	
zabrakło	już	jednak	czasu	i	umiejęt-
ności,	a	przysłowiową	„kropką	nad	
i”	 była	 czwarta	 bramka	 dla	 Gosi-
rek	autorstwa	Marty	Stodulskiej.	W	
półfinale	 miejscowe	 znowu	 zmie-

rzyły	się	z	Pragą,	ale	tym	razem	już	
z	pierwszym	zespołem.	Jak	się	póź-
niej	 okazało,	 miało	 to	 być	 najcie-
kawsze	 i	 najbardziej	 dramatyczne	
spotkanie	 całej	 imprezy.	 Decydu-
jąca	okazała	 się	być	postawa	Mar-
ty	 Stodulskiej.	 Popularna	 „Sto-
doła”	 dwukrotnie	 wpisała	 się	 listę	
strzelczyń,	 ale	 rywalki	 także	 trafi-
ły	 do	 siatki	 dwa	 razy	 w	 regulami-
nowym	 czasie.	 O	 wszystkim	 zde-
cydować	miał	więc	konkurs	rzutów	
karnych	(po	trzy	strzały).	W	pierw-
szej	 serii	 nie	 pomyliła	 się	 Magda	
Dudek,	 a	 zawodniczkę	 Pragi	 po-
wstrzymała	 w	 bramce	 Kaja	 Ożgo.	
Następnie	 nie	 trafiły	 zgodnie	 Lin-
da	 Dudek	 i	 piłkarka	 z	 Warszawy,	
a	 o	 awansie	 do	 finału	 przesądzi-
ło	trafienie	Marty	Stodulskiej.	Sto-
doła	Show	trwał	w	najlepsze	 także	
i	w	ostatnim	meczu	 turnieju.	Mar-
ta	 bezlitośnie	 wykorzystała	 swoje	
dwie	okazje	na	początku	meczu,	 a	
gdy	 trzecie	 trafienie	 w	 rewanżowej	

konfrontacji	z	Czwórką	Radom	do-
rzuciła	 Linda	 Dudek,	 stało	 się	 ja-
sne,	że	to	Gosirki	sięgną	po	kolejny	
tytuł	Mistrzyń	Mazowsza.	Rywalki	
zdobyły	wprawdzie	bramkę	(Domi-
nika	 Grad)	 i	 próbowały	 atakować,	
ale	nie	miały	już	chyba	więcej	sił,	w	
dodatku	 co	 chwila	 nadziewały	 się	
na	groźne	kontry.	Do	siatki	mogła	
jeszcze	 dwukrotnie	 trafić	 Stodul-
ska,	ale	tym	razem	bramkarka	ry-
walek	 była	 na	 posterunku.	 Praw-
dziwą	 ozdobą	 spotkania	 było	 na-
tomiast	 ostatnie	 trafienie	 Lindy	
Dudek,	która	popisała	się	efektow-
nym	lobem	i	ustaliła	końcowy	wy-
nik	meczu	na	4:1	dla	Gosirek.	
	 Zaraz	 po	 końcowym	 gwizdku	
zwyciężczynie	 odtańczyły	 wspól-
ny	 taniec	 radości	 na	 środku	 hali,	
ciesząc	 się	 z	 sukcesu	 razem	 ze	
swoimi	 kibicami.	 Okazały	 puchar	
odebrała	 kapitan	 zespołu	 Linda	
Dudek.	 Tytuł	 najlepszej	 zawod-

niczki	 turnieju	 przypadł	 w	 udzia-
le	 Beacie	 Janickiej,	 która	 w	 trak-
cie	 zawodów	 popisała	 się	 kilko-
ma	 pięknymi	 asystami	 i	 bramka-
mi,	mając	wielki	wkład	w	końcowy	
sukces	swojego	zespołu.
	 -	Przyznam,	że	to	wyróżnienie	
jest	 dla	 mnie	 zaskoczeniem	 –	 po-
wiedziała	Beata	Janicka.	 -	Miały-
śmy	dziś	trudny	początek	i	zarów-
no	 ja,	 jak	 i	cały	zespół,	potrzebo-
wałyśmy	trochę	czasu	żeby	się	roz-
kręcić.	 Bardzo	 dobrze	 czuję	 się	 w	
grze	na	hali,	ale	teraz	naszym	naj-
ważniejszym	 celem	 będzie	 utrzy-
manie	drużyny	w	Ekstralidze.	
	 Królową	 strzelczyń	 imprezy	 zo-
stała	 Marta	 Stodulska,	 a	 jedną	 z	
najbardziej	perspektywicznych	mło-
dych	 zawodniczek	 wybrano	 13-let-
nią	 Maję	 Rębiś,	 nad	 którą	 opiekę	
mentorską	sprawuje	Beata	Janicka.
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Mistrzynie Mazowsza
PIŁKA NOŻNA W niedzielę, 20 stycznia w hali GOSiR rozegrane zostały Halowe Mistrzo-
stwa Mazowsza 2013. Choć będące faworytkami turnieju gospodynie rozkręcały się  
raczej powoli, to ostatecznie nie zawiodły oczekiwań i obroniły wywalczony w ze-
szłym roku tytuł. Dodatkowo, na indywidualne wyróżnienia zapracowały Beata Ja-
nicka i Maja Rębiś

Grzegorz Tylec

Perła powalczy 
o utrzymanie
SIATKÓWKA, II LIGA, PERŁA ZŁOTOKŁOS – UKS OZORKÓW 1:3. W ostatnią sobotę w hali GO-
SiR wszyscy kibice Perły liczyli wreszcie na odwrócenie złej passy. Mimo niezłej mo-
mentami gry, to jednak rywalki wykazały tego dnia większą koncentrację, wywożąc z 
Piaseczna niezwykle cenne punkty. Siatkarki ze Złotokłosu czekać będzie teraz trudna 
batalia o pozostanie w lidze

