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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
reklama@kurierpoludniowy.pl
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R E K L A M A

TARCZYN/PRAŻMÓW W środę, w siedzibie 
Banku Spółdzielczego w Tarczynie tro-
je podopiecznych Fundacji Dziecięca 
Fantazja odebrało prezenty, o których 
zawsze marzyli. Fundacja spełnia ma-
rzenia nieuleczalnie chorych dzieci od 
9 lat. Do tej pory obdarowano prezen-
tami około 2500 maluchów

Spełnili dziecięce marzenia

PIASECZNO/POWIAT We wtorek w sali konferencyjnej 
piaseczyńskiej komendy odbyła się odprawa rocz-
na z udziałem I Zastępcy Komendanta Stołeczne-
go Policji insp. Michała Domaradzkiego. Podczas 
spotkania podsumowano wyniki piaseczyńskich 
funkcjonariuszy za ubiegły rok. Analiza wykaza-
ła, że na terenie powiatu w 2012 r. doszło do zde-
cydowanie mniejszej liczby wypadków niż w roku 
2011, a wyższa była wykrywalność przestępstw

Mniej wypadków, wyższa wykrywalność
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KRONIKA POLICYJNA

Bezpieczne ferie
 W związku z feriami policjanci uczulają kierowców, aby zadbali o bezpie-
czeństwo swoje i przewożonych pasażerów. Wybierając się w dłuższą 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 - bez-
względnie przestrzegać przepisów drogowych, dostosowując prędkość do 
warunków panujących na drodze. Policjanci, oprócz sprawdzania stanu 
technicznego pojazdów, w okresie  ferii masowo poddają kierowców bada-
niu na trzeźwość. A od 28 stycznia codziennie pod budynkiem KPP w 
Piasecznie przy ulicy Kościelnej 3 są kontrolowane także autokary. Policjanci 
sprawdzają ich stan techniczny, ważność badań i trzeźwość kierowców. 

POWIAT
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Na spacer z marihuaną
 Kilka dni temu około godz. 19 w rejonie ulicy Fabrycznej policjanci zauwa-
żyli nerwowo zachowującą się grupkę młodych ludzi. W trakcie kontroli oka-
zało, że jeden z nastolatków ma przy sobie szklaną fifkę ze znajdującym się 
w środku suszem roślinnym. Po przeprowadzeniu badania okazało się, że 
niezidentyfikowaną substancją jest marihuana. Policjanci ustalają od kogo 
15-latek kupował narkotyki i czy zajmował się ich rozprowadzaniem. Jego 
sprawą zajmie się sąd rodzinny. 

PIASECZNO 

Motorowerem na podwójnym gazie
 W ubiegły weekend około godz. 2 w nocy policjanci zatrzymali do kontro-
li jadącą motorowerem Weronikę L. Jak się okazało, kobieta miała w organi-
zmie 1,5 promila alkoholu. Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie 
Weronika L. odpowie przed sądem. Grozi jej do 1 roku więzienia

KONSTANCIN-JEZIORNA

Znów środki odurzające
 Policjanci otrzymali informację, że mieszkający w Konstancinie Robert S. 
może mieć przy sobie narkotyki. Kiedy zatrzymali go do kontroli, okazało się, 
że młody mężczyzna ma w kieszeni działkę amfetaminy. S. odpowie za 
posiadanie środków odurzających za co grozi do 3 lat więzienia. Teraz funk-
cjonariusze sprawdzają, czy mężczyzna zajmował się także handlem zakaza-
nymi przez prawo substancjami.

Pijany chciał wręczyć łapówkę
 W miejscowości Pawłowice policjanci zauważyli jadącego z dużą prędko-
ścią forda. Po zatrzymaniu auta do kontroli okazało się, że siedzący za kie-
rownicą pojazdu Jacek G. ma w organizmie ponad 1,9 promila alkoholu. 
Mężczyzna jednak nie zamierzał łatwo składać broni i zaproponował poli-
cjantom 100 zł w zamian za odstąpienie od wykonywania czynności służbo-
wych. G. został zatrzymany i trafił do aresztu. Odpowie za prowadzenie w 
stanie nietrzeźwości i próbę przekupienia policjantów za co grozi do 8 lat 
więzienia. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. 

TARCZYN

Z promilami bez prawa jazdy
 W Pawłowicach policjanci z drogówki zatrzymali późnym wieczorem jadą-
ce ulicą Graniczną tico. Auto poruszało się slalomem, co mogło oznaczać, że 
kierowca znajduje się pod wpływem alkoholu. Podejrzenia funkcjonariuszy 
potwierdziły się w stu procentach – siedzący za kierownicą pojazdu 43-letni 
Piotr B. miał w organizmie 1,6 promila alkoholu. Ponadto beztrosko poinfor-
mował policjantów, że nie pokaże prawa jazdy, ponieważ nigdy nie miał 
uprawnień do prowadzenia samochodu. O dalszym losie 43-latka zdecyduje 
sąd. Grozi mu do 2 lat więzienia.

	
	
	 Wszystkie	 wymarzone	 prezen-
ty,	 których	 było	 w	 sumie	 kilkana-
ście,	ufundował	Bank	Spółdzielczy	w	
Tarczynie.	Trafiły	one	do	4,5-letniej	
Kasi	z	Tarczyna,	cierpiącej	na	zespół	
Angelmana,	który	charakteryzuje	się	
objawami	neurologicznymi	o	dużym	
nasileniu,	 m.in.	 padaczką,	 ataksją	 i	
niepełnosprawnością	 intelektualną,	
8-letniej	Zuzi	z	Prażmowa,	zmagają-
cej	się	z	wadami	wrodzonymi,	auty-
zmem	i	padaczką	oraz	do	17-letniego	
Patryka	również	z	Tarczyna,	chorego	
na	mukowiscydozę.

Ulżyć dzieciom w cierpieniu
	 Fundacja	 od	 lat	 spełnia	 ma-
rzenia	 nieuleczalnie	 chorych	 dzie-
ci,	 starając	 się	 zapewniać	 im	 mak-
simum	radości	 i	szczęścia,	co	z	ko-
lei	przynosi	ulgę	w	chorobie.	Jej	pod-
opiecznymi	są	w	większości	maluchy	
z	mniej	zamożnych	 rodzin,	których	
rodzice	nie	są	w	stanie	spełniać	ma-
rzeń	chorującego,	a	często	też	umie-
rającego	dziecka.	Ma	wielu	partne-

rów.	 Jednym	 z	 najważniejszych	 są	
Banki	Spółdzielcze.	-	Miło	mi	gościć	
państwa	w	naszym	banku	–	powita-
ła	wszystkich	Anna	Zwierzchowska,	
prezes	zarządu	Banku	Spółdzielcze-
go	w	Tarczynie.	-	Najważniejszą	mi-
sją	naszego	banku	od	momentu	po-
wstania	 do	 dnia	 dzisiejszego	 jest	
służyć	 społeczeństwu,	 wychodząc	
naprzeciw	jego	potrzebom	i	spełnia-
jąc	jego	oczekiwania.	Pomoc	marzy-
cielom	 z	 naszej	 okolicy	 to	 zaszczyt	
i	 potwierdzenie	 naszych	 wartości.	
Chcemy	być	blisko	ludzi	i	działać	na	
rzecz	lokalnej	społeczności.	Patrycja	
Wróbel,	 członek	 zarządu	 Fundacji	
Dziecięca	 Fantazja	 poinformowa-
ła,	że	tylko	w	tym	roku	banki	spół-
dzielcze	spełnią	160	marzeń	chorych	
dzieci,	a	w	grudniu	i	styczniu	spełni-
ły	ich	ponad	50.	-	Banki	spółdzielcze	
mają	hasło	„najbliżej	 ludzi”	 i	 to	się	
potwierdza	od	A	do	Z	-	dodała.	

Nie negocjują z marzeniami
	 Po	 krótkim	 wstępie	 nastąpiła	
najważniejsza	część	spotkania,	czy-
li	wręczenie	dzieciom	wymarzonych	
prezentów.	 Jako	 pierwsza	 na	 śro-

dek	poproszona	została	Zuzia,	któ-
ra	 otrzymała	 m.in.	 zabawkowe	 in-
strumenty	muzyczne.	4,5-letnia	Ka-
sia	 dostała	 wiele	 ogólnorozwojo-
wych	 zabawek,	 zaś	 17-letni	 Patryk	
–	przenośny	komputer,	a	do	tego	pa-
kiet	 gier	 i	 filmów.	 Wszystkie	 dzieci	
były	niezwykle	szczęśliwe	i	nie	kry-
ły	 przed	 najbliższymi	 swej	 radości.	
Zapytaliśmy	 Patrycję	 Wróbel,	 czy	
nie	 lepiej	 było	 obdarować	 warto-
ściowymi	prezentami	większą	liczbę	
chorych	dzieci.	-	Nie	negocjujemy		z	
marzeniami,	które	są	bardzo	różne.	
Staramy	się	spełniać	wszystkie.	
	 Na	 stronie	 Fundacji	 Dziecięca	
Fantazja	 znajduje	 się	 formularz	
zgłoszeniowy,	 który	 może	 wypeł-
nić	 dziecko,	 rodzic,	 opiekun,	 le-
karz	 lub	 inna	bliska	dziecku	oso-
ba.	 W	 formularzu	 trzeba	 opisać	
marzenie	 lub	 marzenia	 oraz	 do-
łączyć	 zdjęcie	 małego	 marzycie-
la,	 przesyłając	 wszystko	 na	 adres	
fundacji.	Fundacja	spełnia	marze-
nia	nieuleczalnie	chorych	dzieci	w	
wieku	 od	 3	 do	 18	 lat.	 Więcej	 in-
formacji	można	znaleźć	na	stronie	
www.f-df.pl

TARCZYN/PRAŻMÓW W środę, w siedzibie Banku Spółdzielczego w Tarczynie troje pod-
opiecznych Fundacji Dziecięca Fantazja odebrało prezenty, o których zawsze marzy-
li. Fundacja spełnia marzenia nieuleczalnie chorych dzieci od 9 lat. Do tej pory obdaro-
wano prezentami około 2500 maluchów

Spełnili dziecięce
marzenia

Tomasz Wojciuk

Fundacja Dziecięca Fantazja od lat spełnia marzenia nieuleczalnie chorych dzieci

K O N D O L E N C J E

Uwaga na oszustwa internetowe
 Praktycznie nie ma tygodnia, aby na policję nie zgłaszały się osoby 
poszkodowane na skutek zakupów w sieci. Wirtualny świat jest bowiem 
rajem dla oszustów. Ostatnio ich ofiarami padli mieszkańcy Józefosławia i 
Tarczyna, którzy zamawiali przez internet leki i laptopa. Policja przestrzega, 
aby dokonując w ten sposób zakupów zachowywać szczególną ostrożność. 
Jeśli nie jesteśmy pewni sprzedającego zamawiajmy towar za pobraniem, a 
zawartość paczki sprawdzajmy w obecności kuriera. 
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Zwycięska walka z soplami
PIASECZNO Cieplejsze dni sprawiły, że rozpoczęły się intensywne roztopy. Z dachów do-
mów zaczęły zwisać ciężkie sople. Na szczęście większość zarządców budynków trzy-
ma rękę na pulsie i zarówno sople, jak też inne niebezpieczne nawisy oraz zalegający 
dachy śnieg są na bieżąco usuwane

	 Niektóre	 zwisające	 z	 dachów	
sople	 mogą	 ważyć	 nawet	 kilkana-
ście	kilogramów.	Dlatego	ich	szyb-
kie	 usuwanie	 jest	 sprawą	 priory-
tetową,	 bo	 od	 tego	 zależy	 bezpie-
czeństwo	 mieszkańców.	 Sople	 w	
obrysach	 budynków	 powinni	 usu-
wać	ich	zarządcy.	Jeśli	tego	nie	ro-
bią,	 powinni	 liczyć	 się	 z	 konse-
kwencjami,	 w	 tym	 wypisywany-
mi	 przez	 straż	 miejską	 mandata-
mi	w	wysokości	500	zł.	Państwowa	
Straż	Pożarna	często	eliminuje	na-
tomiast	nawisy	znajdujące	się	nad	
wejściami.-	W	tym	roku	podjęliśmy	
kilka	takich	interwencji,	m.in.	czy-
ściliśmy	z	lodu	budynek	na	terenie	
oddziałów	 prewencji	 –	 mówi	 kpt.	
Łukasz	Darmofalski,	rzecznik	PSP	
w	Piasecznie.

Niedogodności dla mieszkańców
	 -	 Przez	 tę	 odwilż	 cały	 parapet	
mam	skuty	lodem,	a	topniejąca	woda	
przedostaje	 się	 do	 środka	 mieszka-
nia	–	poinformowała	nas	przed	kil-
koma	 dniami	 Halina	 Sosnowska,	
mieszkająca	 w	 4-piętrowym	 budyn-
ku	 przy	 ulicy	 Kusocińskiego.	 -	 Nie	
wiem	dlaczego	spółdzielnia	nie	usu-
wa	lodowych	nawisów	i	śniegu	z	da-
chu.	Potem	ta	cała	woda	ląduje	w	na-
szych	mieszkaniach.
	 Wielu	mieszkańców	wysokich	blo-
ków	ma	podobne	problemy.	Dodatko-

wo	muszą	uważać	którędy	chodzą,	aby	
kawałek	lodu	nie	spadł	im	na	głowę.	

Spółdzielnia zatrudniła alpinistów
	 Robert	Gołaś,	prezes	zarządza-
jącej	 wieloma	 budynkami	 na	 tere-
nie	 Piaseczna	 Spółdzielni	 Miesz-
kaniowej	 „Jedność”	 zapewnia,	 że	
sople	 i	 nawisy	 śnieżne,	 są	 sukce-
sywnie	 usuwane.	 -	 W	 sezonie	 zi-
mowym	 zatrudniamy	 kilka	 zaj-
mujących	 się	 usuwaniem	 sopli	

firm	–	podkreśla.	-	Pracuje	dla	nas	
trzech	 alpinistów	 z	 uprawnienia-
mi,	korzystamy	też	z	dźwigu	z	wy-
sokim	wysięgnikiem.	
	 Prezes	 Gołaś	 zapewnia,	 że	 spół-
dzielnia	udrażnia	 także	rynny	 i	 rury	
przepustowe.	 -	 Mogę	 zapewnić,	 że	
pracujemy	bardzo	 intensywnie.	Ape-
luję	 do	 mieszkańców	 o	 wyrozumia-
łość,	bo	wszystkiego	nie	da	się	zrobić	
na	raz	–	kończy	Robert	Gołaś.

Tomasz Wojciuk

Halina Sosnowska pokazuje swój oblodzony parapet

R E K L A M A

Był transparent, 
będzie debata
PIASECZNO W trakcie piątkowego spotkania II ligi koszykówki po-
między KS Piaseczno a MCKiS Jaworzno w hali SP nr 5 pojawiło się 
nieco więcej kibiców niż zazwyczaj. Oprócz głośnego dopingu, wy-
wiesili oni również transparent o kontrowersyjnej treści. Jak wi-
dać, sprawa koszykówki w Piasecznie wciąż budzi spore emocje. 
Niedługo odbędzie się więc w tej sprawia debata

	 Do	 treści	 kontrowersyjnego	 transparentu	 odniósł	 się,	 obecny	 na	
piątkowym	meczu,	radny	powiatowy	Piotr	Kandyba	(PO).	-	Uważam,	
że	musimy	przede	wszystkim	oddzielić	politykę	od	sportu	i	spróbować	
rozmawiać	merytorycznie,	bez	emocji	 i	bagażu	historycznego	–	mówi	
Piotr	Kandyba.	 -	Politycy	często	nie	doceniają	 roli	 sportu	 jako	 formy	
kształcenia	dzieci	i	młodzieży,	a	wykorzystują	go	do	celów	marketingo-
wych.
	 W	 piątek,	 15	 lutego	 w	 restauracji	 Puławska	 4	 ma	 się	 odbyć	 deba-
ta	 poświęcona	 przyszłości	 koszykówki	 damskiej	 i	 męskiej	 (seniorów)		
w	gminie	oraz	szkoleniu	dzieci	i	młodzieży.	Do	udziału	w	debacie,	któ-
rą	zaplanowano	na	godzinę	18,	zostali	zaproszeni:	przedstawiciel	gmi-
ny	 Piaseczno	 burmistrz	 Zdzisław	 Lis,	 przewodniczący	 komisji	 spor-
tu	 Krzysztof	 Dudek,	 radny	 gminy	 Piaseczno	 Piotr	 Obłoza,	 przewod-
niczący	rady	sportu	Szymon	Kowalewski,	Stanisław	Boryczko	(przed-
stawiciel	 firmy	Norgips),	Artur	Woźniakowski	(PWiK),	a	także	trene-
rzy	i	działacze	KS	i	MUKS	Piaseczno.	Inicjatorami	spotkania	są	por-
tal	internetowy	Wspólne	Razem	i	Młodzieżowa	Rada	Gminy	Piaseczno.

Grzegorz Tylec

Sołectwo Ustanów zaprasza dzieci 
na spędzenie ferii w przedszkolu KIDI
 Atrakcje w przedszkolu KIDI rozpoczną się w sobotę, 2 lutego o godz. 10. 
W programie m.in. zajęcia taneczne wraz z klubem Grawitacja oraz sporto-
we z zespołem Tenis 10. Z kolei w sobotę, 9 lutego również o godz. 10 roz-
pocznie się bal karnawałowy. Tematem przewodnim tej edycji imprezy 
będzie Dziki Zachód. Wszystkie dzieci muszą mieć kapcie. Stroje karnawało-
we mile widziane. 

aż

PRAŻMÓW
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	 Mostek	 stopniowo	 zamienia	 się	
w	 ruinę	 od	 czasu	 gwałtownej	 ule-
wy	i	podtopień,	które	spadły	na	mia-
sto	w	czerwcu	2010	roku.	Najpierw,	
na	 wniosek	 nadzoru	 budowlane-
go,		Wojewódzki	Zarząd	Melioracji	i	
Urządzeń	Wodnych	zamknął	obiekt,	
mimo,	że	nie	miał	go	w	swojej	ewi-
dencji.	Już	wtedy	do	mostka	nikt	się	
nie	przyznawał.	Mimo	to,	ówczesny	
wiceburmistrz	 Piaseczna	 Dariusz	
Malarczyk	wystosował	do	PINB	pi-
smo,	w	którym	poprosił	nadzór,	aby	
pozwolił	 gminie	 wyremontować	
mostek.	 Prośba	 została	 zaakcepto-
wana	i	na	tym	się	skończyło.	Minęło	
kilka	 miesięcy	 i	 zniecierpliwieni	 lu-
dzie	 sami	 rozebrali	 zabezpieczenia	
i,	 mimo	 grożącego	 niebezpieczeń-
stwa,	zaczęli	korzystać	z	przejścia	w	
drodze	do	pracy.