	 Po	 bardzo	 obiecującym	 starcie	
ligi	 i	miejscu	w	czołówce	tabeli	wy-
dawało	się,	że	beniaminek	ze	Złoto-
kłosu	będzie	mieć	zagwarantowany	
ligowy	byt,	co	było	zresztą	głównym	
celem	 drużyny	 przed	 rozpoczęciem	
rozgrywek.	Niestety,	w	pewnym	mo-
mencie	w	grze	Perełek	coś	się	zacię-
ło	i	po	serii	ośmiu	kolejnych	porażek	
znajdują	 się	 one	 obecnie...	 na	 trze-
cim	 miejscu	 od	 końca.	 Na	 domiar	
złego	terminarz	nie	jest	dla	nich	ko-
rzystny	i	wszystko	wskazuje	na	to,	że	
końcowa	 batalia	 o	 utrzymanie	 bę-
dzie	bardzo	ciężka.
	 W	 spotkaniu	 z	 UKS	 Ozorków		
–	drużyną,	którą	Perła	ograła	wcze-
śniej	 na	 wyjeździe	 3:0,	 znów	 do-
bre	 momenty	 gry	 przeplatane	 były	
z	prostymi,	niewymuszonymi	przez	
rywalki	błędami.	Właśnie	tych	kilku	
„głupio”	 straconych	 punktów	 bra-
kowało	 w	 końcówkach	 pierwszego	
i	 drugiego	 seta,	 kiedy	 to	 pogoń	 za	
UKS	nie	kończyła	się	powodzeniem.	
	 Trzeci	set	rozpoczął	się	nietypo-
wo,	bowiem	od	prowadzenia	Perełek	
7:0	 po	 zagrywkach	 rozgrywającej	
Gabrieli	 Grabowskiej.	 Po	 tak	 efek-
townym	początku	Perełki	nie	odda-
ły	 już	 tej	partii,	 ale	w	decydującym	
o	 wszystkim	 secie	 znów	 były	 gor-
sze	od	przyjezdnych.	Wielka	szkoda,	
bo	 przeciwniczki	 z	 pewnością	 były	
w	zasięgu	umiejętności	siatkarek	ze	

Złotokłosu.	Perła	zagrała	w	meczu	z	
UKS	Ozorków	w	składzie:	Hardiej-
Stępień,	Grabowska,	Grygorowicz	 ,	
Lipińska	 Monika,	 Kłobuchowska,	

Sadlakowska,	 Jankowska	 (libero)	
oraz	Orłowicz,	Duczmal,	Sobieska,	
Rękawek.

Grzegorz Tylec

Dominika Leśniewicz, rozgrywająca Perły Złotokłos 

- Dziewczyny robiły dziś co mogły i należą im się brawa za podjęcie wal-
ki. Mecz był wyrównany, a o wyniku przesądziło kilka piłek. Niestety, na-
sza zagrywka zaczęła funkcjonować dopiero w trzecim secie. Przyznaję, 
że ciężko się to oglądało z perspektywy ławki. Mam nadzieję, że dziewczy-
ny się nie podłamią. Liczymy, że kibice nie odwrócą się od nas  w trudnej 
sytuacji i będą nas dalej wspierać swoim dopingiem.

Piaseczno gromi Wisłę
KOSZYKÓWKA, II LIGA, WISŁA KRAKÓW – KS PIASECZNO 69:91 Pomi-
mo trudnej sytuacji finansowej i wynikających z niej osłabień ka-
drowych, drużyna z Piaseczna wciąż dysponuje silną, jak na warunki 
drugoligowe kadrą, pozostając jednym z faworytów rozgrywek. Do-
wodem na to może być choćby niedzielna, bardzo pewna i wysoka 
wygrana w Grodzie Kraka
 choć niedzielne spotkanie nieco lepiej zaczęli gospodarze, pro-
wadząc na dwie minuty przed końcem pierwszej kwarty 19:10, to jed-
nak dzięki fantastycznej końcówce piasecznian, to wisła przegra-
ła ją ostatecznie jednym oczkiem (19:20). efektowny finisz był za-
powiedzią znakomitej drugiej odsłony gry, w której biało-niebiescy 
kompletnie zdominowali krakowian, grając na wysokiej skuteczno-
ści i jednocześnie twardo w obronie. wypracowana przed przerwą 
18-punktowa przewaga została potwierdzona w trzeciej kwarcie, 
dzięki czemu ostatnie 10 minut można już było zagrać na luzie, po-
zwalając wiśle nieco zmniejszyć stratę. Przysłowiowym „czarnym ko-
niem” piasecznian okazał się być w tym meczu sebastian okoła zali-
czając double-double (23 punkty i 13 zbiórek). 
 a już w najbliższy piątek o godzinie 20 odbędzie się zaległy mecz 
ósmej kolejki, który zapowiada się bardzo ciekawie. ks Piaseczno, druga 
drużyna ligi, zmierzy się bowiem we własnej hali (sP nr 5) z dotychczaso-
wym liderem rozgrywek – zespołem Mckis teRMo-ReX sa Jaworzno. Go-
spodarze liczą na gorący doping ze strony swoich kibiców.

Grzegorz Tylec

Dominik Majewski, koszykarz KS Piaseczno
 - Jadąc do krakowa w okrojonym składzie nie spodziewaliśmy się aż tak wyso-
kiego zwycięstwa. tym bardziej, że w pierwszej kolejce nie było łatwo ich pokonać. 
Pierwsza kwarta również nie wróżyła zwycięstwa, lecz w drugiej złapaliśmy przy-
słowiowy wiatr w żagle. wpadło kilka rzutów za trzy punkty i zbudowaliśmy solid-
ną przewagę. Dobrą grę w ataku poparliśmy też walką na bronionej tablicy, co po-
zwoliło być pewnym zwycięstwa. w końcówce meczu straciliśmy chyba koncentra-
cję i popełniliśmy sporo niewymuszonych błędów... szkoda, bo różnica w wyniku 
mogła być znacznie większa.

Tabela grupy C drugiej ligi
1 Mckis teRMo-ReX sa Jaworzno 24 12 12 - 0
2 PWiK Piaseczno  20 11 9 - 2
3 Bks tUR Bielsk Podlaski  19 12 7 - 5
4 Legia warszawa  19 13 6 - 7
5 azs aGH aLstoM kraków 19 13 6 - 7
6 Rosa ii Radom   18 12 6 - 6
7 ks PUŁaski warka  18 13 5 - 8
8 HaNDLoPeX azs Politechnika Rzeszowska 
     17 12 5 - 7
9 ts wisŁa kraków  15 11 4 - 7
10 NoVUM Lublin   12 17 3 – 14
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Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ
tel. 22 756 79 39

R e k L a M a

	 Spotkanie	prowadzone	wspólnie	
przez	Tomasza	Stuczyńskiego	i	Ka-
tarzynę	 Biernadską-Hernik	 otwo-
rzył	 oficjalnie	 wiceburmistrz	 Pia-
seczna	Daniel	Putkiewicz.
	 -	W	gminie	Piaseczno	sport	był,	
jest	i	będzie	bardzo	ważny	–	zapew-
niał	 wiceburmistrz.	 -	 To	 jest	 nasza	
siła,	a	dzisiejsza	impreza	świadczy	o	
tym,	że	warto	o	niego	dbać.
	 Wiceprzewodniczący	 rady	 po-
wiatu	Jerzy	Leniec	zaapelował	z	ko-
lei	żeby	przy	okazji	sportu	nie	zapo-
minać	również	o	kibicach.
	 Wśród	 przybyłych	 na	 uroczy-

stość	 gości	 znalazły	 się	 takie	 oso-
bistości	 jak	 Erwina	 Ryś-Ferens	
(olimpijka,	 wielokrotna	 rekor-
dzistka	 i	 medalistka	 Polski	 oraz	
Europy,	 a	 obecnie	 radna	 sejmi-
ku	mazowieckiego),	Tadeusz	Stań-
czuk	 (członek	 Polskiego	 Komite-
tu	 Olimpijskiego,	 wieloletni	 dzia-
łacz	na	rzecz	sportu	w	gminie	Pia-
seczno).	Gospodarzem	imprezy	był	
burmistrz	Zdzisław	Lis,	sam	przy-
znający	 się	 do	 czynnego	 uprawia-
nia	 sportu.	 -	 Gratuluję	 wszystkim	
trenerom	i	zawodnikom,	życząc	im	
dalszych	 sukcesów	 –	 powiedział	

burmistrz.	 -	 Nie	 zapominajmy,	 że	
„w	zdrowym	ciele	zdrowy	duch”.		
	 Nagrody	 i	 wyróżnienia	 zostały	
wręczone	 w	 siedmiu	 	 kategoriach:	
zawodnik,	 uczeń	 za	 wysokie	 wyni-
ki	 sportowe,	 trener,	 nauczyciel	 w-f	
za	osiągnięcie	wysokich	wyników	w	
pracy	szkoleniowej,	nadzieja	sporto-
wa	za	znaczący	postęp	w	osiąganych	
wynikach	 sportowych,	 działacz	
sportowy	 za	 działalność	 społecz-
ną	na	rzecz	sportu	oraz	sponsor	za	
znaczny	wkład	finansowy	w	rozwój	
sportu	w	gminie	Piaseczno.	W	kate-
gorii	 	zawodnik	wręczono	38	statu-

etek,	nadzieja	 sportowa	-	19,	 trener	
-	16,	działacz	sportowy	–	11,	 spon-
sor	 -13,	 uczeń	 -	 16	 (siedem	 gimna-
zjum,	dziewięć	szkoła	podstawowa),	
nauczyciel	 wychowanie	 fizycznego	
10	(cztery	gimnazjum,	sześć	szkoła	
podstawowa).	 Katarzyna	 Biernad-
ska-Hernik	 wspomniała	 również	 o	
niezwykle	istotnej	roli	rodziców,	bez	

których	 wsparcia	 i	 zaangażowania	
niemożliwy	byłby	rozwój	wielu	mło-
dych	talentów.
	 Po	części	oficjalnej	goście	zosta-
li	 zaproszeni	 na	 poczęstunek	 przy-
gotowany	przez	Restaurację	„Fryde-
ryk”.	Oprawę	muzyczną	imprezy	po-
prowadził	DJ	Martin	Rosa.	