Porażająca opieszałość urzędników
	 Jedną	 z	 osób,	 które	 od	 samego	
początku	najbardziej	zaangażowały	
się	w	działania	 zmierzająca	do	wy-
remontowania	 mostka,	 był	 gminny	
radny,	Zbigniew	Mucha.	-	Złożyłem	
w	 tej	 sprawie	 już	 sześć	 wniosków,	
pierwszy	 w	 połowie	 czerwca	 2010	
roku	–	informuje	radny.	-	Urzędy	za-
częły	wymieniać	między	sobą	kore-
spondencję,	ale	nic	z	niej	nie	wyni-
kło.	Wnioskowałem	o	skoordynowa-
nie	działań.	Bezskutecznie.

	 W	 styczniu	 2011	 roku	 w	 gmi-
nie	odbyło	się	spotkanie	z	przedsta-
wicielami	 starostwa	 powiatowego	
w	 sprawie	 wyremontowania	 most-
ka.	Starostwo	zadeklarowało,	że	po-
dejmie	 się	 funkcji	 inwestora,	pokry-
je	do	50	proc.	kosztów	inwestycji	i	w	
najbliższym	 czasie	 zleci	 opracowa-
nie	 niezbędnej	 dokumentacji.	 Gmi-
na	 miała	 zwrócić	 się	 do	 rady	 miej-
skiej	 o	 przyznanie	 środków	 na	 czę-
ściowy	remont	mostka.	Miesiąc	póź-
niej	okazało	się,	że	rada	jednak	tych	
środków	 nie	 przyzna	 (decyzja	 spo-
wodowana	 była	 przejściowymi	 kło-
potami	finansowymi).	W	listopadzie	
ubiegłego	roku	burmistrz	Piaseczna	
Zdzisław	Lis	zapytał	starostę	o	sto-
pień	 zaawansowania	 prac	 związa-
nych	 z	 opracowaniem	 projektu	 od-
budowy	mostka.	W	odpowiedzi,	Da-
riusz	Malarczyk,	obecnie	członek	za-
rządu	starostwa	powiatowego	poin-
formował,	 że	 dokumentacja	 projek-
towa	 nie	 została	 wykonana,	 ponie-
waż	 starostwo	 nie	 dysponuje	 tere-
nem,	na	którym	znajduje	się	mostek.	
W	 tym	 momencie	 sprawa	 jego	 re-
montu	utknęła	w	martwym	punkcie.	

Gmina zarezerwowała 50 tys. zł 
na remont mostka
	 Dziś	 stan	 mostka	 jest	 fatalny.	
Zbutwiałe	 deski,	 między	 którymi	
są	coraz	większe	szczeliny,	stwarza-

ją	 realne	 zagrożenie	 dla	 przechod-
niów.	 Po	 bokach	 można	 zobaczyć	
duże	 wyrwy.	 Stan	 wizualny	 kon-
strukcji	 również	 pozostawia	 wiele	
do	życzenia.	-	W	zeszłym	roku	zro-
biliśmy	 niezbędne	 naprawy	 kład-
ki	 –	 mówił	 kilkanaście	 dni	 temu	
Grzegorz	 Chrabałowski,	 kierownik	
gminnego	referatu	utrzymania	tere-
nów	publicznych.	Poprawiono	m.in.	
konstrukcję	 nośną,	 bo	 bez	 tego	 by	
się	 już	 pewnie	 zawalił.	 -	 Nie	 zapo-
mniałem	o	tej	sprawie,	ale	wszystko	
wymaga	czasu	–	mówi	Dariusz	Ma-
larczyk.	 -	 Planujemy	 pewne	 działa-

nia	mające	na	celu	rozwiązanie	tego	
problemu,	 ale	 o	 szczegółach	 wolał-
bym	na	razie	nie	mówić.	Sceptyczny	
jest	Zbigniew	Mucha,	który	–	jak	na-
pisał	w	jednym	z	wniosków	–	ma	co-
raz	mniejszą	wiarę,	że	mostek	szyb-
ko	zostanie	odbudowany.	
	 W	 ostatnim	 czasie	 pojawiło	 się	
jednak	światełko	w	tunelu:	w	projek-
cie	budżetu	na	2013	rok	rada	miejska	
zarezerwowała	 na	 remont	 mostka	
50	tys.	zł.	Aby	jednak	móc	właściwie	
spożytkować	te	pieniądze,	potrzebny	
jest	najpierw	projekt	inwestycji.

Tomasz Wojciuk

PIASECZNO O walącym się mostku nad Perełką, łączącym miejski park z południową częścią miasta pisaliśmy już wielokrotnie. Urzędnicy gmin-
ni i powiatowi deklarują chęć rozwiązania problemu. Tyle tylko, że póki co nie wiadomo kiedy i w jaki sposób

Władze myślą o mostku

Radny Zbigniew Mucha o naprawę mostka wnioskuje 
od czerwca 2010 roku

R E K L A M A

Piąty Turniej Bardów

 Już jutro, w sobotę 2 lutego, w 
Centrum Kultury w Piasecznie przy 
ul. Kościuszki 49 odbędzie się piąta 
edycja Turnieju Bardów, czyli 
współczesnego Chanson de Geste. 
Odtwórcy muzyki dawnej, którzy 
tego dnia przybędą do Piaseczna, 
przybliżą mieszkańcom tradycję 
rycerską, jej kodeks, zasady moral-
ne i światopogląd. Imprezie towa-
rzyszyć będą wystawa fotograficz-
na Andrzeja Wiktora oraz pokaz 
filmu Patryka Vegi „Bitwa pod 
Grunwaldem”. Turniej rozpocznie 
się o godz. 14, a zakończy o godz. 
21 koncertem zespołu „Łysa Góra” 
w restauracji Szara Eminencja. 

TW

PIASECZNO
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Kreatywnie ze śniegu
PIASECZNO W zeszłym tygodniu, jako iż śniegu spadło w Piasecznie spo-
ro, od razu zaczęły się narzekania na służby miejskie, że nie radzą sobie 
one na czas z jego uprzątnięciem. Mieszkaniec Piaseczna Tomasz „Eme-
ryt” Lenard wpadł więc na pomysł, żeby zamiast niepotrzebnie frustro-
wać się rzeczywistością, lepiej samemu „wyjść w teren” i spróbować w 
miejscach publicznych stworzyć ze śniegu coś kreatywnego
 Do akcji rozpropagowanej w in-
ternecie chętnie, pomimo siarczy-
stego mrozu, włączyli się okoliczni 
mieszkańcy w różnym wieku. Za cel 
numer jeden obrany został Plac Pił-
sudskiego. Z początku planowano 
zbudowanie na nim ze śniegu zjeż-
dżalni i tylu bałwanów, ile będą w 
stanie ulepić uczestnicy wspólnej 
zabawy. Ostatecznie powstał jednak 
labirynt w formie ślimaka. Jak twier-
dzi inicjator akcji, chodziło przede wszystkim o uwolnienie siebie, a śnieżny 
ślimak w centrum Piaseczna jest jedynie przykładem kreatywnego działania.
 - Możecie to zrobić kiedy i z kim chcecie – zachęca Tomasz „Emeryt” 
Lenard. - Ważne, aby w przestrzeni publicznej i bez łamania prawa. To na-
prawdę jest możliwe. Jeżeli nikt z tobą nie wyjdzie - wyjdź i uklep bałwana 
sam. Nie rozważaj, który dzień czy godzina są lepsze. Sam bałwan też nie 
musi być „naj” czy jakkolwiek lepszy. Bałwanowa czapeczka jest wyrazem 
całości - twoim własnym słowem. Nie wstydź się - małolaty nie mają paten-
tu na lepienie bałwana. Każdy może to zrobić.

Tyl.

P R O M O C J A

 Dzieci z przedszkola Bajka roz-
poczęły atrakcyjny program z oka-
zji święta swoich babć i dziadków już 
22 stycznia. W każdej z grup przed-
szkolnych wnuczki recytowały wier-
sze, śpiewały i tańczyły, pokazując 
nie tylko swoje zdolności, ale także 
miłość do babć i dziadków.
 Obchody święta zwieńczył musi-
cal, który odbył się w piątek, 25 stycz-
nia. Zanim na scenę wkroczyli naj-
młodsi, wszystkich gości powitała 
Krystyna Otręba, dyrektor placów-
ki, która  w imieniu wszystkich pra-
cowników przedszkola życzyła bab-
ciom i dziadkom samych słonecznych 
chwil, spełnienia marzeń oraz długich 
lat w zdrowiu. - Za waszą troskę, wiel-
ką, bezinteresowną miłość i oddanie 
pragną wam dziś podziękować wa-
sze wnuczęta - najpiękniej jak potra-
fią - dodała, zapraszając na spektakl.  
 Istotnie, wnuczęta dostarczyły 
swoim kochanym babciom i dziad-
kom wiele wzruszeń i artystycznych 
doznań. Bogactwo kostiumów, nie-
samowicie barwna sceneria i przede 
wszystkim zaangażowanie oraz ra-
dość dzieci wywarły ogromne wra-
żenie na widowni. Opowiedziana 
przez przedszkolaki „Legenda o zło-
tej gęsi”, w której nie tylko wykaza-
ły się talentem aktorskim, ale także 
recytatorskim, wzbogacona była grą 
na instrumentach pod batutą Bartło-
mieja Dygasa.   
 „Życzymy ci babuniu sto lat a na-
wet więcej, gorące te życzenia skła-

damy ci w piosence. Chcemy byś za-
wsze była młoda i uśmiechnięta tak 
bardzo cię kochamy, zawsze o tym 
pamiętaj” - zaśpiewały dzieci, jak 
również gromkie „Sto lat!” zarówno 
dla babć, jak i dziadków. 
 Przedszkolaki przygotowywały 
się do musicalu od października ubie-

głego roku. Ich perfekcyjne i szczere 
wystąpienie sprawiło, że nie jednej 
babci i nie jednemu dziadkowi w oku 
zakręciła się łza dumy i szczęścia.  
 Co ważne, o fantastyczne, bajko-
we wręcz stroje dla młodych aktorów 
zadbała Krystyna Otręba, która uszy-
ła je własnoręcznie.

W piątek, 25 stycznia w przedszkolu muzycznym Bajka odbył się musical z okazji 
święta wszystkich babć i dziadków. Wnuczęta zaprezentowały m.in. Legendę o zło-
tej gęsi”, nie zabrakło również gromkiego „Sto lat!”

Bajkowy Dzień Babci i Dziadka

Prywatne Przedszkole Muzyczne „Bajka”, ul. 17 Stycznia 5, 05-500 Piaseczno
tel. 22 715 52 07, 22 737 07 68, www.bajka.eu
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Poloneza czas zacząć

Awaria sieci ciepłowniczej 

URSYNÓW Na 100 dni przed matu-
rą, 24 stycznia, maturzyści z  LXIII 
Liceum Ogólnokształcącego im. La-
josa Kossutha zatańczyli tradycyj-
nego poloneza. I nie byłoby w tym 
nic dziwnego, gdyby nie fakt, że po-
lonez odtańczony został przed ratu-
szem, a korowód tancerzy poprowa-
dził burmistrz dzielnicy, Piotr Guział

URSYNÓW W środę rano w rejonie ul. Belgradzkiej i Stryjeńskich do-
szło do awarii, w wyniku której prawie 150 budynków pozbawionych 
było ogrzewania i ciepłej wody

	 Polonez	rozpoczął	się	w	samo	południe,	a	tańczyło	go	w	sumie	ponad	60	par.	
-	Pomysł	okazał	się	strzałem	w	dziesiątkę.	Młodzież	świetnie	się	przygotowała,	
podeszli	do	zadania	bardzo	ambitnie	–	mówi	Piotr	Guział,	który	poprowadził	te-
gorocznych	maturzystów	w	pierwszej	parze.	-		Chciałbym,	żeby	polonez	tańczony	
na	100	dni	przed	maturą	przed	budynkiem	ratusza	stał	się	naszą	ursynowską	tra-
dycją.	Maturzystów	w	tańcu	wsparł	nie	tylko	burmistrz	Ursynowa	i	jego	zastęp-
ca,	Witold	Kołodziejski,	ale	także	Paweł	Mazur	–	dyrektor	Liceum	Ogólnokształ-
cącego	im.	L.	Kossutha.
	 Tańczącym	maturzystom	przyglądali	 się	pozostali	uczniowie	 liceum,	na-
uczyciele,	rodzice,	a	także	mieszkańcy	Ursynowa	i	pracownicy	urzędu.	Na	ko-
niec	wszyscy	tańczący	zostali	zaproszeni	do	pamiątkowego	zdjęcia.

TW

 Do awarii sieci ciepłowniczej doszło ok. godz. 8.45. w jej wyniku bez 
ogrzewania i ciepłej wody było blisko 140 budynków w kwadracie ulic: Pła-
skowickiej – Al. KEN – Przy Bażantarni - Stryjeńskich. 
 - Natychmiast po wystąpieniu usterki nasze służby techniczne przystąpiły do 
jej usunięcia - poinformowała Justyna Kobyłecka, dyżurny koordynator komuni-
kacji spółki Dalkia Warszawa. - Okazało się, że doszło do rozszczelnienia rury, na 
szczęście na trawniku, dlatego nie ma żadnych utrudnień w ruchu drogowym. 
Cały czas trwają prace mające na celu jak najszybsze przywrócenie ogrzewania i 
ciepłej wody.  Awarię udało się usunąć jeszcze w środę, około godziny 18. 

AŻ
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	 -	 To	 świetne	 rozwiązanie	 dla	
osób,	które	pracują	i		nie	mają	cza-
su	oddać	książek	w	godzinach	pra-
cy	 -	 mówi	 Anna	 Wolska,	 dyrektor	
Biblioteki	Publicznej	im.	J.U.	Niem-
cewicza.	
	 -	 Zwłaszcza	 w	 środy,	 kiedy	 pla-
cówka	działa	krócej,	oraz	w	weeken-
dy	porządnie	zapełnia	się	książkami	
czy	czasopismami.		
	 Biblioboxy	są	bardzo	popularne	
na	przykład	w	Czechach	i	Słowacji,	a	
na	Ursynowie	w	najbliższym	czasie	
ich	ilość	ma	wzrosnąć.	-	Chcieliśmy	
udoskonalić	usługi	oferowane	przez	
bibliotekę	i	wyjść	naprzeciw	oczeki-
waniom	 czytelników,	 którzy	 często	
nie	 znajdują	 czasu	 na	 zwrot	 ksią-
żek	w	godzinach	otwarcia	placówki	
-	dodaje	Anna	Wolska.	-	W	najbliż-
szym	czasie	uruchomimy	jeszcze	je-
den	bibliobox,	a	docelowo	staną	one	
również	przy	innych	placówkach	na	
Ursynowie.	Już	pierwsze	urządzenie	
pokazało	bowiem,	że	jest	bardzo	po-
trzebne	czytelnikom.	
	 Całkowity	 koszt	 urządzenia	
(wraz	z	projektem	graficznym)	to	20	

tys.	złotych.	Bibliobox	jest	skonstru-
owany	w	taki	sposób,	że	nie	wyma-
ga	 przeglądów	 okresowych.	 Przed	
kradzieżą	 chroni	 go	 solidne	 przy-
twierdzenie	do	podłoża	za	pomocą	
czterech	 śrub	 przymocowanych	 do	
dna	 biblioboxa	 od	 wewnątrz.	 Za-
mek	drzwi	głównych	jest	wyposażo-
ny	w	mechanizm	rozporowy,	co	wy-
klucza	otwarcie	go	przy	użyciu	siły.

Z duchem czasu
	 Otwór	 na	 książki	 wyposażo-
ny	jest	w	system	podwójnych	drzwi,	
dzięki	 czemu	 niemożliwe	 jest	 wyję-
cie	 zwróconych	 książek.	 Opróżnia-
nie	go	jest	proste	dzięki	wózkowi	na	
kółkach,	na	który	„spadają”	książki.	
Obsługa	wysuwa	go	i	przewozi		za-
wartość	do	biblioteki.	
	 -	 Ursynów	 to	 nowoczesna	 dziel-
nica,	 idąca	z	duchem	czasu	 -	pod-
kreśla	burmistrz	Piotr	Guział.	-	Ur-
synoteka	 jest	 jedną	 z	 najnowocze-
śniejszych	 bibliotek	 w	 Warszawie,	
a	 teraz	nawet	w	Polsce.	Dostęp	do	
zasobów	World	eBook	Library,	me-
diateka	z	bogatą	ofertą	muzyki,	fil-

mów,	 gier	 komputerowych	 i	 pro-
gramów	 edukacyjnych	 zapisanych	
na	nośnikach	elektronicznych,	bez-
przewodowy	dostęp	do	internetu	w	
większości	placówek	–	to	dziś	stan-
dard	 ursynowskiej	 biblioteki	 pu-
blicznej,	która	stanowi	jedno	z	cen-
trów	Ursynowa.	