Grzegorz Tylec

PIASECZNO W piątek, 18 stycznia w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji  Piaseczno od-
była się jedna z najważniejszych imprez sportowych w gminie. W trakcie uroczystego 
podsumowania roku sportowego 2012 wyróżnienia i nagrody otrzymały łącznie 123 
osoby 

Podsumowano sportowy rok
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DAM PRACĘ

Ekspedientkę, do sklepu mięsnego w 
Pruszkowie ul. Jasna 4a Tel. 502 380 130

W sklepie spożywczym w Głoskowie,
tel. 785 855 013

Firma Transportowo- Spedycyjna zatrudni 
kierowców samochodów ciężarowych – 
TIRY. Atrakcyjne wynagrodzenie. 
Tel. (48) 663 22 29, 0 501 207 252

Przedszkole Niepubliczne w Nadarzynie 
zatrudni nauczyciela wychowania przed-
szkolnego. Tel. 607 615 231

Przedszkole Niepubliczne w Nadarzynie 
zatrudni osobę do sprzątania w godzinach 
popołudniowych. Tel. 607 615 231

Osoby do sprzątania  klubu sportowego i 
spa  z Piaseczna,  Józefosławia lub  okolic. 
CV na  kadry@tuanclub.pl

Sprzątanie w ośrodku jeździeckim, 2-3 x w 
tygodniu, Józefosław, tel. 601 612 504

Restauracja w Tarczynie zatrudni Kelnerkę lub 
młodą osobe do przyłuczenia, tel. 731 220 772

Apteka w Piasecznie zatrudni mgr i technika. 
Tel. 22 711 14 46

Kosmetyczka - samodzielne stanowisko, 
umiejętność wykonywania Endermologi. 
Kreatywny fryzjera/stylistę. Piaseczno CV: 
praca@makitu.pl  

Zostań konsultantką/em AVON Dodatkowa 
praca, rabaty do 40% tel. 607 030 097

Osobę do sprzatania biura i części produkcyj-
nej w godzinach południowyh 5 dni w tygodniu 
z refencjami w Piasecznie.  CV i refencje prosze 
przesłac na adres: sekretariat@unilogo.com.pl 

Agencja ochrony zatrudni do ochrony na terenie 
Piaseczna. Tel. 695 411 181 lub 22 843 43 23. 
Dzwonić w godz. 8-15

Profesjonalna nauka zawodu fryzjerstwa, 
zapraszam uczniów do lat 18 i powyżej, Pia-
seczno, tel. 22 757 29 03, 691 149 808

Zatrudnię młodą ekspedientkę z doświadcze-
niem do sklepu spożywczego w Nowej Woli, 
tel. 535 847 522

Zatrudnię Panią do sprzątania domu w Kon-
stancinie-Jeziornie tel. 501 35 64 69

Zatrudnię ekspedientkę, Piaseczno, 
tel. 22 750 19 20

Zatrudnię spawacza z uprawieniami na MIG 
MAG do pracy w Piasecznie. Stała umowa po 
okresie próbnym. CV wraz z listem motywa-
cyjnym na e-mail: zmre@neostrada.pl

Pomoc cukiernika z doświadczeniem i mo-
tywacja do pracy, Pracownia Cukiernicza 
Henryków Urocze ul.Urocza 7 tel. 501 304 726 

Licealistce 5 godz tygodniowo, Zalesie, 
tel. 512 461 692

Ekspedientkę do sklepu w Ustanowie, 
tel. 602 119 041

Panią do sprzątania klatek schodowych na Jó-
zefosławiu, z okolic Piaseczna tel. 797 711 654

Cukiernika i pomoc, tel. 608 079 659

Do hurtowni spożywczej z terenu Piaseczna 
pracownika magazynowego, pracownika z 
prawem jazdy kat. C. Praca w godz. 5.00 - 
13.00, tel. 501 719 625 ( 12.00 - 13.00)

Gipsiarzy, tel. 601 20 98 98

SZUKAM PRACY

Monter wod – kan, tel. 696 767 386

Elektromonter, tel. 608 13 12 14

Sprzątam , prasuje, tel. 502 12 10 60 

Opiekunka w domu opieki tel. 88 02 04 492 

Sprzątanie tel. 88 02 04 492

SPRZEDAM

Drewno kominkowe, tel. 508 23 85 86

Drewno kominkowe, suche, tanio, 
tel. 517 393 046

Suknię ślubną, tel. 506 227 634

Drewno kominkowe,  opałowe, każda ilość, 
tanio, tel.  502 544 959

Drewno Kominkowe i Opałowe, 
tel. 606 955 809

Drewno kominkowe i do pieca, suche, 
tel. 504 477 302

Płyty klejone z litego drewna, dąb, buk, je-
sion, czereśnia, akacja, na meble, schody, 
parapety. Atrakcyjne ceny, tel. 602 777 906

Pustaki, tel. 501 757 450

Drewno opałowe tel. 605 094 400 

Odśnieżarkę, tel. 503 956 291

Brykiet PDJ, drewno kominkowe. 
Tel. 607 133 222

Meble typ Apteczny, nowe, ładne, 
tel. 501 719 637

KUPIĘ

Antyki. Stare srebra, obrazy, platery, sztuć-
ce, bibeloty tel. 696 508 057

Skupujemy opony używane w dobrym stanie, 
tel. 505 040 047

Aktualnie antyki wszelkie za gotówkę, 
tel. 504 017 418

AUTO-MOTO KUPIĘ

Skup aut kazda marka osobowe i dostaw-
cze, tel. 666 274 444

Auto skup, wszystkie marki, gotówka, 
tel. 501 830 898

Kupię każde auto, tel. 665 209 099

Skup aut – wszystkie marki, tel. 512 391 270

Kupię każdą Corolle E10, E11, tel. 665 209 099

Kupię każde auto cale zepsute do naprawy 
dzwoń będziesz zadowolony, tel. 512 077 651

Kupię każdą Toyotę Corollę, tel. 502 327 971

Opla, Volkswagena, Seata, tel. 604 157 703

Punto, Yaris, tel. 502 968 566

Każdy samochód, tel. 519 455 452

Skup aut w każdym stanie i roczniku, najwyż-
sze ceny, płatność od ręki, 500 540 100