Anna Żuber

URSYNÓW Przed wypożyczalnią przy ul. Braci Wagów stanął pierwszy w Polsce bibliobox. 
Urządzenie umożliwia zwracanie książek poza godzinami pracy Biblioteki Publicznej 
im. J.U. Niemcewicza. - Okazało się ono bardzo potrzebne, bo mieszkańcy wrzucają 
tam dużo książek, zwłaszcza w weekendy - informuje Anna Wolska, dyrektor Biblioteki

Pierwszy w Polsce bibliobox

Ursynowianin 
najlepszym sportowcem
URSYNÓW W Arenie Ursynów odbyła się uroczysta gala XIII Plebiscytu 
na Najlepszych Sportowców Warszawy 2012 roku. Został nim miesz-
kaniec Ursynowa - Tomasz Majewski
 Tomasz Majewski to polski lekkoatleta specjalizujący się w pchnięciu kulą. 
Jest zawodnikiem AZS-u AWF Warszawa. Na olimpiadzie w Londynie w 2012 
r. zdobył złoty medal, broniąc tym samym mistrzostwo olimpijskie z Pekinu 
(2008 r.).  Z kolei jego trener - Henryk Olszewski - został uznany najlepszym 
szkoleniowcem minionego roku.
 W kategorii „Najpopularniejszy Sportowiec” w głosowaniu internetowym 
mieszkańców wygrała brydżystka sportowa Natalia Sakowska z Klubu Uczel-
nianego AZS Uniwersytetu Warszawskiego. Nagrodę wręczył jej burmistrz 
Ursynowa Piotr Guział.  

aż

Blanka Ścisłowska
3100g, 54cm, 28.01.2013

Filip Paweł Wiśniak
3660 g,57 cm, 25.12.2012r

Filip Szóstkiewicz
4480 g, 58cm, 21.12.2012

Aleksandra Markowska
4180 g, 59 cm, 27.01.2013

Marysia Rybicka
3200g, 54 cm, 10.01.2013r

Antonina Siwiderska
3500g, 53cm, 28.01.2013

Adam Pawłowski
3400g, 56cm, 11.01.2013

Klara Anna Kolendo
3640g,54cm, 28.01.2013

URODZENI 
W PIASECZNIE
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	 Badanie	 przeprowadzone	 przez	
Koło	 Naukowe	 Przedsiębiorczości	 i	
Analiz	Regionalnych	przy	Instytucie	
Przedsiębiorczości	SGH	w	Warsza-
wie	oceniło	gminy	w	województwie	
mazowieckim	 pod	 kątem	 ich	 poli-
tyki	 informacyjnej	 sprzyjającej	 roz-
wojowi	przedsiębiorczości.	Badacze	
przeprowadzili	audyt	 stron	 interne-
towych	gmin	oraz	ocenili	jakość	ich	
korespondencji	 elektronicznej	 w	 ję-
zyku	 polskim	 i	 angielskim	 metodą	
„tajemniczego	klienta”.	
	 Grzegorz	 Pruszczyk	 Wójt	 Gmi-
ny	 Prażmów	 nie	 ukrywa	 satysfak-
cji	z	wyników	rankingu.	„Jestem	za-
dowolony,	 że	po	 raz	kolejny	wyniki	
niezależnego	 badania	 wykazały,	 iż	
strona	internetowa	naszej	gminy	jest	
na	bardzo	wysokim	poziomie.	Fakt,	
iż	 nasza	 witryna	 została	 oceniona	
najwyżej	w	powiecie	piaseczyńskim	
i	 pozostawiła	 w	 tyle	 nawet	 stronę	
m.st.	Warszawy,	bardzo	mnie	cieszy.	
Cieszę	się,	że	nasze	starania	w	kie-
runku	lepszego	informowania	opinii	
publicznej	o	działalności	gminy	zo-
stały	zauważone.”-	powiedział.
Ranking	 stron	 internetowych	 gmin	

tworzony	był	w	oparciu	o	13	kryte-
riów.	Poza	estetyką	strony	oceniano	
posiadanie	 wersji	 obcojęzycznych	
serwisu	 oraz	 nawigacji	 przyjaznej	
użytkownikowi.	 Aby	 zdobyć	 wyso-
ką	 lokatę	witryna	musiała	posiadać	
mapę	serwisu	 i	 funkcję	wyszukiwa-
nia	informacji	na	stronie.	Sprawdza-
no	czy	dane	kontaktowe	są	łatwe	do	
odnalezienia	i	czy	podana	jest	struk-

tura	 organizacyjna	 z	 telefonami	 do	
poszczególnych	wydziałów.	Punkto-
wana	była	 częsta	aktualizacja	 stro-
ny	oraz	posiadanie	konta	w	serwisie	
społecznościowym.	 Ocenie	 podle-
gało	 także	posiadanie	 galerii	 zdjęć,	
informacji	o	wolnych	terenach	inwe-
stycyjnych	 oraz	 ułatwień	 dotyczą-
cych	 rejestracji	 działalności	 gospo-
darczej.	

W raporcie z niezależnego badania „Gmina na 5!” przeprowadzonego w 2012 roku, 
Gmina Prażmów została odznaczona tytułem „Mazowiecka Gmina na 5!”. Kolejny raz 
doceniona została witryna internetowa gminy, która zdobyła 4 lokatę spośród 314 ma-
zowieckich gmin

Prażmów - Mazowiecka 
Gmina na 5!

Medale za 
50-lecie
małżeństwa

 W dniu 21 stycznia 2013 roku o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Prażmów odbyło  się uroczyste wręczenie medali dla par obchodzą-
cych jubileusz pięćdziesięciolecia  pożycia małżeńskiego .Wręczenia jubila-
tom medali nadanych  przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  dokonał 
Wójt Gminy Grzegorz Pruszczyk  oraz Przewodniczący Rady Gminy Miłosław 
Zegadło . Jubilaci otrzymali również dyplomy okolicznościowe oraz kwiaty.

1. Stanisław i Jadwiga Adaszewscy;
2. Marian i Zofia Bukowscy;
3. Kazimierz i Stefania Kalmus;
4. Antoni i Janina Kiljańczyk;

5. Henryk i Wacława Zieja;
6. Jan i Henryka Karaluch ;
7. Zbigniew i Barbara Jakubiak.

Pary , które zostały uhonorowane medalami :

R E K L A M A
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Rozmowa jest 
najważniejsza
KONSTANCIN-JEZIORNA/PRAŻMÓW Kilkanaście par odebrało w ubiegłym 
tygodniu medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Uroczystości związa-
ne z odznaczeniami odbyły się w Konstancinie-Jeziornie oraz w Prażmo-
wie, a wśród par były nawet takie, które brały ślub ponad 60 lat temu 

	 W	Konstancinie-Jeziornie	uroczy-
stość	 związana	 z	 przyznaniem	 od-
znaczeń	nadanych		przez	Prezydenta	
Rzeczypospolitej	 Polskiej	 odbyła	 się	
w	piątek,	25	stycznia.	Do	sali	posie-
dzeń	Urzędu	Miasta	i	Gminy	przy	ul.	
Świetlicowej	 oprócz	 odznaczonych	
przybyli	 także	 ich	 najbliżsi,	 jak	 rów-
nież	przedstawiciele	lokalnych	władz.	
	 -	Czujemy	się	zaszczyceni,	że	mo-
żemy	 was	 gościć	 z	 okazji	 tak	 wspa-
niałego	 jubileuszu	 -	 powiedział	 Ka-
zimierz	Jańczuk,	burmistrz	Konstan-
cina-Jeziorny.	 -	Swoim	życiem	zapi-
sywaliście	 się	 w	 historii	 całej	 swo-
jej	 rodziny,	 ale	 także	 wpisywaliście	
się	w	karty	historii	naszej	gminy.	Za	
to	wszystko	bardzo	dziękuję	 i	wiem,	
że	 możecie	 być	 wzorem	 oraz	 przy-
kładem	dla	innych.	Z	tej	okazji	życzę	
wam	zdrowia	i	wszelkiej	pomyślności	
na	co	najmniej	kolejnych	50	lat.	
-	 To	 jedno	 z	 najprzyjemniejszych	
obowiązków	spotkać	się	z	państwem	
-	 dodał	 Andrzej	 Cieślawski,	 prze-
wodniczący	 rady	 gminy.	 -	 Chciał-
bym	 również	 pewnego	 dnia	 być	 po	
tej	 stronie,	 po	 której	 wy	 jesteście.	
Zostało	mi	jeszcze	11	lat,	może	do-
wiem	się	od	was	jak	dożyć	tak	wspa-
niałego	jubileuszu.	

	 Jak	zdradziła	nam	Janina	Winek,	
w	 każdym	 małżeństwie	 są	 gorsze	
i	 lepsze	 momenty.	 -	 Wtedy	 najważ-
niejsza	jest	rozmowa,	nie	ma	miejsca	
na	ciche	dni	-	podkreśliła.	-	Jesteśmy	
z	mężem	już	60	lat	po	ślubie	i	tam-
ten	dzień	był	chyba	najpiękniejszym	
momentem	w	naszym	życiu.	
	 Medale	 oraz	 upominki,	 oprócz	
Janiny	 i	 Tadeusza	 Winek	 odebra-
li	 również:	 Zofia	 i	 Stanisław	 Ol-
bryś,	 Felicja	 i	 Marian	 Dudka,	 Ma-
ria	i	Leon	Makowscy,	Teresa	i	Zdzi-
sław	Gutt,	Zofia	 i	Zygmunt	Trzciń-
scy	 oraz	 Wanda	 Osiecka-Soroko	 i	
Romuald	Soroko.	
	 Kilka	 dni	 wcześniej,	 medale	
odebrali	 mieszkańcy	 gminy	 Praż-
mów.	 Pięćdziesięciolecie	 poży-
cia	 małżeńskiego	 świętowali	 Sta-
nisław	 i	 Jadwiga	Adaszewscy,	Ma-
rian	 i	 Zofia	 Bukowscy,	 Kazimierz	
i	Stefania	Kalmus,	Antoni	i	Janina	
Kiljańczyk,	Henryk	i	Wacława	Zie-
ja,	Jan	i	Henryka	Karaluch,	którym	
gratulowali	 wójt	 Grzegorz	 Prusz-
czyk	 	 oraz	 przewodniczący	 rady	
gminy	 Miłosław	 Zegadło.	 Jubila-
ci	otrzymali	również	dyplomy	oko-
licznościowe	oraz	kwiaty.

Anna Żuber

	 Wystawę	 otworzy-
ła	 Monika	 Gielecińska,	
kierownik	 Muzeum	 Re-
gionalnego	w	Piasecznie,	
która	 powitała	 wszyst-
kich	 licznie	 przybyłych	
uczestników	 wernisażu.	
Następnie,	 głos	 zabrali	
sami	autorzy.
	 -	 Dwa	 tygodnie	 wę-
drówki	po	 lodzie	 to	była	
fajna	przygoda	–	 zapew-
niali	 zgodnie	 Piotr	 Mal-
czewski	 i	 Sławomir	 Puł-
ka.	 -	 Wprawdzie	 spali-
śmy	 na	 lodzie,	 ale	 tam	
też	 żyją	 ludzie	 i	 zimy	
można	przetrwać.	
	 Podróżnicy	 w	 2011	 i	
2012	 roku	 przemierzali	
Bajkał	 -	 jego	 fragmenty,	
brzegi,	 wyspy	 i	 taflę	 po-
ciągiem	 (Kolej	 Krugło-
bajkalska),	 uazem	 oraz	
pieszo	 z	 sankami	 wokół	
wyspy	 Olchon.	 Wysta-
wa	 w	 Piasecznie	 jest	 je-
dynie	 niewielkim	 wybo-
rem	obrazów	fotograficz-
nych	 lodowego	 królestwa	
tworzącego	zaskakujące	i	
imponujące	 formy,	 wręcz	
rzeźby	 lodowe,	 faktury	 i	
rysunki	 zatracające	 cza-
sem	 dosłowność	 zimo-
wych	pejzaży,	a	przecho-
dzące	w	abstrakcyjne,	fa-
scynujące	światy.
	 Wernisażowi	 towarzy-
szył	 wyświetlany	 w	 mu-
zeum	film	z	wyprawy	oraz	
specjalny,	 dostosowany	

do	 warunków	 okolic	 Baj-
kału	 poczęstunek,	 na	 któ-
re	 składały	 się	 między	 in-
nymi	 ryby,	 kiełbasa,	 chleb	
ze	 smalcem	 oraz	 „napo-
je	 rozgrzewające	 własnej	
produkcji”.	Po	godzinie	19	
przeniesiono	się	natomiast	
do	pobliskiego	Przystanku	
Kultura,	gdzie	można	było	
wysłuchać	bardzo	ciekawej	
opowieści	autorów	o	samej	
wyprawie.
	 Piotr	 Malczewski	 jest	
fotografem	przyrody	i	po-
dróżnikiem.	 Ukończył	
Studium	 Fotografii	 Pro-
fesjonalnej	 na	 Akademii	

Sztuk	 Pięknych	 w	 Pozna-
niu.	 Współpracuje	 z	 wy-
dawnictwami	 i	 agencjami	
fotograficznymi	w	Polsce,	
we	 Francji,	 w	 Niemczech	
i	 Szwajcarii.	 W	 jego	 do-
robku	znajdują	 się	przede	
wszystkim	fotografie	przy-
rodnicze,	artystyczne	i	po-
dróżnicze.	 Sławomir	 Puł-
ka	to	z	kolei	uczestnik	wie-
lu	warsztatów	oraz	plene-
rów	 fotograficznych,	 au-
tor	 zdjęć	 publikowanych	
w	 miesięczniku	 Foto.	 Fo-
tograf	amator	łączący	pa-
sję	 fotografowania	 z	 po-
dróżami.	 W	 swoich	 zdję-

ciach	 przedstawia	 fascy-
nację	 przyrodą,	 czasami	
jako	dosłowność,	czasami	
jako	 abstrakcję,	 dla	 któ-
rego	 obraz	 w	 kadrze	 jest	
swoistą	 medytacją,	 wyci-
szeniem,	 zatrzymaniem	 i	
refleksją….
		 Muzeum	 Regional-
ne	do	29	 lutego	 jest	czyn-
ne:	 od	 środy	 do	 piątku	 w	
godz.	9	-	17;	oraz	w	sobo-
ty	 i	 niedziele	 w	 godz.	 9	 –	
15.	Ceny	biletów:	normal-
ny	-	3	zł,	ulgowy	-	2	zł.	W	
sobotę	 wstęp	 do	 muzeum	
jest	bezpłatny.

PIASECZNO W piątek, 25 stycznia w Muzeum Regionalnym w Piasecznie odbył się werni-
saż wystawy fotografii Piotra Malczewskiego i Sławomira Pułki, będącej owocem zi-
mowej ekspedycji autorów nad Bajkał. Ekspozycję zatytułowaną „Bajkał. Królestwo 
wody i lodu” będzie można oglądać do 24 lutego

Królestwo wody i lodu

Grzegorz Tylec



1. Prywatne Przedszkole Nr 1, Piaseczno,
 ul. Julianowska 66 B
2. Prywatne Przedszkole Muzyczne „Bajka” Nr 2                          
Piaseczno, ul. 17 Stycznia 5
3. Prywatne Przedszkole „Kleks”                                     
Piaseczno, ul. Jana Pawła II 36
4. Prywatne Przedszkole „Smyk”                                      
Piaseczno, ul. Orzechowa 16 A
5. Przedszkole Niepubliczne „Klub Kubusia Puchatka VI” 
ul. Geodetów 45A, 05-509 Józefosław
6. Przedszkole Niepubliczne „Przedszkole Leśne”                          
Piaseczno, ul. Orzeszkowej 13
7. Przedszkole Niepubliczne „Miś” z Grupą Integracyjną, 
Piaseczno, ul. Szafirowa 16
8. Przedszkole Niepubliczne „Miś”                                        
Piaseczno, ul. Ogrodowa 11 A
9. Przedszkole Niepubliczne „Świat Bajek”                        
Piaseczno, ul. Julianowska 67 C i D
10. Przedszkole Niepubliczne „Przedszkole pod Jabłonką”, 
Złotokłos, ul. Staszica 11
11. Przedszkole Niepubliczne „Kolorowa Kraina”                        
Jazgarzew, ul. Górna 4 A
12. Niepubliczne Przedszkole Sióstr Pasterzanek                       
Piaseczno, ul. Kościelna 9
13. Przedszkole „Poziomkowa Akademia”                        
Kamionka, ul. Główna 12
14. Przedszkole „Hula Hop”                                                     
Zalesie Górne, ul. Sarenki 2
15. Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka”                            
 Piaseczno, ul. K. Jarząbka 4
16. Przedszkole Niepubliczne „Zebra”                             
Piaseczno, ul. Julianowska 46 A
17. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr 
Miłosierdzia Św. Wincentego a’ Paulo, Pęchery - Łbiska, 
ul. B. Chrobrego 80
18. Niepubliczne Przedszkole „Leśny Skrzat”                            
 Piaseczno, ul. Mickiewicza 11
19. Integracyjno-Rehabilitacyjne Niepubliczne Przedszkole „Panda” 
Piaseczno, ul. K. Jarząbka 20
20. Niepubliczne Przedszkole „Huśtawka Anioła” 
Bobrowiec, ul. Willowa 18
21. Niepubliczne Przedszkole Taneczne „Piruet” 
Piaseczno, ul. Nadarzyńska 54
22. Niepubliczne Przedszkole „Akademia Kubusia” 
Chyliczki, ul. Krótka 1
23. Przedszkole Niepubliczne „Klub Misia Bo”         
Piaseczno, ul. Gołkowska 2
24. Przedszkole Niepubliczne „Koala”                                  
Piaseczno, ul. Zgoda 1
25. Przedszkole Niepubliczne „U Żwirka”                  
Baszkówka, ul. Sadowa 14 B
26. Niepubliczne Przedszkole Słoneczne                
Piaseczno, ul. Jana Pawła II 27 A
27. Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko”                
Józefosław, ul. Wilanowska 15 G
28. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Promyk” 
ul. Chyliczkowska 36, 05-500 Piaseczno
29. Niepubliczne Przedszkole ABC                                            
ul. Waniliowa 2, 05-500 Piaseczno
30. Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Przedszkolaka ABC,                               
 ul. Szkolna 4, 05-504 Złotokłos
31. Przedszkole Niepubliczne Akwarella
ul. Puławska 45b, 05-500 Piaseczno
32. Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne Brzdąc                             
ul. Jarząbka 20, 05-500 Piaseczno
33. Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Taneczne Melodia,
 ul. Dunikowskiego 2, 05-501 Piaseczno
34. Niepubliczny Punkt Przedszkolny Chatka Puchatka,
 ul. Wyspiańskiego 1, 05-501 Piaseczno
35. Niepubliczne Przedszkole Tęczowa Kraina                                   
 ul. Sadowa 14b, 05-502 Baszkówka
36. Przedszkole Rodzinne Zegar Słoneczny                            
 ul. Poranku 5, 05-540 Zalesie Górne
37. Niepubliczne Przedszkole „Fantazja”                               
ul. Staszica 12, 05-500 Piaseczno
38. Niepubliczne Przedszkole „Kleks 2”                             
 ul. Fabryczna 32A, 05-500 Piaseczno
39. Prywatne Przedszkole „Ptasie Gniazdo”                       
 ul. Orzeszkowej 15, 05-500 Piaseczno
40 Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Przedszkolaka
 TIME4KIDS, Kalin 55 lok. 2, 05-500 Piaseczno
41. Przedszkole Niepubliczne „Wesoły Tygrysek”                    
ul. Zielona 16, 05-500 Piaseczno

287 192,02 zł

2 330 921,97 zł

778 311,00 zł

457 830,00 zł

580 681,05 zł

173 983,71 zł

366 264,00 zł

914 133,90 zł

1 307 867,70 zł

280 802,40 zł

295 300,35 zł

331 926,75 zł

349 476,90 zł

794 159,01 zł

598 231,20 zł

668 431,80 zł

1 834 561,89 zł

293 011,20 zł

2 579 640,51 zł

356 344,35 zł

634 094,55 zł

594 415,95 zł

463 171,35 zł

355 581,30 zł

804 017,05 zł

454 014,75 zł

412 047,00 zł

50 870,00 zł

402 890,40 zł

111 507,04 zł

461 653,56 zł

277 273,74 zł

292 248,15 zł

62 671,84 zł

162 529,65 zł

454 777,80 zł

386 866,35 zł

412 047,00 zł

404 416,50 zł

11 394,88 zł

585 259,35 zł

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla niepublicz-
nych przedszkoli, przekazane w 2012 r.: 

23 372 819,92 zł

	 Dotacja	 dla	 prywatnych	 przed-
szkoli	w	gminie	Piaseczno	na	2013	rok	
wynosi	666,5	zł	miesięcznie	na	każde	
dziecko.	W	Warszawie	 jest	 to	641	zł,	
czyli	wciąż	mniej	niż	w	naszej	gminie.	
W	poprzednich	latach	dotacje	w	Pia-
secznie	 były	 jednymi	 z	 najwyższych	
na	Mazowszu,	co	przy	liczbie	39	pry-
watnych	 przedszkoli	 i	 4	 punktów	
przedszkolnych	 generowało	 astro-
nomiczne	 kwoty.	 Stąd	 działania	 ta-
kie	jak	zwiększenie	ilości	miejsc	w	pu-
blicznych	przedszkolach	czy	oszczęd-
ności	 w	 administracji	 aby	 z	 pozio-
mem	finansowania	zbliżyć	się	choćby	
do	poziomu	jaki	jest	w	stolicy.
	 Gmina	 Piaseczno	 w	 budżecie	 na	
2013	rok	przeznacza	aż	23	mln	zł	na	do-
tację	dla	niepublicznych	placówek	przed-
szkolnych,	 to	aż	9	%	wszystkich	bieżą-
cych	wydatków	budżetowych	gminy.
	 -	 Doceniamy	 rolę	 jaką	 pełnią	 pry-
watne	przedszkola	w	systemie	edukacyj-
nym	gminy,	wypełniają	one	lukę	na	ryn-
ku	w	sytuacji	gdy	gmina	nie	jest	w	stanie	
zapewnić	 wystarczającej	 ilości	 miejsc	
dla	dzieci	w	przedszkolach	publicznych	
–	mówi	burmistrz	Zdzisław	Lis
	 -	 Muszę	 jednak	 zwrócić	 uwa-
gę,	 że	 naszym	 obowiązkiem	 jest	
zrównoważona	 polityka	 finanso-
wa	 i	 zapewnianie	 usług	 we	 wszyst-
kich	dziedzinach	za	które	odpowie-
dzialna	 jest	gmina.	Wydatki	gminy	
przewyższają	 jej	dochody.	Stąd	na-
sze	działania	aby	je	racjonalizować	
i	urealniać.	Przepisy	dotyczące	na-
liczania	 dotacji	 nie	 są	 precyzyjne		
i	nie	jest	jasno	określone,	które	wy-
datki	ponoszone	przez	gminą	wpły-
wają	na	wielkość	dotacji	–	wyjaśnia	
burmistrz
	 Alarm	 podnieśli	 niektórzy	 właści-
ciele	 przedszkoli,	 dla	 których	 obniże-
nie	 dotacji	 zmniejsza	 ich	 zyski.	 Krą-
żą	 nawet	 podpisywane	 przez	 nich	 li-
sty	kierowane	do	rodziców,	w	których	
obwinia	się	gminę.	Tymczasem,	gmina	
otwarta	jest	na	dialog	i	chce	zorganizo-
wać	debatę	z	właścicielami	przedszkoli,	
jednak	oczekuje,	że	relacje	z	nimi	będą	
partnerskie	a	nie	roszczeniowe.	
	 W	 chwili	 obecnej	 gmina,	 z	 pu-
blicznych	 pieniędzy	 pochodzących	
z	 podatków	 mieszkańców,	 dopłaca	
do	 każdego	 dziecka	 w	 prywatnym	
przedszkolu	 jednakową	 kwotę,	 nie	
mając	wpływu	na	jakość	świadczo-
nych	w	nim	usług.	Co	więcej,	kwo-
ta	 dotacji	 nie	 ma	 bezpośredniego	
przełożenia	 na	 wysokość	 czesnego	
jakie	 przedszkola	 pobierają	 od	 ro-
dziców.	 Nie	 ma	 żadnej	 gwarancji,	
że	 gmina	 podnosząc	 dotację	 spo-
woduje	obniżenie	kosztów	po	stro-
nie	 rodziców.	 Ten	 temat	 może	 być	
przedmiotem	debaty.	
	 Nie	 wykluczona	 jest	 szersza	
współpraca	 jeśli	 wprowadzony	 zo-
stałby	 limit	 maksymalnej	 opłaty	
przez	 rodzica.	 Dopiero	 takie	 podej-
ście	byłoby	uczciwe	wobec	mieszkań-
ców,	a	nie	odbiegające	od	rzeczywi-
stości	 pisma,	 podburzające	 rodzi-
ców	nie	dając	im	nic	w	zamian.		-	Nie	
można	też	straszyć	na	zebraniach,	że	
gmina	całkowicie	wycofa	się	z	dota-
cji.	Nie	ma	takiego	zamiaru	–	demen-
tuje	burmistrz	–	Byłoby	to	niezgodne	
z	 obowiązującym	 prawem	 jak	 i	 na-
szym	 przekonaniem,	 że	 przedszkola	
prywatne	są	bardzo	potrzebne	na	na-
szym	terenie	–	dodaje.

Stanowisko  gminy Piaseczno w sprawie
dotacji dla przedszkoli  niepublicznych

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno na  podstawie art. 35  ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r nr 102, poz. 651 ze zm.) in-
formuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 
5 – na I piętrze przy sekretariacie Burmistrza oraz na stronie internetowej www.pia-
seczno.eu  zamieszczony został do publicznej wiadomości  „Wykazy Nieruchomo-
ści” -  działek gminnych ozn. numerami ewidencyjnymi 51, 52/3 i 52/4, obr. 59, poło-
żonych przy ul. Zagrodowej w Piasecznie.

OGŁOSZENIE

Powołana Rada Oświatowa

Zmiany w kursowaniu 
linii lokalnych
Od piątku 1 lutego linie autobusowe L-2, L-5 i L-13 przystanek końcowy 
będą miały na parkingu przy ul. Sierakowskiego w centrum miasta. 
Zmienią się też ich rozkłady jazdy.

 Rada Oświatowa powołana uchwa-
łą z dnia 26 września 2012 r. jest organem 
opiniodawczym i konsultacyjnym w spra-
wach związanych z edukacją na terenie 
gminy Piaseczno. W skład Rady Oświato-
wej wchodzą przedstawiciele: Rady Miej-
skiej w Piasecznie, Urzędu Miasta i Gminy 
Piaseczno, Zespołu Ekonomiczno-Admi-
nistracyjnego Szkół, dyrektorów przed-
szkoli, szkół podstawowych, gimnazjów 
oraz zespołów szkół publicznych, rad ro-
dziców przedszkoli, szkół podstawowych 
i gimnazjum, Związku Nauczycielstwa 
Polskiego oraz NSZZ Solidarność.

 Rada Oświatowa zajmować się 
będzie badaniem potrzeb oświato-
wych na terenie gminy, jak również 
przygotowywaniem projektów ich 
zaspokajania. Rada będzie opinio-
wała zarówno projekty budżetu mia-
sta w części dotyczącej wydatków na 
oświatę, jak i projekty sieci publicz-
nych szkół i placówek oraz projek-
ty prawa miejscowego wydawanych 
w sprawach oświaty. Zadaniem rady 
będzie także wypracowanie oraz 
opiniowanie projektów zmian struk-
turalnych w sferze oświaty.

 Aktualne rozkłady jazdy opublikowane są na gminnej stronie www.pia-
seczno.eu w dziale „Aktualności” oraz na oficjalnej stronie internetowej Za-
rządu Transportu Miejskiego www.ztm.waw.pl.
 Na wniosek Gminy Piaseczno zmianie ulegają też trasy trzech „eLek”. Li-
nia L-2 będzie kursowała na trasie: Urząd Miasta (Piaseczno) – Sierakowskie-
go – Warszawska – Młynarska – Puławska – Kościuszki – Sienkiewicza – Pol-
skiego Państwa Podziemnego – Pod Bateriami – Gołków – Gołkowska – Rad-
nych - Głosków: Radnych – Runów: Solidarności – Henryków-Urocze: Strzelec-
ka - Złotokłos: ¬Społeczna – 3 Maja – Piaseczyńska – 22 Lipca (Złotokłos); po-
wrót: 22 Lipca (Złotokłos) – Piaseczyńska – Wólka Pracka: Ogrodowa – Basz-
kówka: Sadowa – Głosków: Millenium – Radnych – Gołków: Zielona – Gołkow-
ska – Piaseczno: Pod Bateriami – Polskiego Państwa Podziemnego - Sienkie-
wicza – Wojska Polskiego – Jana Pawła II – Chyliczkowska – Zgoda - Urząd 
Miasta (Piaseczno). W związku z powyższym zostają uruchomione następu-
jące przystanki funkcjonujące jako warunkowe: Zielona 03, Głosków-Letnisko 
01, Głosków-Zielone 01. 
 Linie L-5 oraz L-13 zostają przedłużone do centrum miasta i zamiast zatrzy-
mywać się pod PKP Piaseczno skierowane zostają na trasę wiodącą ulicami: 
Polskiego Państwa Podziemnego, Sienkiewicza, Wojska Polskiego, Jana Paw-
ła II, Chyliczkowską, Zgody aż na parking przy Urzędzie Miasta. 
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Mija połowa kadencji władz samo-
rządowych Konstancina–Jeziorny, 
jak Pan ocenia minione dwa lata ?
	 Te	 dwa	 lata	 to	 był	 czas	 wytężo-
nej	pracy,	dla	mnie	ale	także	dla	mo-
ich	współpracowników.	Dokonaliśmy	
kilku	 istotnych	 zmian	 organizacyj-
nych	w	Urzędzie,	staraliśmy	się	także	
poprawić	 bieżącą	 obsługę	 mieszkań-
ców.	Od	początku	mojego	kierowania	
Urzędem	wypracowaliśmy	 inny,	sku-
teczniejszy	system	prowadzenia	inwe-
stycji,	polegający	na	 tym,	że	zadania	
inwestycyjne	są	realizowane	w	sposób	
przemyślany,	 racjonalny	 i	przypisane	
konkretnemu	 pracownikowi.	 Zwięk-
szony	 został	 nadzór	 bieżący	 nad	 re-
alizowanymi	 zadaniami.	 To	 istotny	
element	dążenia	do	zrównoważonego	
rozwoju	gminy,	w	którym	najistotniej-
sze	 jest	 zaspakajanie	 podstawowych	
potrzeb	 mieszkańców	 i	 likwidacja	
wieloletnich	 zaniedbań.	 Chciałbym	
też	przedstawić	mieszkańcom	kolejne	
zadania	na	najbliższe	dwa	lata,	z	za-
strzeżeniem,	że	ich	realizacja	jest	uza-
leżniona	od	wielu	zewnętrznych	uwa-
runkowań,	należy	pamiętać,	 że	 żyje-
my	w	latach	kryzysu.

Jakie to zagrożenia?
	 Niepewna	 jest	 sytuacja	 gospo-
darcza	 w	 Europie	 i	 w	 naszym	 kraju,	
mamy	 wysokie	 bezrobocie	 co	 może	
się	 łatwo	 przełożyć	 na	 skutki	 finan-
sowe	 także	 dla	 samorządów	 i	 wte-
dy	 realizacja	 niektórych	 zaplanowa-
nych	 przedsięwzięć	 może	 się	 opóź-
nić.	 Chcę	 jednak	 powiedzieć,	 że	 na	
dziś	sytuacja	finansowa	naszej	gminy	
jest	 stabilna	 i	 korzystając	 z	 tej	 sytu-
acji,	 chcielibyśmy	 realizować	 odważ-
ny,	proinwestycyjny	program.

Jakie są największe i najważniejsze 
inwestycje planowane na najbliższe 
dwa lata?
	 Jest	 kilka	 obszarów,	 które	 są	
niezwykle	 istotne	 dla	 mieszkań-
ców.	Jednak	moim	zdaniem	powin-
niśmy	największy	nacisk	położyć	na	
zapewnienie	 jak	 największej	 licz-
bie	 mieszkańców	 dostępu	 do	 sie-
ci	 wodno-kanalizacyjnych.	 Za	 je-
den	 z	 sukcesów	 uważam	 to,	 że	 w	
ciągu	roku	udało	się	wykonać	pro-
jekt	i	uzyskać	pozwolenia	na	budo-
wę	sieci	dla	całego	Skolimowa	pół-
nocno-zachodniego.	Kilka	lat	temu	
samorząd	 wybudował	 w	 ul.	 Puła-
skiego	kolektor	za	kwotę	ok.	20	mln	
zł,	do	którego	nie	można	było	pod-
łączać	mieszkańców.	Innymi	słowy	
na	kilka	lat	zakopano	ogromne	pie-
niądze,	 w	 inwestycję,	 z	 której	 nie-
wiele	 osób	 mogło	 skorzystać.	 Te-
raz	podjęliśmy	skuteczne	działania,	
aby	posesje	w	tej	okolicy	zostały	jak	
najszybciej	podłączone	do	sieci.	In-
westycja	rozpocznie	się	w	bieżącym	
roku	 i	będzie	kontynuowana	w	ko-
lejnych	latach.	
	
Czy w najbliższym czasie także 
mieszkańcy Parceli mogą liczyć na 
rozpoczęcie budowy kanalizacji i 
wodociągu ?
	 Takie	 są	 nasze	 zamiary.	 To	 na-
stępne	ogromne	przedsięwzięcie,	któ-
re	planujemy	rozpocząć	w	2013	roku.	
Jest	 nim	 kompleksowa	 budowa	 sieci	
wodno-kanalizacyjnej	 dla	 południo-
wych	 sołectw	 gminy:	 Parceli,	 Łyczy-
na,	 Słomczyna,	 Kawęczyna,	 Turo-
wic,	 Piasków,	 Cieciszewa	 i	 Dębówki.	
W	 tym	 roku	 zlecimy	 również	 wyko-
nanie	 dokumentacji	 projektowo-bu-
dowlanej	dla	 sieci	w	Czarnowie,	 a	w	
przyszłym	 roku	 dla	 wschodniej	 czę-
ści	 gminy	 m.in.	 Okrzeszyna	 i	 Kępy	
Okrzewskiej.	 Konsekwentnie	 realizu-

jemy	 budowę	 przyłączy	 do	 sieci	 sa-
nitarnej	w	Habdzinie,	Opaczy,	Czer-
nidłach,	 Łęgu	 i	 Gassach.	 Samorząd	
musi	 więc	 zmierzyć	 się	 z	 ogromny-
mi	i	kosztownymi	inwestycjami	wod-
no-kanalizacyjnymi,	 niespotykanymi	
wcześniej	w	historii	naszej	gminy.	Ten	
program	 inwestycyjny	 wymaga	 od	
nas	 wielkiej	 odpowiedzialności	 i	 ra-
cjonalnego	działania.	Jestem	przeko-
nany,	że	to	się	powiedzie.	Trzeba	jed-
nak	pamiętać,	że	są	to	zbyt	duże	za-
dania,	 żeby	 wszystkie	 udało	 się	 do-
kończyć	 w	 ciągu	 najbliższych	 dwóch	
lat.	 Ale	 my	 konsekwentnie	 realizu-
jemy	 wcześniej	 nakreślony	 program	
rozwoju	naszej	gminy.

W ciągu ostatnich lat konstanciń-
ski samorząd przeznaczył miliony 
złotych na modernizację gminnych 
szkół. Czy w następnych latach są 
planowane kolejne przedsięwzięcia 
związane z oświatą?
	 Przez	 wiele	 lat	 swojego	 życia	 by-
łem	związany	z	oświatą	i	jest	mi	ona	
niezwykle	 bliska.	 Mam	 świadomość	
potrzeb	w	 tym	zakresie	 i	dlatego	za-
wsze	będę	zabiegał	o	to,	by	zapewnić	
naszym	dzieciom	i	młodzieży	jak	naj-
lepsze	 warunki	 do	 nauki,	 a	 nauczy-
cielom	 stworzyć	 odpowiednią	 bazę	
do	pracy.	W	poprzednich	latach	prze-
znaczyliśmy	ogromne	środki	z	budże-
tu	 gminy	 na	 przebudowę	 i	 remonty	
szkół.	Teraz	przyszła	kolej	na	rozwój	
bazy	dla	najmłodszych	mieszkańców	
naszej	 gminy.	 W	 tym	 roku	 rozpocz-
niemy	budowę	nowego	żłobka	w	Mir-
kowie	dla	75	dzieci.	Po	ukończeniu	tej	
inwestycji	 przeprowadzimy	 general-
ny	remont	istniejącego	przedszkola	w	
Mirkowie,	 w	 wyniku	 czego	 zwiększy	
się	liczba	miejsc	dla	dzieci.	Planujemy	
w	2013	roku	rozpocząć	również	budo-
wę	przedszkola	w	Oborach,	w	którym	
ma	być	100	miejsc	dla	najmłodszych.	
Musimy	jednak	wyjaśnić		kilka	istot-
nych	problemów	z	wykonawcą	projek-
tu	i	rozpoczęcie	tej	inwestycji	może	się	
nieco	opóźnić.	

A inne placówki...
	 Gruntownego	 remontu	 wyma-
ga	 także	 przedszkole	 przy	 ul.	 Wa-
reckiej.	 Analizujemy	 obecnie	 sytu-
ację	 tej	 placówki.	 Być	 może	 zdecy-
dujemy	się	na	budowę	nowego	obiek-
tu	 w	 zupełnie	 innym	 miejscu,	 gdzie	
mogłyby	 być	 przeniesione	 dzieci	 z	
„Leśnej	 Chatki”.	 Ale	 to	 trudna	 de-
cyzja.	 Będziemy	 prowadzić	 konsul-
tacje	w	tej	sprawie.	Z	analizy	możli-
wości	finansowych	gminy	wynika,	że	
rozpoczęcie	budowy	tego	przedszko-
la	 nie	 jest	 możliwe	 w	 ciągu	 najbliż-
szych	dwóch	lat.	Nasz	budżet	nie	wy-
trzyma	tak	dużych	obciążeń	inwesty-
cyjnych.	 Niezależnie	 od	 dużych	 za-
planowanych	inwestycji,	w	trakcie	tej	
kadencji	będziemy	kontynuować	bie-
żące	remonty	we	wszystkich	placów-
kach	oświatowych.

A co z Opaczą, czy w tej szkole po-
wstanie nowa sala gimnastyczna?
	 Dzięki	 zaangażowaniu	 ogrom-
nych	środków	finansowych	niedawno	
zakończony	 został	 kompleksowy	 re-
mont	i	rozbudowa	tej	placówki.	Dzie-
ci	 i	nauczyciele	zyskali	bardzo	dobre	
warunki	 do	 nauki	 i	 pracy.	 Jesteśmy	
dumni	 z	 efektów	 tej	 inwestycji.	 Pa-
miętamy	 też,	 że	 jest	 to	 jedyna	 szko-
ła	 w	 gminie,	 która	 nie	 ma	 sali	 gim-
nastycznej.	Dlatego	w	2013	roku	zle-
cimy	 opracowanie	 projektu	 budowy,	
którą	 będziemy	 chcieli	 rozpocząć	 w	
2014	roku,	pod	warunkiem,	że	nie	za-
braknie	na	nią	niezbędnych	środków	
finansowych.