AUTO-MOTO SPRZEDAM

Laguna 99r., 1.6 +gaz, tel. 505 040 047 

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM

Osiedle Prestige, Piaseczno, 32 m kw., 
2003r,1/4, umeblowane, balkon, loggia, ga-
raż + komórka lokatorska, 200 tys zł., 
tel. 512 691 867

Bezpośrednio działkę budowlaną 1300 m 
kw., media, uzbrojona, Józefosław, 
tel. 600 464 926, 606 409 054

Lokal użytkowy 32m kw, Piaseczno 
tel. 515 631 058

Miejsca postojowe w garażu podziemnym, 
wł.hipoteczna, ul.Warszawska, Piaseczno, 
tel. 501615244

Piękna działka 40 min od W-wy media 20 
zł/m, tel. 608 486 889

BP Dom w Jeziórku koło Zalesia Górnego 
200/1200, wykończony, tel. 606 611 113, pilnie

Piaseczno,3p. 76 m kw.  ,ładne, ciche, 
tel. 605 275 270

2 - pokojowe, Piaseczno, 185 tys. zł, 
tel. 603 932 284 

2-pokoje, Grójec, 125 tys. zł, tel.  604 792 991

Nowy dom, 150 m kw., okolice Sochaczewa, 
390 tys., tel. 608 174 892

Sprzedam działkę budowlaną na Ursynowie. 
Tel: 797 223 732

Sprzedam działkę 1,29 ha w Bogatkach. Aktu-
alne pozwolenie na budowę, tel. 609 921 207

Lokal 51 m kw. mieszkalno - użytkowy (dwa 
wejścia ), nowoczesny, wyposażony. Cen-
trum Piaseczna. 250 tys. do negocjacji. 
tel. 602 341 028

Kawalerka w centrum Pruszkowa, po general-
nym remoncie. Tel. 503 018 068

Działki budowlane, Wola Prażmowska, 50zł/m 
kw., cena do negocjacji,   Tel. 791 130 634, 
601 385 173

Działka, 606 374 509

Działkę 5200 m kw., 50 zł/m kw., Ustanów, 
tel. 601 892 543

Pilnie dom 200/1700 m kw., stan deweloper-
ski, Kępa Polska, sprzedam lub zamienię na 
m2 w Warszawie, tel. 695 807 435

Dom 110 m kw./3000m kw., gm. Głowaczów 
sprzedam lub  zamienię na mieszkanie do 60 
m kw.., Warszawa i okolice, tel. 691 285 505

Dom 100/400m2 w Zalesiu Dolnym, 650 tysię-
cy złotych tel. 511 492 355, 500 859 057

Grunt rolny, Prażmów tel. 602 77 03 61

Sprzedam działkę 10 000 m kw., w Laszcz-
kach, gmina Raszyn, tel. 662 156 255

Bezpośrednio, 2-pokojowe, Mysiadło, 
tel. 887 758 812

Działki na mazurach nad jeziorem Śniardwy, 
tel. 698 249 198

NIERUCHOMOŚCI 
KUPIĘ

Działkę rolną, ponad 1,2 ha i szer. ponad 41 
m, tel. 722 268 838

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Samodzielne  56 m kw. Umeblowane, rtv, 
agd, 1200zł z opłatami , tel. 502 129 189

Pawilon wolnostojący (parter+piętro) 
180m kw. w Piasecznie. Tel. 601 27 48 08

Mieszkanie 30 m kw., Łazy, samodzielne, 
tel. 515 565 054

Mieszkanie 2-pokojowe, 56 m kw., wysoki 
standard z miejscem garażowym, Piasecz-
no ul. Pawia, 2000zł. Tel 604 460 420

Mieszkanie 43 m kw., Konstancin, 
tel. 608 156 484

Do wynajęcia lokal 179 m kw. w Piasecznie, 
ul. Albatrosów. Idealne na biuro lub inne 
pomysły. Tel 602 223 707

Dwa pokoje, łazienka, aneks, koło Podkowy. 
Tel 606 505 559

Mieszkanie pracownicze tel. 609 218 062

Pół budynku, 200 m kw., Pruszków, 
tel. 502 266 093

Lokal 66 m kw., w pasażu osiedla na ul. Gen. 
Grochowskiego 3 lok.62 w Piasecznie, po-
mieszczenia klimatyzowane, odebrane przez 
sanepid, wysoki standard, duże możliwości 
adaptacyjne lokalu, tel. 504 100 798

Lokal 70 m kw., Nadarzyn, tel. 605 892 973

Konstancin 30 m kw. Niepalącym, 
tel. 600 171 919

Lokal 48 m2 na działalność, Piaseczno. 
Tel 505 82 82 14

2-pokojowe, 48 m kw., Piaseczno, tel. 721 25 38 05

Kwatery pracownicze, tel. 608 588 156, 
22 756 88 32

Mieszkanie, trzypokojowe w Piasecznie 
tel. 607 894 242

Kawalerka 37 m kw. z garażem,  Piaseczno, 
1200,00 zł, tel. 505 82 82 14

Pawilon 25 m kw., ul. Szkolna 13 C nr 9 w Pia-
secznie (lub sprzedam), tel. 601 25 41 70 