Od wielu lat konstanciński samorząd 
planuje budowę ratusza. Udało się 
już wybrać nowe miejsce na urząd, ale 
kiedy zostanie on zbudowany?
	 Rozpoczęliśmy	 procedurę	 zwią-
zaną	 z	 budową	 nowego	 ratusza.	 Na	
przełomie	marca	 i	kwietnia	bieżące-
go	roku	zostanie	rozstrzygnięty	kon-
kurs	 architektoniczny	 na	 koncepcję	
nowoczesnego	 budynku,	 który	 bę-
dzie	 przyjazny	 mieszkańcom	 i	 speł-
ni	 standardy	niezbędne,	by	 fachowo	
i	 szybko	 obsługiwać	 mieszkańców.	
Po	rozstrzygnięciu	konkursu	zlecimy	
wykonanie	 projektu,	 tak	 aby	 budo-
wa	mogła	się	rozpocząć	w	przyszłym	
roku.	 Według	 wstępnych	 szacunków	
budowa	ratusza	wraz	z	jego	wyposa-
żeniem	i	zagospodarowaniem	terenu	
pochłonie	kilkanaście	milionów	zło-
tych.	Jednak	jest	to	niezbędna	inwe-
stycja,	która	służyć	będzie	wszystkim	
mieszkańcom.	 Pora	 aby	 nasza	 gmi-
na	 posiadała	 magistrat	 z	 prawdzi-
wego	 zdarzenia,	 na	 miarę	 XXI	 wie-
ku.	Budowa	potrwa	ok.	15	miesięcy.	
Po	 przeprowadzeniu	 urzędu	 do	 no-
wego	 ratusza,	 do	 budynku	 przy	 ul.	
Warszawskiej	 wprowadzą	 się	 gmin-
ne	 służby	 związane	 z	 bezpieczeń-
stwem	 m.in.	 straż	 miejska,	 monito-
ring,	sztab	kryzysowy,	ochrona	prze-
ciwpożarowa.

Czy najbliższe dwa lata przyniosą 
zakończenie remontu zabytkowego 
budynku przy ul. Mostowej 15?
	 W	 tym	 roku	 chcemy	 zakończyć	
przebudowę	 i	 remont	 Hugonówki,	 w	
której	 powstanie	 Centrum	 Kultury.	
Zgodnie	 z	 harmonogramem	 i	 dekla-
racją	wykonawcy	budynek	będzie	od-
dany	 do	 użytku	 przed	 tegorocznymi	
świętami	Bożego	Narodzenia,	podej-
miemy	wszelkie	działania	aby	jak	naj-
szybciej	udostępnić	go	mieszkańcom.	
Jest	 to	 duża	 i	 kosztowna	 inwestycja,	
ale	 jestem	 przekonany,	 że	 Centrum	
Kultury	 w	 Parku	 Zdrojowym	 będzie	
miejscem,	które	swoją	ofertą	przycią-
ganie	 zarówno	 mieszkańców,	 kura-
cjuszy	oraz	turystów	odwiedzających	
nasze	miasto.

Czy samorząd w ciągu najbliższych 
dwóch lat planuje kolejne inwesty-
cje, poprawiające wizerunek parku i 
jego okolic?
	 W	 Konstancinie-Jeziornie	 powo-
li	 wygasa	 przemysł,	 czego	 ostatnim	
przykładem	 było	 zamknięcie	 fabryki	
papieru	 Metsa	 Tissue.	 W	 długofalo-
wej	 „Strategii	 Rozwoju	 Gminy	 Kon-
stancin–Jeziorna	do	2020	roku”	przy-
jętej	przez	Radę	Miejską	w	2005	r.
położono	 nacisk	 na	 wykorzystanie	
walorów	 uzdrowiskowych	 i	 przyrod-
niczych	 naszej	 miejscowości.	 Dlate-
go	 należy	 postawić	 na	 uzdrowisko-
wy	 charakter	 gminy	 i	 wspierać	 roz-
wój	 miasta	 w	 tej	 dziedzinie.	 Rozwój	
uzdrowiska	 to	 szansa	 na	 inwestycje	
i	 nowe	 miejsca	 pracy.	 Niedawno	 zo-
stał	 przebudowany	 Park	 Zdrojowy	
oraz	 sąsiadujące	 z	nim	ulice:	 Matej-
ki,	Strumykowa	i	Wierzejewskiego.	W	
ciągu	 kolejnych	 dwóch	 lat	 mamy	 za-
miar	 przebudować	 kolejne	 ulice	 w	
strefie	A	uzdrowiska	–	Piasta,	Jagiel-
lońską	i	Batorego.	Konsekwentnie	dą-
żymy	do		poprawy	wizerunku	tej	czę-
ści	 miasta,	 która	 jest	 niejako	 sercem	
uzdrowiska	 a	 którą	 najczęściej	 od-
wiedzają	 turyści	 i	 kuracjusze.	 Mamy	
również	opracowaną	nową	koncepcję	
ruchu	 w	 rejonie	 Parku	 Zdrojowego.	
Dzięki	temu	zwiększymy	ilość	miejsc	
postojowych	w	ciągach	ulicznych.	W	
połowie	 roku	 chcielibyśmy	 rozpo-
cząć	 budowę	 obiektu	 małej	 architek-
tury,	który	będzie	pełnił	 funkcję	toa-

lety.	Budynek	powstanie	u	zbiegu	ulic	
Kraszewskiego	 i	 Źródlanej.	 Jestem	
przekonany,	że	nasze	inwestycje	będą	
dopełnieniem	 planów	 Spółki	 Uzdro-
wiska	 Konstancin-Zdrój,	 która	 obok	
tężni	 deklaruje	 budowę	 Konstanciń-
skiego	Centrum	Hydroterapii.

A co ze ścieżkami rowerowymi ostat-
nio tak modnymi?
	 Wszędzie,	 gdzie	 projektujemy	
nowe	drogi	dbamy	o	 to,	by	były	 tam	
projektowane	 ścieżki	 rowerowe.	 My-
ślę	,	że	na	Łąkach	Oborskich	między	
Grapą	a	drogą	721	w	kierunku	Hab-
dzina	 i	 groblą	 między	 Mirkowem	 a	
Oborami	 istnieje	 realna	 szansa	 bu-
dowy	 ścieżek	 rowerowych	 w	 najbliż-
szym	 czasie,	 a	 w	 Parku	 Zdrojowym	
nad	rozlewiskiem	już	na	wiosnę	uru-
chomimy	ścieżkę	rowerową.

A co z zapowiadanym otwarciem wy-
pożyczalni rowerów?
	 W	 drugim	 kwartale	 bieżącego	
roku	zamierzamy	uruchomić	w	naszej	
gminie	 wypożyczalnię	 rowerów	 war-
szawskiego	systemu	Veturilo.	W	gmi-
nie	 powstanie	 pięć	 punktów,	 w	 któ-
rych	 będzie	 można	 wypożyczyć	 ro-
wer.	Wierzę,	że	zwiększy	 to	atrakcyj-
ność	 naszej	 gminy.	 Ponadto	 jest	 to	
również	jedno	z	przedsięwzięć,	o	któ-
re	zabiegali	młodzi	mieszkańcy	Kon-
stancina-Jeziorny,	a	chcemy	reagować	
również	na	potrzeby	młodzieży.

Czy młodzi mieszkańcy Konstan-
cina-Jeziorny w ciągu najbliższych 
dwóch lat mogą spodziewać się ko-
lejnych inwestycji, zapewniających 
im różne możliwości spędzania wol-
nego czasu?
	 Mam	wrażenie,	że	pod	tym	wzglę-
dem	 potrzeby	 młodzieży	 w	 naszej	
gminie	 zostały	 zaniedbane.	 Podej-
mujemy	 konsekwentne	 kroki,	 aby	 to	
zmienić.	 Przy	 ul.	 Bielawskiej	 w	 tym	
roku	 powstanie	 kompleks	 sportowo-
rekreacyjny	 z	 wielofunkcyjnymi	 bo-
iskami	 do	 siatkówki,	 piłki	 nożnej	 i	
ręcznej,	 skateparkiem,	 ścianką	 wspi-
naczkową,	placem	do	ćwiczeń	fizycz-
nych	oraz	parkingiem.	Mamy	opraco-
waną	 koncepcję	 zagospodarowania	
tego	terenu,	którą	poprzedziły	szero-
kie	konsultacje	z	mieszkańcami.	Cie-
szę	się,	że	ten	zaniedbany	teren	w	koń-
cu	będzie	służył	mieszkańcom,	przy-
ciągając	nie	tylko	młodzież,	 lecz	tak-
że	dzieci	 i	dorosłych.	Otwarcie	kom-
pleksu	planujemy	na	jesień.
	 W	 perspektywie	 kilku	 lat	 powin-
niśmy	 zaplanować	 także	 nowy	 kom-
pleks	 sportowo-rekreacyjny	 z	 pełno-
wymiarowymi	 boiskami,	 basenem	
i	 halą	 sportową.	 Jednak	 na	 pewno	
nie	uda	się	 takiej	 inwestycji	przepro-
wadzić	 w	 obecnej	 kadencji.	 Na	 razie	
sprawdzamy	 różne	 lokalizacje	 i	 po-
szukujemy	odpowiedniego	miejsca.

A co z Łąkami Oborskimi, które w 
trakcie tej kadencji po wielu latach 
sporów sądowych w końcu defini-
tywnie stały się własnością gminy?
	 Część	tego	niezwykle	cennego	te-

renu	 stanowić	musi	 rezerwę	pod	bu-
dowę	 przyszłej	 obwodnicy	 Konstan-
cina.	Obwodnica	to	kluczowa	sprawa	
dla	przyszłości	Konstancina	i	warun-
ków	życia	jego	mieszkańców.	Na	skra-
ju	 Łąk	 Oborskich	 powinno	 powstać	
nowe	targowisko	oraz	duży,	wygodny	
parking,	który	jednocześnie	zabezpie-
czałby	 potrzeby	 części	 mieszkańców	
osiedla	 Grapa,	 którym	 już	 dziś	 wy-
raźnie	 brakuje	 miejsc	 parkingowych.	
Uważam,	 że	 pozostała	 powierzch-
nia	tego	terenu	powinna	być	przezna-
czona	 na	 tereny	 rekreacyjno-sporto-
wo-turystyczne,	 w	 zagospodarowa-
niu	których	mogliby	uczestniczyć	tak-
że	 inwestorzy	 prywatni.	 Gmina	 nie	
będzie	w	stanie	wygospodarować	tak	
dużych	 środków	 jakich	 wymaga	 za-
gospodarowanie	 tego	ogromnego	 te-
renu.	Na	 tym	 terenie	wykluczam	na-
tomiast	 jakiekolwiek	 budownictwo	
mieszkaniowe.

W Konstancinie-Jeziornie brakuje 
przychodni z prawdziwego zdarze-
nia. Czy w tej kadencji uda się roz-
wiązać ten problem?
	 Obiekty	 publicznego	 „ZOZ-u”,	
który	 funkcjonuje	 w	 naszej	 gminie,	
według	 przepisów	 unijnych,	 w	 obec-
nym	 stanie	 mogą	 służyć	 pacjentom	
tylko	do	2016	roku.	Niestety	nie	moż-
na	 ich	 dostosować	 do	 obowiązują-
cych	wymogów	i	niezbędna	jest	budo-
wa	nowej	przychodni.	Moim	zdaniem	
taki	obiekt	mógłby	powstać	na	gmin-
nym	placu	przy	ul.	Rycerskiej	w	Skoli-
mowie	w	partnerstwie	publiczno-pry-
watnym.	 W	 najbliższym	 czasie	 będę	
rekomendował	 Radzie	 Miejskiej	 ta-
kie	rozwiązanie.	Jeśli	radni	pozytyw-
nie	je	zaopiniują,	przystąpimy	do	po-
szukiwania	 operatora,	 który	 wybu-
dowałby	 przychodnię	 i	 objął	 opieką	
medyczną	 i	 leczeniem	 mieszkańców	
Konstancina-Jeziorny.

A co z drogami?
	 Konsekwentnie	 realizujemy	 roz-
poczęty	 przed	 dwoma	 laty	 program	
remontów	 dróg	 i	 chodników	 gmin-
nych.	 Dotychczas	 na	 ten	 cel	 wydali-
śmy	około	6	mln	złotych	i	proces	ten	
będzie	 kontynuowany.	 Myślę,	 że	 po-
woli	widać	już	efekty	tej	pracy.

Przedstawił Pan zamierzenia inwesty-
cyjne, a co z innymi sferami życia?
	 Skupiłem	 się	 na	 zadaniach	 in-
westycyjnych,	 bo	 one	 mają	 podnieść	
standard	życia	mieszkańców,	stąd	też	
duży	nacisk	na	projektowanie	i	budo-
wę	 sieci	 wod-kan,	 przebudowę	 i	 re-
monty	 dróg	 i	 budowę	 dobrej	 bazy	
oświatowej.	 Nie	 zapominamy	 także	
o	 innych	 potrzebach	 mieszkańców.	
Duże	 środki	 finansowe	 przeznacza-
my	na	rozwój	kultury	(KDK	–	otrzy-
mał	 w	 bieżącym	 roku	 ponad	 2	 mln	
złotych)	i	sportu	(GOSiR	–	otrzymał	
około	1,5	mln	złotych).	Wspomagamy	
kluby	 sportowe,	 inicjatywę	 lokalną	 i	
organizacje	pożytku	publicznego.

Życzę dobrej realizacji tych zamie-
rzeń i dziękuję za rozmowę.

Kazimierz Jańczuk, burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna przedstawia swoje plany na najbliższe dwa lata i 
mówi o wyzwaniach, które stoją przed konstancińskim samorządem w najbliższym okresie.  

Stawiamy na zrównoważony rozwój
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	 W	 odprawie	 uczestniczyli	 także	
kierownicy	 komórek	 i	 jednostek	 or-
ganizacyjnych	 Komendy	 Powiato-
wej	Policji	w	Piasecznie,	a	także	wi-
cestarosta	piaseczyński	Marek	Gie-
leciński,	 zastępca	 prokuratora	 re-
jonowego	 Artur	 Wańdoch	 oraz	 za-
stępca	 Komendanta	 Powiatowego	
Państwowej	 Straży	 Pożarnej	 bryg.	
Mirosław	Bosiek.		
	 Komendant	Powiatowy	Policji	w	
Piasecznie	mł.	insp.	Witold	Wójcicki	
w	podsumowaniu	wyników	pracy	za	
2012	r.	ocenił,	 że	główne	cele	dzia-
łań	 funkcjonariuszy	 zostały	 osią-
gnięte.	 Priorytetami	 były	 m.in.	 po-
prawa	 stanu	 bezpieczeństwa	 i	 po-
rządku	 publicznego,	 współpraca	
z	 samorządami,	 realizacja	 zadań	
związanych	z	przygotowaniami	i	za-
bezpieczeniem	EURO	2012,	ograni-
czanie	 dynamiki	 przestępstw	 i	 wy-
kroczeń,	 a	 przede	 wszystkim	 uzy-
skanie	jak	najwyższego	zadowolenia	
społecznego	z	jakości	pracy	policji.	

Mniej ofiar wypadków
	 Jednym	ze	wskaźników	skutecz-
ności	działania	policji	 jest	 szczegó-
łowa	 analiza	 danych	 dotyczących	
liczby	przestępstw,	ich	rodzaju	oraz	
poziomu	 wykrywalności.	 Porów-
nanie	 takich	 danych	 na	 przestrzeni	
kilku	 lat	pokazuje,	czy	podejmowa-
ne	 przez	 funkcjonariuszy	 działania	

przynoszą	efekty.	I	tak	analiza	bez-
pieczeństwa	w	ruchu	drogowym	wy-
kazała,	że		w	2012	r.	w	sferze	tej	było	
znacznie	lepiej	niż	w	roku	2011.	
	 -	 Odnotowaliśmy	 mniej	 wypad-
ków	 drogowych,	 było	 także	 mniej	
rannych	i	ofiar	śmiertelnych	-	infor-
muje	st.	asp.	Maciej	Piotrowski,	ofi-
cer	prasowy	Komendanta	Powiato-
wego	Policji	w	Piasecznie.	-	W	2012	
r.	 doszło	 do	 109	 wypadków	 drogo-
wych,	 w	 których	 134	 osoby	 zostały	
ranne,	a	15	osób	poniosło	śmierć	na	
miejscu	zdarzenia.	W	2011	r.	wypad-
ków	drogowych	było	120,	w	których	
150	osób	zostało	rannych,	a	śmierć	
na	miejscu	poniosło	27	osób.
	 Spadła	 też	 liczba	 kolizji	 drogo-
wych,	w	2012	r.	zgłoszono	ich	1121,	
natomiast	 w	 2011	 r.	 funkcjonariu-
sze	otrzymali	1208	zgłoszeń.	Mimo	
licznych	kontroli,	mniej	było	też	za-
trzymanych	 nietrzeźwych	 kierują-
cych.	 W	 2012	 r.	 piaseczyńscy	 poli-
cjanci	 zatrzymali	 219	 pijanych	 kie-
rowców,	 natomiast	 w	 2011	 r,	 liczba	
ta	wyniosła	231	osób.	
	 -	 Na	 spadek	 liczby	 tragicznych	
zdarzeń	 złożyło	 się	 zapewne	 kilka	
czynników	-	ocenia	oficer	prasowy.	
-	 Na	 pewno	 nasze	 apele,	 obecność	
na	drogach,	 jak	również	pośrednic-
two	mediów	w	tym	zakresie	podzia-
łały	 na	 wyobraźnię.	 Być	 może	 pre-
wencyjnie	zadziałał	fakt,	że	w	2011	r.	

zginęło	aż	27	osób,	a	w	większości	to	
tragedie	 rodzin	 z	 naszego	 powiatu.	
Liczymy,	że	w	tym	roku	będzie	jesz-
cze	bezpieczniej,	a	najlepiej,	żeby	31	
grudnia	w	statystykach	nie	było	ani	
jednej	ofiary	śmiertelnej	czy	rannej.	
			
Więcej kradzieży 
	 Porównanie	 osiągnięć	 z	 2011	 i	
2012	r.	wykazało	też,	że	w	wielu	ka-
tegoriach	 nastąpił	 wzrost	 skutecz-
ności	 ścigania	 sprawców	 różnych	
przestępstw.	I	tak	w	2012	r.	wszczę-
to	 ogółem	 4064	 postępowań,	 gdzie	
wskaźnik	 wykrywalności	 wyniósł	
60,9	proc.	(w	2011	r.	wszczęto	3976	
postępowań,	 przy	 wskaźniku	 wy-
krywalności	59,2	proc.).	
	 W	 ubiegłym	 roku	 doszło	 do	 37	
przestępstw	 rozbójniczych	 (rozbój,	
wymuszenie,	kradzież	rozbójnicza)	-	
to	o	jedno	zdarzenie	mniej	niż	w	2011	
roku.	Więcej	postępowań	toczyło	się	
za	 kradzieże	 cudzej	 rzeczy	 -	 2012	 r.	
wszczęto	ich	880,	a	w	2011	r.	849.
	 Na	 terenie	 powiatu	 doszło	 do	
452	 kradzieży	 z	 włamaniem,	 o	 kil-
kadziesiąt	 więcej,	 niż	 w	 roku	 2011.	
Wskaźnik	wykrywalności	za	minio-
ny	rok	był	jednak	wyższy	niż	w	2011	
r.	(21,7	proc.	w	2012	r.	i	14,4	proc.	w	
2011	r.).	Nie	obyło	się	także	bez	bó-
jek,	a	policjanci	wszczęli	18	postępo-
wań,	 i	 co	 ważne,	 wskaźnik	 wykry-
walności	wyniósł	100	proc.	W	roku	

2011	 tego	 typu	 zdarzeń	 było	 tyle	
samo,	 ale	 wskaźnik	 wykrywalności	
był	niższy	-	93,8	proc.	

Ważna rola samorządów i mediów
	 W	 ubiegłym	 roku	 doszło	 do	 73	
kradzieży	 pojazdów,	 przy	 wskaźni-
ku	wykrywalności	15,6	proc.	W	roku	
2011	 zniknęły	 72	 pojazdy,	 a	 wskaź-
nik	 wykrywalności	 był	 mniejszy	 -		
11,1	proc.	
	 Ponadto	 piaseczyńscy	 policjanci	
zatrzymali	100	osób	poszukiwanych	
(84	osoby	w	roku	2011).	W	kategorii	
przestępczości	narkotykowej,	w	2012	
r.	wszczęto	101	postępowań	(w	2011	
r.	 92	 postępowania),	 a	 wartość	 za-
bezpieczonych	narkotyków	wyniosła	
ponad	383	 tys.	 zł	 (w	 roku	poprzed-
nim		250	tys.	zł).	Również	pod	kątem	
wagi	 środków	 odurzających,	 w	 tym	
roku	udało	się	zabezpieczyć	większą	

ich	 ilość.	Było	 to	bowiem	ponad	10	
kg,	a	w	2011	r.	ponad	7	kilogramów.
	 Komendant	 Witold	 Wójcicki	
podczas	wtorkowego	spotkania	po-
dziękował	samorządom	za	wspiera-
nie	 działań	 funkcjonariuszy.	 Dzię-
ki	temu	więcej	policjantów	pojawiło	
się	na	ulicach	miast	i	osiedli	powia-
tu	piaseczyńskiego,	 jak	 również	za-
kupiono	sprzęt	czy	wyposażenie.	
	 Wójcicki	 podkreślił	 także	 rolę	
lokalnych	 mediów,	 które	 zamiesz-
czając	na	swoich	łamach	i	stronach	
internetowych	 treści	 prewencyjne,	
apele	 oraz	 komunikaty	 piaseczyń-
skiej	policji.	Taka	forma	współpracy	
z	 mediami	 znakomicie	 sprawdziła	
się	przy	oszustwach	na	tzw.	„wnucz-
ka”,	jak	również	przy	poszukiwaniu	
sprawców	 wypadków	 drogowych,	
którzy	uciekli	z	miejsca	zdarzenia.	

Anna Żuber

PIASECZNO/POWIAT We wtorek w sali konferencyjnej piaseczyńskiej komendy odbyła się 
odprawa roczna z udziałem I Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji insp. Micha-
ła Domaradzkiego. Podczas spotkania podsumowano wyniki piaseczyńskich funk-
cjonariuszy za ubiegły rok. Analiza wykazała, że na terenie powiatu w 2012 r. doszło 
do zdecydowanie mniejszej liczby wypadków niż w roku 2011, a wyższa była wykry-
walność przestępstw

Mniej wypadków, wyższa wykrywalność

W ubiegłym roku na drogach powiatu było bezpieczniej 
niż w 2011 roku. Nie tylko spadła liczba kolizji, 
ale było także znacznie mniej wypadków

	 W	 tej	 chwili	 wiadomo,	 że	 mie-
sięczna	 stawka	 za	 odbiór	 śmieci	 bę-
dzie	naliczana	od	osoby	zamieszku-
jącej	daną	nieruchomość.	Gmina	nie	
wyklucza	 jednak	 wprowadzenia	 sys-
temu	 mieszanego	 (można	 naliczać	
stawkę	za	odbiór	śmieci	od	metrażu	
domu	lub	mieszkania	oraz	od	zużycia	
wody),	jednak	będzie	to	możliwe	do-
piero	po	przyjęciu	przez	sejm	noweli-
zacji	„ustawy	śmieciowej”,	nad	którą	
trwa	obecnie	ożywiona	dyskusja.	

Sporo kontrowersji
	 Barbara	 Wysocka,	 naczelnik	
gminnego	 Wydziału	 Gospodar-
ki	Gruntami	uważa,	że	zmiana	pra-
wa	w	zakresie	odbioru	śmieci	to	ko-
nieczność.	-	Tylko	w	ten	sposób	od-
pady	znikną	z	rowów	i	lasów,	bo	lu-
dziom	 nie	 będzie	 się	 opłacało	 ich	
tam	 wyrzucać	 –	 dodaje.	 -	 Zwiększy	
się	także	ilość	odpadów	poddawana	
recyklingowi.	Dzięki	temu	śmieci	sta-
ną	 się	 cennym	 surowcem,	 który	 bę-
dzie	 można	 powtórnie	 wykorzystać.	
Takie	rozwiązania	wprowadzono	na	
Zachodzie	i	się	tam	sprawdziły.	
	 Miejscy	radni	mają	jednak	więcej	
wątpliwości,	 co	 było	 widać	 choćby	
podczas	ostatniej	sesji	gdy	uchwala-
no	regulamin	utrzymania	czystości	i	
porządku	na	 terenie	gminy.	Koniec	
końców	do	regulaminu	wprowadzo-

no	 mnóstwo	 poprawek,	 a	 dyskusja	
nad	 nim	 trwała	 dobre	 dwie	 godzi-
ny.	Radny	Zbigniew	Mucha	od	daw-
na	uważa	sejmową	ustawę	za	bubel	
prawny,	 krytykując	 ją	 przy	 każdej	
możliwej	okazji.	W	listopadzie	ubie-
głego	 roku	 zaskarżył	 ją	 nawet	 do	
Trybunału	 Konstytucyjnego,	 zgła-
szając	pretensję,	że	jest	niezgodna	z	
konstytucją	RP.	Niemniej	jednak	od	
kilku	miesięcy	w	gminie	trwają	pra-
ce,	mające	na	celu	wcielenie	jej	w	ży-
cie.	 Dziś	 wiadomo,	 że	 mieszkań-
cy	 będą	 musieli	 wypełnić	 specjalne	
deklaracje,	 w	 których	 wpiszą	 licz-
bę	osób	zamieszkujących	daną	nie-
ruchomość	 oraz	 zgłoszą	 ewentual-
ną	chęć	segregowania	śmieci	(za	od-
biór	śmieci	posegregowanych	miesz-
kańcy	 zapłacą	 mniej).	 Szkopuł	 w	
tym,	że	gmina	nie	ma	za	bardzo	in-
strumentów,	aby	sprawdzić	ile	osób	
faktycznie	 będzie	 zamieszkiwać	
daną	nieruchomość.	W	razie	podej-
rzeń	może	wysłać	na	kontrolę	straż	
miejską,	ale	właściciel	nieruchomo-
ści	może	jej	nie	wpuścić.	W	tej	sytu-
acji	wiele	będzie	zależeć	od	uczciwo-
ści	obywateli.

Otrzymają w promocji worki
	 Właściciele	nieruchomości	będą	
musieli	zaopatrzyć	się	w	pojemniki	
na	 śmieci	 zmieszane	 (pewnej	 puli	

śmieci	 nie	 da	 się	 posegregować).	
Oprócz	 tego	 otrzymają	 od	 gminy	
worki	 na	 odpady	 zbierane	 selek-
tywnie.	 Żółty	 worek	 będzie	 prze-
znaczony	 na	 miks	 czystych	 pu-
szek,	 plastikowych	 butelek,	 papie-
ru	i	tektury,	zaś	worek	zielony	–	na	
szkło.	W	ramach	miesięcznej	opła-
ty	gmina	odbierze	każdą	ilość	po-
segregowanych	odpadów,	 jak	 rów-
nież	 odpadów	 zmieszanych.	 Na	
każdą	 nieruchomość,	 od	 kwietnia	
do	listopada,	będą	przypadać	tak-
że	brązowe	worki	(cztery	w	miesią-
cu)na	odpady	organiczne	(m.in.	li-
ście	i	trawę).	Te	worki	będą	odbie-
rane	 od	 mieszkańców	 przez	 firmę	
zajmującą	się	wywozem	śmieci.	Je-
śli	 pozostałości	 organicznych	 bę-
dzie	więcej,	mieszkańcy	będą	sami	
musieli	 dostarczać	 je	 do	 wyzna-
czonych	 punktów	 zbiórki.	 Podob-
nie	będzie	z	niepotrzebnym	sprzę-
tem	 RTV,	 AGD	 i	 większymi	 ga-
barytowo	 rzeczami,	 które	 będzie	
można	 oddawać	 w	 wyznaczonych	
do	tego	miejscach.	
	 -	 Nowe	 przepisy	 zobowiązują	
gminę	 do	 zorganizowania	 punk-
tów	 selektywnej	 zbiórki	 odpadów	
komunalnych.	 Będzie	 można	 le-
galnie	pozbyć	 się	 rzeczy,	 z	 który-
mi	 teraz	 nie	 wiadomo,	 co	 zrobić	
–	 mówi	 Barbara	 Wysocka.	 Śmie-

ci	 mieszane	 mają	 być	 odbierane	
od	mieszkańców	dwa	razy	w	mie-
siącu,	zaś	posegregowane	–	raz	w	
miesiącu.

Ile zapłacimy za śmieci?
	 Choć	 wiele	 ościennych	 gmin	
ustaliło	już	stawki	za	odbiór	śmieci,	
w	gminie	Piaseczno	stanie	się	to	naj-
prawdopodobniej	 dopiero	 pod	 ko-
niec	 marca.	 W	 przyszłym	 tygodniu	
ma	zostać	ogłoszony	przetarg	na	fir-
mę,	która	zajmie	się	odbiorem	śmie-

ci	 od	 mieszkańców.	 Jego	 rozstrzy-
gnięcie	nastąpi	nie	wcześniej	niż	za	
45	 dni.	 Wówczas	 będzie	 wiadomo	
ile	 gmina	 zapłaci	 za	 odbiór	 śmieci	
i	 będzie	 można	 określić	 stawki	 dla	
mieszkańców.	 Dla	 porównania,	 w	
Górze	 Kalwarii	 ustalono	 je	 na	 po-
ziomie	19	zł	od	osoby	za	śmieci	mie-
szane	i	11	zł	–	za	śmieci	posegrego-
wane.	Czy	podobne	stawki	zostaną	
przyjęte	również	w	Piasecznie?

Tomasz Wojciuk

PIASECZNO Od 1 lipca gmina Piaseczno będzie odbierać od właścicieli nieruchomości od-
pady komunalne. Do tego czasu należy wypowiedzieć wszystkie umowy zawierane 
indywidualnie. Miesięczna stawka za odbiór śmieci nie została jeszcze ustalona. Naj-
prawdopodobniej rada miejska określi jej wysokość pod koniec marca

Nadchodzi śmieciowa rewolucja

Do 1 lipca mieszkańcy gminy Piaseczno będą musieli rozwiązać 
umowy z firmami odbierającymi od nich śmieci
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Bliźniaczki pobiegły 
w Spale
LEKKOATLETYKA W ostatni weekend lekkoatleci trenera Wie-
sława Paradowskiego (ABC Kondycja) rywalizowali w Ha-
lowych Mistrzostwach Polski Juniorów w Spale. Szcze-
gólnie udanie zaprezentowały się dwie bardzo obiecują-
ce biegaczki z Ursynowa – niespełna 20-letnie bliźniacz-
ki Marta i Monika Jusińskie

 W piątkowe popołudnie najpierw wystartowała Marta. Podopieczna 
trenera Wiesława Paradowskiego  w finale pokazała, że jest jedną z najlep-
szych „średniaczek” w Polsce, wywalczając brązowy medal w biegu na 1500 
metrów. Nie był to bynajmniej pierwszy sukces utalentowanej zawodnicz-
ki. Marta Jusińska, zawodniczka trenerów Stowarzyszenia Kondycja to zło-
ta medalistka Mistrzostw Polski w biegu na 1000 metrów, srebrna w biegach 
przełajowych oraz brązowa medalistka ubiegłorocznych Mistrzostw Polski 
Juniorów na 1500 metrów.
 W biegu na 800 metrów o medal Mistrzostw Polski  walczyła również Mo-
nika Jusińska, bliźniacza siostra Marty, która po raz drugi otarła się o upra-
gniony medal Mistrzostw Polski, zajmując ostatecznie, tak bardzo nielubiane 
przez zawodników, czwarte miejsce.
 Monika z Martą zapowiadają, że to nie koniec emocji i dołożą wszelkich 
starań aby powalczyć o kolejne medale na zbliżających się Przełajowych Mi-
strzostwach Polski, które odbędą się już 10 marca w Bydgoszczy.

Grzegorz Tylec

Piaseczno bije lidera
KOSZYKÓWKA, KS PIASECZNO - MCKiS TERMO-REX SA JAWORZNO 90:86  W zaległym spotkaniu ósmej kolejki 
grupy C drugiej ligi koszykarze KS Piaseczno zmierzyli się we własnej hali z zespołem MCKiS TERMO-REX SA 
Jaworzno. Jako iż rywalizowały ze sobą odpowiednio drugi i pierwszy zespół w tabeli, można było oczeki-
wać twardego, wyrównanego i stojącego na dobrym poziomie spotkania

	 Po	 wynikających	 z	 problemów	
finansowych	osłabieniach	personal-
nych	 zespołu	 (odeszło	 dwóch	 czo-
łowych	 zawodników	 –	 Przemysław	
Lewandowski	 i	 Michał	 Wojtyński)	
spotkanie	z	liderem	z	Jaworzna	mia-
ło	pokazać	faktyczną	wartość	obec-
nego	składu	zespołu	KS	Piaseczno.	
Dodatkową	 motywację	 w	 drużynie	
gospodarzy	 wyzwalał	 również	 fakt,	
że	 w	 pierwotnym,	 grudniowym	 ter-
minie	 meczu	 rywale	 nie	 przystąpi-
li	 do	 gry	 przedstawiając	 w	 PZKosz	
zwolnienia	lekarskie.
	 Pomimo	 bojowego	 nastawienia	
początek	spotkania	zdawał	się	wska-
zywać	na	to,	że	może	być	to	bardzo	
długi	 i	 przykry	 wieczór	 dla	 fanów	
piasecznian.	 Pierwsze	 dwanaście	
oczek	rzucili	bowiem	goście,	a	dopie-
ro	po	niespełna	pięciu	minutach	gry	
celnym	 lay	 upem	 popisał	 się	 Grze-
gorz	 Jankowski,	 zdobywając	 wresz-
cie	 dwa	 punkty	 dla	 biało-niebie-
skich.	Od	tego	momentu	rozpoczęła	
się	jednak	ambitna	pogoń,	która	za-
owocowała	zaledwie	jednopunktową	
stratą	(21:22)	do	Jaworzna	po	pierw-
szych	 dziesięciu	 minutach.	 Druga	
kwarta	 również	 była	 wyrównana,	 z	
lekkim	 wskazaniem	 na	 gospodarzy,	

którzy	 dzięki	 niezłej	 grze	 dystanso-
wej	zdołali	wypracować	przed	prze-
rwą	trzypunktową	przewagę.	
	 Po	 zmianie	 stron	 walka	 nadal	
była	 niezwykle	 zacięta,	 a	 mecz	 wy-
równany.	Niestety,	piasecznianie	nie	
mogli	pogodzić	się	z	niektórymi	de-
cyzjami	 sędziów,	 dzięki	 czemu	 ry-
wale	 kilkukrotnie	 mogli	 zamieniać	
faule	 techniczne	 na	 punkty	 z	 rzu-
tów	osobistych.	Mimo	to,	cały	czas	
utrzymywali	 kilkupunktową	 prze-
wagę.	Prawdziwe	emocje	rozpoczęły	
się	na	pięć	minut	przed	końcem	spo-
tkania,	 kiedy	 to	 przyjezdni	 zdołali	
doprowadzić	do	remisu	(72:72),	któ-
ry	zresztą	pojawiał	się	później	na	ta-
blicy	 wyników	 jeszcze	 kilkukrotnie.	
Wszystko	 miało	 się	 rozstrzygnąć	 w	
końcówce,	 którą	 mistrzowsko	 roze-
grali	 piasecznianie.	 Emocje	 sięgnę-
ły	zenitu	w	ostatniej	minucie.	Na	51	
sekund	przed	końcem	za	trzy	punkty	
trafił	dla	gości	Janiak	(83:84),	a	za-
ledwie	dziewięć	sekund	później	try-
buny	 eksplodowały	 po	 takiej	 samej	
odpowiedzi	Dominika	Majewskiego	
(86:84).	Na	23	sekundy	przed	ostat-
nią	 syreną	 znów	 był	 remis	 (86:86),	
po	 dwóch	 celnych	 rzutach	 osobi-
stych,	 ale	 od	 tego	 momentu	 trafia-

li	już	tylko	biało-niebiescy.	Najpierw	
dwa	 osobiste	 zamienił	 na	 punkty	
Patryk	Andres,	po	czym...	prawdzi-
wy	 show	 w	 odstępie	 kilkunastu	 se-
kund	zaprezentował	Sebastian	Oko-
ła.	 Zawodnik	 ten	 popisał	 się	 fanta-
stycznym	blokiem	w	obronie	i	zbiór-
ką,	dzięki	czemu	rywale	byli	zmusze-
ni	go	faulować.	Trafił	wprawdzie	tyl-
ko	 jeden	 swój	 rzut,	 ale	drugi	udało	
mu	się	zebrać,	po	czym	rywale	znów	
popełnili	 przewinienie.	 Zmęczony	
Dominik	Majewski	trafił	wprawdzie	
zza	linii	tylko	raz	(90:86),	ale	na	kil-
ka	sekund	przed	końcem	nic	już	nie	
mogło	odebrać	piasecznianom	zwy-
cięstwa,	którzy	po	chwili	mogli	się	z	
niego	cieszyć	wspólnie	ze	swoimi	ki-
bicami.
	 Rewelacyjne	 zawody,	 zapewne	
jedno	ze	swoich	najlepszych	spotkań	
w	karierze,	 rozegrał	Patryk	Andres.	
Popularny	 „Rudy”	 rzucił	 tego	 wie-
czoru	 aż	 31	 punktów,	 notując	 przy	
tym	siedem	zbiórek.	Na	wyróżnienie	
zasługuje	również	postawa	Domini-
ka	Majewskiego	(21	punktów)	i	Se-
bastiana	Okoły	(17	punktów).	Kolej-
ne	spotkanie	KS	Piaseczno	rozegra	
na	wyjeździe	z	Rosą	II	Radom.