Pokój, Nowa Iwiczna, tel. 884 076 687

Wynajmę mały dom w Złotokłosie, tanio 
tel. 662 032 032

43 m kw., 2 pokoje z kuchnią, osiedle za-
mknięte, Piaseczno, tel. 881 408 897

Dwupokojowe, osiedle Lech, Piaseczno 
tel. 511 218 074 

44 m kw., 2-pokojowe, Piaseczno, 
tel. 609 997 949, 609 209 980

Pokój, tel. 22 756 53 58

Kwatery w Chylicach, tel. 514 283 048

Lokal 30 m kw., na biuro lub usługi, Piaseczno 
tel. 506 551 616

Domek 35 m kw, całoroczny, Gołków tel. 503 999 870 

Lokal usługowy pod gabinet kosmetyczny lub 
masaże, 22m kw, Józefosław, ul. Wilanowska 
tel. 691 977 724, 505 329 562

Piętro domu 80 m kw., garaż, Zalesie, 
tel. 509 579 008

Mieszkanie 2-pokojowe, Konstancin tel. 513 543 432

Pokój 20 m kw., Łazy, tel. 515 043 217

Pokój, Piaseczno, tel. 500 666 869

Spółdzielnia Rzemieślnicza w Piasecznie, ta-
nio wynajmie lokal magazynowo-handlowyo 
powierzchni 110m kw. Tel 22 757 09 56

Wolnostojący dom 56 m kw., pod biuro lub 
mieszkanie. Piaseczno, tel. 535 139 926

Pracującej mieszkanie, niedrogo, Zalesie , 
tel. 512 461 692

Kwatery - super warunki, tel. 889 129 234

Kwatery - dom, tel. 728 899 673

Mieszkanie 40 m kw. Konstancin, tel. 519 674 003

Lokal gastronomiczny w Magdalence wynaj-
mę, tel. 501 719 657, 508 092 657

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

Poszukuję do wynajęcia lokalu handlowego w 
ścisłym centrum Pruszkowa, Grodziska Maz., 
tel. 792 248 219

USŁUGI

CYKLINOWANIE, PARKIETY, 
WWW.SCHODYPODLOGI.PL, TEL. 502 514 388

SERWIS OKIEN, tel. 605 216 537

DOCIEPLANIE PODDASZY, tel. 501 624 562

Elektryk, tel. 501 236 987

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588

Tani szybki serwis Citroen, Peugeot Re-
nault, osobowe, dostawcze, Kawęczyn 4, 
www.chendosko.pl, tel. 698 684 611

Odśnieżanie ręczne tel. 667 356 939

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Poddasza, tel. 698 652 490

Masaż, tel.  607 607 031

Odśnieżanie.Dachy,posesje,abonament. 
Tel. 608 390 733

Remonty  tel. 667 356 939 

Budowa domów, dachy, rozbudowy, 
tel. 508 529 008

Glazura, malowanie, wykończenia, 
www.remdom.com.pl, tel.  798 828 783

Złota rączka, kierowca. Tel. 603 740 844

Szkolenia BHP, PPOŻ. Pełny zakres. 
Tel 662 860 128

Remonty, wykończenia, pełny zakres, 
tel. 601 304 250

Transport do 1,5 T, przeprowadzki, 
tel. 514 891 395

Układanie glazury, terakoty, gresu, 
tel. 601 722 578

Usługi Glazurnicze tel. 664 136 268

Maglowanie dojeżdżam. Tel. 500 464 096

Instalacje hydrauliczno – gazowe, komplek-
sowo, tel. 784 363 960

Hydrauliczne tanio i solidnie, 
tel. 606 13 00 18

Wycinka i pielęgnacja drzew – alpinistycz-
nie, karczowanie samosiewów i porządko-
wanie terenu, tel. 661 920 022

Remontowe od A do Z, tel. 661 920 022

Instalacje, piece, Vaillant, Saunierduval, 
Junkers tel. 603 132 454 

BRUKARSTWO, układanie tradycyjne i ar-
tystyczne. Profesjonalnie i kompleksowo, 
rezerwacje wiosennych terminów, 
www.dobrybrukarz.pl, tel. 698 698 839 

NAPRAWA PRALKI LODÓWKI ZMYWARKI, 
TEL.  511 204 952

CYMERMAN PRODUKCJA PRZYCZEP: 
servis, podzespoły, inne specjalne  
www.przyczepy.waw.pl , tel. 601 449 898 

Elektryk - instalacje, awarie, przyłącza, 
tel. 506 498 222

Dachy - krycie niedokończonych, 
tel. 601 20 98 98, www.dachy-ebos.pl

Remonty wykończenia, tel. 503 321 785

Naprawa pralek, tel. 605 112 216

Glazurnik,remonty-wykończenia, tel. 888 967 001

Malowanie, gipsowanie tel. 501 446 102

Hydraulik 24h, tel. 535 872 455

Glazura, hydraulika i remonty. Tel. 660 336 695

Naprawa, pralki, lodówki tel. 603 047 616

Kompleksowo remonty  tel. 503 318 519 

Hydraulika, domy tel. 505 762 018

Wykańczam poddasza tanio, tel. 602 50 73 25

Glazurnictwo, remonty, malowanie tel. 501 513 740

Profesjonalne odśnieżanie, tel. 723 704 231

Glazura, terakota tel. 503 318 519 

Budowa domów, remonty, wykończenia, 
tel. 501 386 629

Glazurnicy, faktury, tel. 501 676 346

Poddasza, glazurnictwo, malowanie, łazienki, kom-
pleksowo, hydraulika, elektryka, tel. 509 069 238

Domofony, tel. 603 375 875

Murarz, tynkarz, remonty, tel. 505 877 194

Instalacje elektryczne, tel.  601 41 88 01

Cyklinowanie bezpyłowe, tel. 501 125 307

Aranżacje wnętrz, tel. 790 525 025, 
www.mo-studio.pl

Hydraulik tel. 609 079 764

Posadzki cementowe i anhydrytowe z agre-
gatu, tel. 603 633 529

Budowa domów. Kompleksowe usługi bu-
dowlane, tel. 694 401 711

Docieplanie budynków, poddaszy, malowa-
nie elewacji - kilkunastoletnie doświadczenie,  
tel. 501 624 562

Docieplenia budynków, szybko, tanio, solid-
nie, tel. 502 053 214

Cyklinowanie, tel. 663 163 070

Dachy - naprawa, tel. 601 20 98 98, 
www.dachy-ebos.pl

Odśnieżanie, wywóz śniegu. Tel. 601 304 343

Przewozy, przeprowadzki, tel. 531 566 124

Malowanie, panele, gładź gipsowa, płyty K/G, 
tel. 885 397 821

Pranie dywanów, wykładzin, tapicerki, 
tel. 501 277 407

Transport, przeprowadzki, tel. 512 372 445

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Dachy - pogotowie, tel. 601 20 98 98, 
www.dachy-ebos.pl

Architektura wnętrz, tel. 790 525 025, 
www.mo-studio.pl

ZWIERZĘTA

Sznaucer miniatura, tel. 606 48 38 

Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

RÓŻNE
Wywiozę nieodpłatnie złom, stare pralki, 
komputery, telewizory, kaloryfery, piece, 
itp.,  Piaseczno, Konstancin jeziorna i oko-
lice, tel. 698 698 839 

ZDROWIE I URODA

Dromader – Prywatny Ośrodek Detoksy-
kacji i Terapii Uzależnień w Piasecznie, 
tel. (22) 497 93 90, 608 168 510. Możliwa 
bezpłatna terapia pod NFZ.

Masaż, tel. 504 825 005

Rehabilitacja specjalistyczna od 50 zł, 
tel. 501 278 548

NAUKA

Nauka j.angielskiego w Piasecznie z na-
uczycielką z doświadczeniem z Anglii i z 
Polski, tel. 505 030 066

Angielski, przygotowanie do egzaminów 
maturalnych i gimnazjalnych, dorośłi, mło-
dzież, dzieci. Tel. 506 829 475.
 
Kursy językowe - „SPOT”  Szkoła Języków 
Obcychtel. tel. 601 551 084, www.spot.org.pl

Angielski, tel. 503 163 083

Biologia, chemia, tel. 887 758 812

Chemia, tel. 504 270 495

Niemiecki na każdym poziomie z dojazdem, 
tel. 530 438 639

Zatrudnimy dystrybutorów książek War-
szawa . Praca w terenie , bez doświadcze-
nia , CODZIENNE WYPŁATY , darmowe za-
kwaterowanie , 22 468 81 08 , 608 811 044 , 
pn-pt: 09:00-16:00 

Gazeta Kurier Południowy zatrudni spe-
cjalistę ds. sprzedaży powierzchni rekla-
mowej. Mile widziane doświadczenie na 
podobnym stanowisku . Praca na etat w biu-
rze w Pruszkowie, CV proszę kierować na 
mail:k.paradowska@kurierpoludniowy.pl

Zatrudnię od zaraz sprzedawczynię do sklepu 
spożywczego w Konstancinie, tel. 783 112 713

Firma produkcyjna Euroimpex Polska w 
Karolinie (koło Góry Kalwarii) poszukuje 
pań do pakowania (7zł netto) i operatorów 
maszyn z doświadczeniem. 
CV na office@eipolska.pl tel. 512 494 564

Zatrudnimy pracowników fizycznych, 
Warszawa , CODZIENNE WYPŁATY , 
darmowe zakwaterowanie, 22 468 81 08 , 
889 618 040 , pn-pt: 09:00-16:00

Piaseczno, 10zł/doba, 240 zł/m-c,  
tel. 502 222 555

Poszukuję wszystkich, tel. 601 318 749

ODSTĄPIĘ NOWE POMIESZCZENIE POD 
DZIAŁALNOŚĆ W KONSTANCINIE 30 M 
KW. PRZY PUŁASKIEGO. TEL. 600 827 983

Odchudzanie, tel. 602 690 229

Matematyka, egzaminator maturalny 
tel. 602 690 229

AKUMULATORY-GRÓJEC-NAJTANIEJ, 
TEL. 798 676 974

Angielski indywidualnie,od 35 zł/godz., Pia-
seczno i okolice, tel. 784 943 137

BP, okazja, dom, 220/500 m kw, Piaseczno, 
ul. Orzeszkowej 28, (parkiet+schody),3700 
zł/m kw tel. 603 85 67 51, 603 85 67 53

BP, okazja, apartament 163 m kw, dwu-
poziomowy, Piaseczno, ul. Mickiewicza4, 
1 piętro, budynek czterolokalowy, garaż, 
piwnica do zamieszkania, 3850 m kw 
tel. 603 85 67 51, 603 85 67 53

Mieszkanie na Ursynowie/74m  kw./4 pok/ 
Tel. 606 290 783

Działka 2800 m kw. w centrum Złotokłosu z 
domem, możliwość postawienia 2 domów. 
Tel. 510 695 061

Sprzedam pół bliźniaka w Górze Kalwarii, 
tel. 22 727 43 30

Działka 1735  m kw z domem 160 m kw. pow. 
użytkowej + 120 m kw (piwnica, garaż), w 
Zalesiu Górnym, 900 tys zł tel. 784 943 137 

Domy do 590 tys za stan deweloperski, 
www.osiedleskalna.pl,tel. 515 000 040

Skup aut za gotówkę tel. 692 49 11 82

Auto Skup – uczciwe ceny od 96 r., gotów-
ka, tel. 608 174 892 

Skup aut  za gotówkę od osób prywatnych i 
firm. Tel. 692 433 829 mail: krakus.k7@interia.pl