Grzegorz Tylec

Todor Mollov, trener KS Piaseczno

- Mecz z Jaworznem miał swoją dramaturgię. Uważam, że to co zrobiliśmy przy dzisiejszym stylu sędziowania i 
kontuzjach w zespole, to jest majstersztyk. Dobrze, że udało nam się przełamać po ciężkim początku. Chłopaki po-
kazali, że mają charakter. Patryk Andres rzucił w meczu ponad 30 punktów ostatnio chyba dziesięć lat temu, ale 
po odejściu Przemysława Lewandowskiego musi przejmować jego rolę. Ten mecz pokazał również, że mamy pra-
wo istnieć jako drużyna.

Kosa zwycięża w Memoriale
PIŁKA NOŻNA W niedzielę, 27 stycznia w hali GOSIR rozegrany został XI Memoriał Walentego Kazubka w Halowej Piłce 
Nożnej, zorganizowany przez Ludowy Klub Sportowy „Jedność” Żabieniec. Dość niespodziewanie najlepszą druży-
ną turnieju okazała się Kosa Konstancin, która jednak sięgnęła po zwycięstwo w pełni zasłużenie, grając tego dnia 
najbardziej poukładaną i dobrą technicznie piłkę

	 W	zawodach	nie	wzięły	niestety	
w	tym	roku	udziału	zespoły	Sparty	
Jazgarzew	i	Perły	Złotokłos,	które	
zastąpiły	jednak	ekipy	UMKS	Pia-
seczno	 i	 Sparty	 Tarczyn.	 W	 Me-
moriale	 debiutowała	 również	 FC	
Lesznowola,	sprawiając,	że	można	
było	mówić	faktycznie	o	nieoficjal-
nych	 mistrzostwach	 powiatu	 pia-
seczyńskiego.	
	 Po	 rozgrywkach	 grupowych	 w	
półfinałach	spotkały	się	ze	sobą	ze-
społy	 Jedności	 Żabieniec	 z	 RKS	
Mirków	 (2:1)	 i	 Kosy	 Konstancin	
z	 Walką	 Kosów	 (1:0).	 Szczegól-
nie	ten	pierwszy	mecz,	a	zwłaszcza	
jego	końcówka	wzbudził	spore	emo-
cje.	Piłkarze	z	Mirkowa	mieli	duże	
pretensje	do	bramkarza	Jedności	za	
grę	 na	 czas	 i	 przetrzymywanie	 pił-
ki	(uniemożliwiając	tym	samym	ro-
zegranie	 rzutu	 różnego)	 oraz	 sę-
dziów	 spotkania,	 co	 skutkowało	
małą	awanturą	na	boisku.	W	meczu	
o	 trzecie	miejsce	pomiędzy	Mirko-
wem	 a	 Walką	 w	 regulaminowym	
czasie	gry	był	remis	(1:1).	Jedenast-
ki	 lepiej	 wykorzystywali	 zawodni-
cy	z	Konstancina	(2:0)	 i	 to	oni	za-
pewnili	 sobie	 tym	 samym	 miejsce	
na	podium.	

	 Finał	 pomiędzy	 Jednością	 a	
Kosą	 był	 rewanżem	 za	 wcześniej-
sze	 spotkanie	 grupowe	 (0:0).	 Tym	
razem	 nie	 było	 już	 wątpliwości	 kto	
jest	 lepszy.	Po	świetnym	początku	 i	
długim	 utrzymywaniu	 się	 przy	 pił-
ce	w	dobrej	sytuacji	znalazł	się	Ma-
riusz	 Buczek,	 który	 wyprowadził	
Kosę	na	prowadzenie	mocnym	ude-
rzeniem	 piłki	 po	 ziemi.	 Znakomitą	
szansę	 na	 wyrównanie	 zmarnował	
kilka	minut	później	Przemysław	So-
ból	 z	 Jedności,	 uderzając	 minimal-
nie	obok	bramki	w	sytuacji	sam	na	
sam	z	bramkarzem,	a	po	chwili	było	
już...	2:0	dla	Kosy	po	strzale	Adria-
na	 Okleja.	 Piłkarze	 z	 Żabieńca	 nie	
mieli	 już	 w	 tym	 momencie	 nic	 do	
stracenia,	 ruszyli	 do	 przodu	 i	 bar-
dzo	szybko	nadziali	się	na	perfekcyj-
ną	 kontrę,	 po	 której	 Mariusz	 Rosa	
trafił	 na	 3:0.	 Honorowe	 trafienie	
dla	 Jedności	 zanotował	 wprawdzie	
Marcin	Świder,	ale	w	samej	końców-
ce	 Kosa	 mogła,	 a	 nawet	 powinna	
mieć	jeszcze	rzut	karny	po	ewident-
nym	faulu.	
	 -	Dzisiejszy	turniej	potraktowali-
śmy	 jak	 jednostkę	 treningową	 –	 po-
wiedział	trener	Kosy	Konstancin	Sła-
womir	Woźniak.	-	To	dla	nas	zawsze	

zaszczyt	móc	wystąpić	na	Memoria-
le	 Kazubka.	 Przyznaję,	 że	 nie	 spo-
dziewaliśmy	się	dziś	zwycięstwa,	ale	
nie	dlatego,	że	nie	wierzymy	w	swo-
je	 umiejętności.	 Uważam,	 że	 w	 fi-
nale	 spotkali	 się	 godni	 siebie	 rywa-
le.	Mamy	szacunek	dla	zespołu	Jed-
ności.	 Zaprezentowaliśmy	 dziś	 do-
brą,	 techniczną	grę,	opartą	w	głów-
nej	mierze	o	naszych	wychowanków.	
Jak	widać,	praca	w	szkółce	piłkarskiej	
procentuje	i	bardzo	mnie	to	cieszy.
	 Na	 zakończenie	 turnieju	 odbyła	
się	 dekoracja	 zwycięzców	 i	 zawod-
ników	wyróżnionych	indywidualnie.	
Królem	strzelców	imprezy	został	Mi-
chał	Madej	(siedem	goli,	RKS	Mir-
ków),	najlepszym	bramkarzem	Woj-
ciech	 Cygan	 (Jedność	 Żabieniec),	 a	
najlepszym	piłkarzem	turnieju	–	Ad-
rian	Oklej	(Kosa	Konstancin).
	 -	 Poziom	 zawodów	 uważam	 w	
tym	 roku	 za	 wyrównany	 –	 podsu-
mował	Jacek	Świetlik,	prezes	Jedno-
ści	Żabieniec.	-	Turniej	jest	dobrym	
przerywnikiem	 dla	 zawodników	 w	
zimie	 i	 cieszę	 się	 z	 dobrej	 postawy	
moich	piłkarzy.
	 Niestety,	 nie	 wszyscy	 po	 zakoń-
czeniu	XI	Memoriału	Kazubka	byli	w	
pełni	zadowoleni	z	przebiegu	imprezy.

	 -	 Muszę	 przyznać,	 że	 nie	 po-
dobała	 mi	 się	 organizacja	 turnie-
ju	 –	 mówi	 Łukasz	 Kamiński,	 pre-
zes	RKS	Mirków.	-	Raz,	że	z	roku	
na	 rok	 spada	 poziom	 sportowy	 i	
warto	 byłoby	 zreformować	 tur-
niej.	 Ponadto	 osoby	 prowadzące	
nie	potrafiły	sobie	z	tym	poradzić.	
Jeśli	 turniej	 ma	 być	 prestiżowy	 w	
naszym	powiecie,	 to	nie	może	być	
tak,	że	nie	dba	się	o	tak	błahe	spra-
wy	 jak	 zatrzymywanie	 czasu	 gry,	
gdy	piłka	 jest	poza	boiskiem.	Wy-
różnienie	zawodników	statuetkami	

również	nie	miało	nic	wspólnego	z	
profesjonalnym	turniejem,	bo	jeże-
li	 zdecydowanie	 najlepszy	 bram-
karz	-	Cezary	Osuch,	nie	otrzymu-
je	 drugi	 rok	 z	 rzędu	 wyróżnienia,	
a	dostaje	bramkarz	po	znajomości,	
to	coś	niestety	jest	nie	tak.	Podsu-
mowując,	 warto	 by	 organizatorzy	
w	przyszłości	coś	zmienili	i	rzeczy-
wiście	by	było	to	prawdziwe	święto	
piaseczyńskiego	sportu.

Grzegorz Tylec
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Hu! Hu! Ha! 
Zima nie jest taka zła
PIASECZNO Szczypie w nosy, szczypie w uszy, mroźnym śniegiem w 
oczy prószy, wichrem w polu gna! - pisała Maria Konopnicka. Przez kil-
ka tygodni zima dawała w kość kierowcom i pieszym. Z dużej ilości bia-
łego puchu cieszą się jednak najmłodsi. Postanowiliśmy spytać dzieci z 
przedszkola nr 4 w Piasecznie za co lubią tę porę roku

Mateusz
Zima	 jest	 biała,	 a	
śnieg	 to	 taka	 bia-
ła,	 bardzo	 zimna	
woda.	Można	z	nie-
go	robić	kulki	i	nimi	
rzucać.	 Raz	 zrobi-
łem	 taką	 z	 lodem,	
rzuciłem	w	mamę	i	
była	trochę	zła.	

	 Fajnie	 jest	 zimą,	 bo	 można	 też	
jeździć	 na	 łyżwach.	 Ja	 jeszcze	 nie	
umiem	 jeździć,	 ale	 mogę	 się	 za	 to	
poprzewracać.	Tylko	później	są	si-
niaki,	 ale	 ja	 i	 tak	 mam	 je	 ciągle.	
Tata	 chyba	 lubi	 zimę,	 ale	 mama	
mówi,	że	ulubioną	porą	roku	Pola-
ków	jest	lato.		

Weronika
Zima	to	taka	pora	
roku,	 kiedy	 moż-
na	 jeździć	 na	 san-
kach,	 robić	 bi-
twę	 na	 śnieżki	
albo	 wykonywać	
aniołki.	 Żeby	 zro-
bić	 aniołka,	 trze-
ba	 się	 położyć	 na	

błyszczącym	 śniegu	 i	 ruszać	 ręka-
mi.	Można	też	lepić	bałwana.	Bierze	
się	wielką,	 średnią	 i	małą	kulę,	po-
tem	 marchewkę,	 garnek	 na	 głowę	 i	
węgiel,	z	którego	są	oczy.	Można	też	
wykonać	z	patyków	ręce	bałwana.	

Wiktoria
Zimą	 można	 jeź-
dzić	 na	 łyżwach	
czy	 robić	 bałwa-
na.	 Poza	 tym	 jest	
ślisko	 i	można	się	
poprzewracać	 czy	
rzucać	 w	 innych	
śniegiem.	 Jak	 jest	
go	 dużo,	 to	 się-

ga	mi	za	kolana.	Trochę	ciężko	się	
idzie,	ale	 lubię	zimę,	 tak	samo	 jak	
lato,	tylko	wtedy	można	się	opalać,	
a	teraz	nie.	Dorośli	zimy	raczej	nie	
lubią.	

Weronika
Zima	 to	 jest	 taki	
rozdział	 ze	 śnie-
giem.	Nie	lubię	jak	
jest	zimno,	ale	 jest	
fajnie,	 bo	 moż-
na	 jeździć	 na	 san-
kach,	 robić	 anioł-
ki	 z	 koleżankami.	
Tylko	 trzeba	 się	

ciepło	ubrać,	najlepiej	założyć	kom-
binezon,	żeby	się	nie	przemoczyć.	
	

Maja
Zima	jest	śnieżna	i	
mogę	 zjeżdżać	 na	
jabłuszku	 z	 górki.	
Lubię	 ją	 też	 za	 to,	
że	mogę	lepiej	bał-
wana.	Trzeba	tylko	
porządnie	się	ubie-

rać.	Ja	zakładam	ciepłą	kurtkę,	buty,	
szalik,	 rękawiczki	 i	 czapkę.	 Rodzi-
ce	pewnie	wolą	lato,	bo	jest	gorąco	i	
wtedy	nie	muszą	odśnieżać.			

Natalia
Średnio	 lubię	 jak	
jest	 zimno.	 Chyba	
wolę	 lato,	 bo	 wte-
dy	można	się	opa-
lać.	Zimą	też	moż-
na	 coś	 robić,	 na	
przykład	 rzucać	

się	 śniegiem.	 Kiedyś	 trafiłam	 kulką	
babcię,	ale	mi	nie	oddała.	Mój	 tata	
lubi	zimę,	a	odśnieżamy	razem.

Otylia
Zima	 jest	 biała	 i	
chłodna.	Jest	dużo	
śniegu	 i	 można	
się	 nim	 rzucać	
albo	 robić	 bałwa-
na.	 Razem	 z	 mo-
imi	 siostrami	 jeż-

dżę	też	na	sankach	albo	skibobach.	
Chyba	wolę	tę	porę	roku	niż	lato,	bo	
nie	lubię	jak	jest	gorąco.	Chociaż	jak	
jest	bardzo	zimno	to	też	nie	jest	faj-
nie	i	ciągle	trzeba	odśnieżać.	

Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ
tel. 22 758 70 52
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SZKOLENIE POZYTYWNE PSÓW. MAŁE 
GRUPY. ELIMINACJA ZACHOWAŃ NIE-
POŻĄDANYCH. DUŻE DOŚWIADCZENIE. 
TEL. 600 353 800 SMARTDOGS.PL

DAM PRACĘ

Gazeta Kurier Południowy zatrudni osoby 
do rozdawania gazet, praca 1 raz w tygo-
dniu w piątki na terenie Pruszkowa i Pia-
seczna, tel. 22 756 79 39 

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

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

Firma 5aSec zatrudni i przyuczy do pracy 
w pralni w Piasecznie koło Warszawy: pra-
sowanie odzieży, obsługa klienta, obsłu-
ga maszyn piorących. Oferujemy: umowę 
o pracę, pakiet medyczny, przyuczenie do 
zawodu.Mail - praca@ebssa.pl 

Apteka w Piasecznie zatrudni mgr i techni-
ka. Tel. 22 711 14 46

Panią z samochodem do pomocy w domu 
w Julianowie k.Piaseczna. Tel. 697 515 989

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

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

Zatrudnię pracownika  administracji biuro-
wej  do pracowni  projektowej w  Piasecznie.  
elektroinz@wp.pl, 602 621 914  

Agencja Allianz poszukuje kandydatów do 
pracy na stanowisku Agent Ubezpiecze-
niowy.Oferujemy pracę w stabilnej firmie-
,elastyczne godziny pracy,wysokie zarobki 
oraz indywidualną, opartą na profesjonal-
nych szkoleniach ścieżkę kariery.CV prosi-
my przesyłać na adres: 
jaworski-zawadzka.agencja@allianz.pl 

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

Podnajmę stanowisko fryzjerce, Piaseczno, 
tel.  606 177 791

Handlowca na stoisko z e-papierosami w 
Górze Kalwarii, cv na e-mail: frutifruti@o2.pl, 
tel. 794 584 104

Gipsiarzy, tel. 601 20 98 98

Firma ochrony pilnie zatrudni pracowników 
z grupą inwalidzką, tel. 601 370 427

Zatrudnię Kierowce od zaraz kat. C+E teren 
kraj, aktualne badania lekarskie, atrakcyjne 
wynagrodzenie. Tel. 601 177 935

Podnajmę fryzjerce, wyposażone stanowi-
sko, tel. 509 310 592

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej 
im. Alcide De Gasperi zatrudni lektorów języ-
ka angielskiego. Miejsce pracy - Piaseczno 
ul. Chiliczkowskiej 17. Kontakt z Dyrektorem 
uczelni: Sylwia Ćmiel sylwia@wsge.edu.pl , 
tel. 515 287 539

Sprzątanie klatek schodowych w Piasecz-
nie, tel. 504 804 378

Księgowa ze znajomością Wf – Mag, Fakir, 
tel. 602 237 486

Ekspedientkę do delikatesów, Nowa Iwicz-
na. Pilnie, tel. 502 159 936

Potrzebna pomoc do starszej osoby, 4 razy 
w tygodniu, godz.12-15, okolice Konstan-
cin-Bielawa tel. 501 285 663

Zatrudnię fryzjera. Tel. 22 750 71 21 

Wynajmę gabinet kosmetyczny Piaseczno 
tel. 22 750 71 21

Podnajmę stanowisko fryzjerskie, 1000 zł, 
Piaseczno, tel. 793 603 250

Agencja Pracy SAS Logistics pilnie zatrudni 
Konsultantów Telefonicznych. Miejsce pra-
cy Warszawa Ursus (5 minut od stacji PKP 
Ursus).  Oferujemy stałe wynagrodzenie 
plus atrakcyjny system premiowy. Wymaga-
ne umiejętności sprzedażowe i dyspozycyj-
ność. CV prosimy wysyłać na adressylwia.
michalska@saslogistics.pl

Zatrudnię ekspedientkę, Piaseczno, 
tel. 22 750 19 20

Zatrudnię młodą ekspedientkę do sklepu 
spożywczego w Nowej Woli k.Piaseczna,
tel. 535 847 522

Recepcja / Sprzedaż: Poszukujemy mło-
dej, dynamicznej osoby do pracy na recep-
cji połączonej ze sprzedażą. Wymagane 
doświadczenie na podobnym stanowisku, 
znajomość obsługi komputera (Ms Office, 
programy do fakturowania). Oferty prosimy 
przesyłać na adres: biuro@polskaroza.pl