Auto-skup Wszystkie marki,gotówka 
tel. 510 357 529

KAŻDE AUTO, STAN , MARKA, WIEK NIE-
ISTOTNY, TEL. 728 207 800

Hydrauliczne i gazowe, tel. 513 584 352

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, 
tel. 501 299 360

Odśnieżanie tel. 601 304 250

Remonty tanio tel.791 987 915  

REMONTY, WYKOŃCZENIA. GLAZUR-
NICTWO, ELEKTRYKA, HYDRAULIKA !!! 
tel. 510 335 936

Tani transport 1,5T  tel. 516 856 115

Meble, www.mirex-stolarstwo.pl, 
tel. 533 011 829

GLAZURA, HYDRAULIKA, REMONTY, 
tel. 600 604 547

Tapetowanie, malowanie, profesjonalnie 
tel. 502 062 131

Kominki, tel. 509 916 548

TYNKI CEMENTOWO – WAPIENNE, RĘCZ-
NE, TEL. 792 456 182

Anteny nowocześnie, tel. 603 375 875

Tanio! Przeprowadzki, transport  
tel. 518 252 306

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Naprawa i regulacja okien, wymiana szyb, 
tel. 697 051 266

Glazura, terakota, remonty, tel. 601 304 250

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

Wylewki betonowe mixokretem spalino-
wym, tel. 695 04 22 88

DOCIEPLENIA BUDYNKÓW, ELEWACJE Z 
MATERIAŁEM, CENY PRODUCENTA, 
TEL. 792 456 182

Świadectwa energetyczne, szybko solid-
nie tanio, tel. 501 120 289

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

Odśnieżanie dachów i posesji, 
tel. 509 685 125

Do zakładu kamieniarskiego na terenie War-
szawy, polerowników ze stażem, 
tel. 607 149 243

www.facebook.com/kurierpoludniowy
Codziennie świeże 

informacje

Czytaj on-line!
www.kurierpoludniowy.pl        

największy 
nakład, 

największa 
skuteczność, 

w każdy 
piątek, 

cena od 3 zł 
za słowo

Zamów 
ogłoszenie 
drobne

Piaseczno,  
ul. Ludowa 2

tel. 22 756 79 39 , 
pon-pt 8:30-18

Pruszków, 
Al. Wojska 

Polskiego 16 a, 
lok. 41

tel. 22 758 70 52, 
pon-pt 9-17
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Jesteśmy wśród 
najbogatszych Mazowsza
Gazeta Wyborcza, opierając się na danych z Ministerstwa Finansów za 2011 rok, opu-
blikowała ranking najbogatszych gmin Mazowsza. W zestawieniu wzięto pod uwagę 
dochody gmin z podatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Na pierwszym miej-
scu uplasował się Konstancin-Jeziorna (powiat piaseczyński), wyprzedzając Nadarzyn 
(powiat pruszkowski) i trzecią Lesznowolę (powiat piaseczyński). W zestawieniu znala-
zły się również Podkowa Leśna (powiat grodziski) i Michałowice (powiat pruszkowski)

 W rankingu znalazło się 10 
gmin Mazowsza, które w 2011 
roku w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca uzyskały największe 
dochody z podatków. Aż połowa 
ze sklasyfikowanych gmin znajdu-
je się w powiatach pruszkowskim, 
grodziskim i piaseczyńskim. War-
szawa (2710 zł na jednego miesz-
kańca) znalazła się dopiero na 9. 
miejscu. W środku stawki, na 6. 
pozycji uplasowały się Michałowi-
ce (3082 zł) i Podkowa Leśna (5. 
miejsce) z dochodem w wysokości 
3120 zł na jednego mieszkańca. 
Obie gminy zawdzięczają tak wy-
sokie miejsce stosunkowo małej 
liczebności i oczywiście dość za-
możnym mieszkańcom. W Podko-
wie Leśnej mieszka bowiem ok 4 
tys. ludzi, a w Michałowicach – 16 
tys. Niezwykle wysokie, 3. miej-
sce w rankingu zajęła Lesznowola 
(3536 zł). Gmina przy niespełna 
20 tys. mieszkańców, może się po-

chwalić ponad 4,5 tys. firm, które 
działają na jej terenie. Podobnej 
sytuacji sukces zawdzięcza Nada-
rzyn (3728 zł), który zajął 2. miej-
sce. Gmina ma niewiele ponad 10 
tys. mieszkańców, ale na jej terenie 
funkcjonuje ponad tysiąc firm, 
które odprowadzają podatki, zasi-
lające gminną kasę. 
 Na szczycie rankingu znalazł się 
jednak Konstancin-Jeziorna, które-
go wpływy podatkowe w przelicze-
niu na jednego mieszkańca w 2011 
roku wyniosły 3752 zł. W Konstan-
cinie mieszka niespełna 25 tys. lu-

dzi. Gmina zawdzięcza tak wysoką 
lokatę nie tylko majętnym miesz-
kańcom, lecz także firmom, które 
są w niej zarejestrowane. Mimo że 
w Konstancinie-Jeziornie zanika 
duży przemysł, gmina nadal może 
liczyć na solidnych płatników. Z 
produkcji papieru zrezygnowała co 
prawda Metsa Tissue, ale ogrom-
ne podatki odprowadzają jeszcze 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne, 
które mają siedzibę przy ul. War-
szawskiej.

Grzegorz Traczyk

Obecnie jednym z największych konstancińskich podatników są 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne, które mahja siedzibę przy ul. 
Warszawskiej
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