SZUKAM PRACY

Sprzatanie, prasowanie, pomoc domowa – 
referencje. Tel. 889 561 504

Biurowa, tel. 961 876 359

Remonty, tel. 512 598 512

Sprzątanie, tel.609 96 04 95

Sprzątam , prasuje, tel. 502 12 10 60 

SPRZEDAM

Drewno Kominkowe i Opałowe, 
tel. 606 955 809

Drewno kominkowe, sezonowane, 
tel. 517 393 046

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

Drewno opałowe , z wycinek, tanio 
tel. 695 192 540

Drewno kominkowe, tel. 508 23 85 86

Pustaki, tel. 501 757 450

Łóżko 140x200 i materac, tel. 663 700 150

Drewno kominkowe i opałowe,suche. 
tel. 516 931 416

Przyczepkę sadowniczą - 3 skrzynio/palety, 
2500 zł, oraz kosiarkę sadowniczą - 3500 zł, 
pług 3/skibowy - 1500 zł, tel. 506 833 638

Regał, tel. 508 298 134

Drewno kominkowe i opalowe tel. 504 477 302

Telefony, nowe, po 400 zł Samsung Galaxy 
mini i mini II, tel. 501 159 882

Drewno opałowe, kominkowe tel. 605 094 400 

Piec Junkers, II-biegowy, ZW-23KE, używa-
ny, serwisowany, tel. 517 341 715

Drewno kominkowe, tel. 603 308 170

KUPIĘ

Antyki. Stare srebra, obrazy, platery, 
sztućce, bibeloty tel. 696 508 057

Kupię tokarki, frezarki, obrabiarki. 
Tel. 602 495 495

Skupujemy opony używane w dobrym sta-
nie, 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

Skup aut używanych, tel. 516 745 753

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

Skup aut – wszystkie marki, tel. 512 391 270

Każdy samochód, tel. 519 455 452

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

AUTO-MOTO SPRZEDAM

VW Caddy, b+g, 96 r., tel. 508 298 134

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM

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

Kawalerka gotowa do wprowadzenia, Pia-
seczno/centrum, tel. 511 483 986

Mieszkanie 54m kw, centrum Piaseczna, 
bezpośrednio tel. 506 124 896

Segment do zamieszkania,Piaseczno-Ju-
lianów okazja, tel. 502 213 518

2-pokojowe, Grójec, 125 tys., tel. 604 792 991

Mieszkanie 38m kw w Tarczynie tel. 504  28 25 87 

68 m kw., 3 pok, balkon, piwnica, garaż, Sta-
ra Iwiczna, z 2008, do neg., tel. 506 124 664

Dom Łazy blisko szkoły, działka 1000 m kw., 
tel. 697 714 690

Sprzedam działki budowlane Ławki gm. 
Prażmów, tel. 601 385 173

Mieszkanie (33 m kw.) + biuro (17 m kw.), 
dwa wejścia. Słoneczna, nowoczesna sute-
rena. Wyposażone, zadbane. Centrum Pia-
seczna (Żeromskiego 9). 225 tys. - do nego-
cjacji. tel. 602 341 028

3-pokojowe + garaż, Piaseczno, 310 tys. zł, 
tel. 509 322 001

Sprzedam działkę budowlaną na Ursyno-
wie. Tel: 797 223 732

Kawalerka w centrum Pruszkowa, po gene-
ralnym remoncie. Tel. 503 018 068

Sprzedam lub wynajmę segment w Piasecz-
nie. Okazja, tel. 880 211 886

Działki1500 i 2400 m kw., Dobiesz, 
tel. 601 405 282

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

Działka, 606 374 509

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

Grunt rolny, Prażmów tel. 602 77 03 61

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

Działki na mazurach nad jeziorem Śniar-
dwy, tel. 698 249 198

Piaseczno ul. Czajewicza mieszkanie 2 po-
koje, IIp. winda, 199 tys. zł, tel. 605 405 100

Piaseczno mieszkanie 40 mkw. wysoki par-
ter, 2 pokoje, os. zamknięte, 260 tys. zł 
tel. 601 285 555

Piaseczno mieszkanie 80 mkw., 4 pokoje, 
cena 375 tys. zł, tel. 605 405 100

Zalesie Dolne działka budowlana 1350 mkw. 
media, cena 520 tys. zł tel. 605 405 100

Sprzedam ładną budowlaną działkę 957 
mkw. cena 99 tys. zł ł tel. 605 405 100

Lokal w Piasecznie 80 m.kw, cena 320 tys. 
zł, tel. 22 750 20 23

NIERUCHOMOŚCI 
KUPIĘ

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

Budowlaną przy PKP do 150 tys, tel. 511 
980 315

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

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

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

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

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

Kwatery - dom, tel. 728 899 673

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

Pokój w Nowej Iwicznej, tel. 517 393 046

Mieszkanie (33 m kw.) + biuro (17 m kw.), 
dwa wejścia. Słoneczna, nowoczesna sute-
rena. Wyposażone, zadbane. Centrum Pia-
seczna (Żeromskiego 9). Czynsz 1500 zł/m 
+ opłaty. tel. 602 341 028

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

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

Nowy dom, 150 m kw., okolice Sochacze-
wa, 390 tys., tel. 608 174 892

2 pok. Piaseczno, umeblowane, balkon, ga-
raż. 1500zł/mc. Tel. 603 803 716

Do wynaięcia Pawilon w Centrum Konstan-
cina 50 m kw. na  gastronomia-lub inne 
usługi, tel. 501 923 358

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

Mieszkanie pracownicze tel. 609 218 062

Kwatery pracownicze. Chyliczki, 
Tel 509 310 592

Lub sprzedam lokal usługowy 70 m kw., w 
Piasecznie, tel. 661 532 220

Pokój dla kulturalnego Pana, Nowa Iwiczna 
tel. 691 401 730 

Kawalerka, tel. 22 756 83 28

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

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

Kwatery Piaseczno, tel. 508 118 599

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

Mieszkanie 2 – pokojowe dla 3 osób, Pia-
seczno, tel. 694 126 830

Lokal 42 m kw., Piaseczno, ul. Szkolna, 
tel. 534 564 390 , 607 230 981

1-pokojowe, umeblowane w Piasecznie, 
tel. 605 896 425

Pokój jednoosobowy, kulturalnemu Panu 
bez nałogów, Piaseczno, tel. 501 064 050

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 

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

Lokal 30 m kw., na biuro lub usługi, Piasecz-
no tel. 506 551 616

Mały domek  całoroczny, okolice Bobrow-
ca, tel. 601 807 302

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

Spółdzielnia Rzemieślnicza w Piasecznie, 
tanio wynajmie lokal magazynowo-handlo-
wyo powierzchni 110m kw. Tel 22 757 09 56

Kwatery - super warunki, tel. 889 129 234

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

Poszukuję do wynajęcia lokalu handlowe-
go w ścisłym centrum Pruszkowa, Grodzi-
ska Maz., tel. 792 248 219

USŁUGI

SERWIS OKIEN, tel. 605 216 537

DOCIEPLANIE PODDASZY, tel. 501 624 562

Wylewki betonowe agregatem, 
tel. 668 327 588

Wylewki betonowe agregatem, 
tel. 600 87 27 37

Wykończenia wnętrz, pełen zakres 
tel. 503 318 519 

Glazura, terakota tel. 509 226 078 

Usługi Glazurnicze tel. 664 136 268

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

Instalacje hydrauliczno – gazowe, kom-
pleksowo, tel. 784 363 960

Tani transport, przeprowadzki, 
tel. 508 298 134

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

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

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

Hydrauliczne tanio i solidnie, tel. 606 13 00 18

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

Schody, meble garderoby, tel. 602 847 608

Masaż, tel.  607 607 031

Architekt Zbigniew Jankowski 603 862 559 
projekty, rozbudowy, adaptacje

Elektryk, tel. 501 236 987

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

TYNKI DEKORACYJNE, tel. 601 865 816

REMONTY, tel. 601 200 388

REMONTY, TEL. 503 118 140

NAPRAWA PRALKI LODÓWKI ZMYWARKI, 
TEL.  511 204 952

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

Biuro rachunkowe - prowadzenie, pomoc, 
konsultacje, tel. 502 354 917

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

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

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

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

Cyklinowanie, tel. 663 163 070

Przewozy, przeprowadzki, tel. 531 566 124

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

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

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Elektryk 24h pogotowie, tel. 730 555 664

Remonty wykończenia, tel. 503 321 785

Glazurnik-remonty-wykończenia. 
Tel. 888 967 001

Malowanie, gipsowanie tel. 501 446 102

Videofilmowanie - Ślub,wesele itp.Fotogra-
fia ślubna, tel. 693 426 350 

Odśniezanie dachów, wycinka drzew, 
tel. 787 000 797

Hydraulik 24h, tel. 535 872 455

Glazura, hydraulika i remonty. Tel. 660 336 695

Domofony, tel. 603 375 875

Malowanie, montaż drzwi i inne tel. 513 986 439 

Elektroinstalacje, tel. 606 374 509

Instalacje elektryczne, pomiary i odbiory, 
tel. 694 025 507

Remonty , kompleksowo, tel. 511 631 255

Naprawa pralek, tel. 605 112 216

Meble kuchenne, szafy, przeróbki, 
tel. 22 750 70 50, 501 060 849

Odśnieżanie dachów, posesji, tel. 603 071 950

Odśnieżanie, wywóz śniegu, tel. 501 019 422

Profesjonalne odśnieżanie, tel. 723 704 231

Napraw, pralki, lodówki tel. 603 047 616

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

Pianina, strojenie, naprawy. Tel. 519 524 862

Poddasza, glazurnictwo, malowanie, ła-
zienki, kompleksowo, hydraulika, elektryka, 
tel. 509 069 238

Instalacje elektryczne, tel.  601 41 88 01

Cyklinowanie bezpyłowe, tel. 501 125 307

RÓŻNE

NIEODPŁATNIE odbiorę złom, stare pral-
ki, komputery, telewizory, piece, kaloryfe-
ry, itp., Piaseczno, Konstancin-Jeziorna i 
ok., tel. 698 698 839

ZWIERZĘTA

Kocięta Maine Coon, tel. 608 838 843

Sznaucerki miniatura, tel. 606 48 38 35

Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

ZDROWIE I URODA

Masaż, tel. 504 825 005

Lekarz seksuolog, tel. 22 825 19 51

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

NAUKA

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

Chemia, tel. 504 270 495

KOMUNIKAT

Poszukuję świadków kolizji samochodów 
mercedesa i Opla na ul. Gerbera róg Sien-
kiewicza w Piasecznie, w dn, 05.10.2012 o 
godz. 16:10, tel. 601 140 640

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

www.kurierpoludniowy.pl        
www.facebook.com/kurierpoludniowy

Codziennie świeże informacje

Czytaj on-line!

Odchudzanie, tel. 602 690 229

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

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

Mieszkanie 38m kw w Tarczynie 
tel. 504  28 25 87

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

Piaseczno, 10zł/doba, 300 zł/m-c,  
tel. 502 222 555

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

Remonty tanio tel.791 987 915  

Odśnieżanie tel. 601 304 250

Tani transport 1,5T  tel. 516 856 115

Glazura, terakota, remonty, tel. 601 304 250

Anteny nowocześnie, tel. 603 375 875

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

Hydraulik tel. 609 079 764

GLAZURA, HYDRAULIKA, REMONTY, 
tel. 600 604 547

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, 
tel. 501 299 360

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

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

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

TYNKI CEMENTOWO – WAPIENNE, 
RĘCZNE, TEL. 792 456 182

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

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

Tapetowanie, malowanie, profesjonalnie 
tel. 502 062 131

Kierowca C+E, kraj+EU, ciągnik siodłowy, 
Baza na terenie Piaseczna, tel. 791 344 545

Gazeta Kurier Południowy zatrudni specja-
listę ds. sprzedaży powierzchni reklamo-
wej. Mile widziane doświadczenie na po-
dobnym stanowisku . Praca na etat w biu-
rze w Pruszkowie, CV proszę kierować na 
mail:k.paradowska@kurierpoludniowy.pl 
(temat: PRACA)

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

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

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

Matematyka, egzaminator maturalny, 
tel. 602 690 229

Poszukuję osoby do pracy lub współpracy 
w biurze podróży, z doświadczeniem w tu-
rystyce, tel. 602 120 838

Mieszkanie 2- pokojowe, kompletnie ume-
blowane + agd, Piaseczno, ul. Warszaw-
ska, tel. 606 41 42 63

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

Skup aut, całe, rozbite, skorodowane, 
tel. 609 001 824

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

Skup aut za gotówkę tel. 692 49 11 82

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

Każdy rozbity lub cały, uczciwie, gotówka, 
tel. 604 874 874
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R E K L A M A

	 Spośród	 licznych	atrakcji	 przy-
gotowanych	 na	 tegoroczne	 ferie	
w	 ramach	 akcji	 Zima	 w	 Mieście,	
dwudziestoosobowa	 grupa	 dzie-
ci	 zdecydowała	 się	 wziąć	 udział	 w	
spotkaniu	 z	 Igorem	 Szczupakiem,	
ekspertem	 badań	 wariograficz-
nych.	 Lekcja	 z	 prawdomówności	
odbyła	 się	 w	 wypożyczalni	 nr	 112	
przy	ulicy	Nugat	4.	

Sprawdzają lojalność
	 Już	na	kwadrans	przed	zajęciami	
młodzi	 uczestnicy	 ustalili	 kolejność,	
według	której	będą	badani	przez	Igo-
ra	Szczupaka.	Na	wstępne	zapytanie,	
czy	często	kłamią,	niemal	zgodnie	od-
powiedzieli	z	przekąsem	„zawsze”.	To	
jednak	miało	okazać	się	nieco	później.	
Wcześniej	 bowiem	 czekała	 ich	 garść	
informacji	o	samym	urządzeniu.
	 Gościa	 spotkania	 przedstawiła	
Katarzyna	 Wejss	 z	 ursynowskiej	 pla-
cówki.	-	To	urządzenie	wykrywa	praw-
dę,	ale	także	i	nieszczerość	-	stwierdził	
na	 wstępie	 Igor	 Szczupak.	 -	 	 Bardzo	
często,	bo	w	ok.	90	proc.	przypadków	
stosuje	się	je	przy	wykrywaniu	spraw-
ców	 kradzieży.	 Dotyczy	 to	 zniknię-
cia	kosztownej	biżuterii,	pieniędzy	czy	
drogiego	 sprzętu.	 W	 przypadku	 go-
tówki	zdarza	się,	że	sprawcą	jest	dziec-
ko	 okradzionych,	 które	 chciało	 kupić	
coś	do	picia	czy	do	palenia.	
	 Jak	 poinformował	 ekspert,	 z	 wa-
riografu	najczęściej	korzystają	organy	
ścigania,	jednak	zdarza	się,	że	w	urzą-
dzenie	wyposażają	się	duże	firmy,	na	
przykład	spedycyjne,	które	sprawdza-
ją	lojalność	swoich	pracowników.	

Wykrywa kocioł w mózgu 
	 Wariograf,	zwany	potocznie	wy-
krywaczem	kłamstw,	został	wynale-
ziony	 w	 1921	 r.	 przez	 Johna	 Augu-
stus	Larsona,	studenta	Uniwersyte-
tu	 Kalifornijskiego	 w	 Berkeley,	 we	
współpracy	z	lokalnym	policjantem.	
Od	 tamtego	 czasu	 urządzenie	 bar-
dzo	ewoluowało.	Poprzednie	wersje	
wariografu	ważyły	nawet	kilkadzie-

siąt	kilogramów.	-	Dziś	zamiast	pa-
pieru,	rysików	i	tuszu	wyniki	zapisy-
wane	są	na	komputerze	-	powiedział	
Igor	Szczupak.	
	 Wszyscy	chcieli	się	 jednak	dowie-
dzieć	 jak	 działa	 urządzenie,	 którego	
nie	powinno	się	oszukiwać.	-	Wario-
graf	wyczuwa	i	pokazuje	w	mózgu	ko-
cioł,	który	pojawia	się,	kiedy	kłamie-
my	 -	 wyjaśniał	 Szczupak.	 -	 Mówiąc	
inaczej,	w	organizmie	dochodzi	do	re-
akcji	 przypisanych	 tylko	 i	 wyłącznie	
kłamstwu.	Jak	myślicie,	co	dzieje	się	z	
osobą,	która	nie	mówi	prawdy?	
	 Uczestnicy	 zajęć	 bez	 trudu	 wy-
mienili	 takie	 objawy	 kłamstwa	 jak	
nadmierne	 pocenie	 się,	 czerwienie	
na	 twarzy	 czy	 też	bladość.	Specjal-
ne	elementy	wariografu	wszystko	to	
wyczuwają.	 -	 Jeśli	 zaczniecie	 szyb-
ciej	 oddychać,	 poruszycie	 nerwowo	
nogą,	 albo	 wzrośnie	 wam	 	 ciśnie-
nie	krwi,	będę	widział	to	na	wykre-
sie	-	ostrzegł	Igor	Szczupak.	To	jed-
nak	nie	zniechęciło	nikogo	do	pod-
dania	się	badaniu.
	 Jako	 pierwsza	 na	 specjalnej	 po-
duszce	 zasiadła	 jednak	 Katarzyna	

Wejss.	 Po	 podłączeniu	 jej	 poszcze-
gólnych	 elementów	 wariografu	 na	
brzuch,	 ramię	 oraz	 palce,	 odpowia-
dała	na	proste	pytania.	Kiedy	ekspert	
spytał	ją	czy	ma	na	imię	Katarzyna,	
zgodnie	z	wcześniejszą	umową	celo-
wo	 skłamała.	 Wtedy	 wykresy	 poka-
zujące	 ciśnienie	 krwi	 czy	 szybkość	
oddechu	wyraźnie	„podskoczyły”.			

Wariograf nie dla wszystkich
	 Następną	 osobą,	 która	 nie	 bała	
się	 tak	 czułego	 urządzenia,	 był	
10-letni	Kuba,	który	po	podłączeniu	
do	 aparatury	 skarżył	 się	 na	 to,	 że	
wariograf	nie	 jest	 zbyt	wygodny	do	
noszenia.	 Chłopiec	 odpowiadał	 na	
pytania	 wymyślone	 przez	 kolegów.	
-	Czy	 rzucałeś	pigułami	 tej	 zimy	w	
Malinę?	 -	 dociekał	 Igor	 Szczupak.	
Po	zachowaniu	wariografu,	mimo	iż	
Kuba	powiedział,	że	nie,	stwierdzić	
można	było,	że	nie	raz	ulepił	śnież-
ną	kulę	dla	swojej	koleżanki.	
	 Podczas	 spotkania	 edukacyjnego	
z	 ekspertem	 badań	 wariograficznych	
można	się	było	dowiedzieć,	że	nie	na	
każdej	 osobie	 wykrywacz	 kłamstw	

może	być	stosowany.		Dotyczy	to	m.in.	
osób	 z	 nadciśnieniem	 (nieleczonym	
-	 bo	 będzie	 wysokie,	 oraz	 u	 chorych	
stosujących	 leki	 obniżające	 ciśnienie,	
gdyż	będzie	ono	stabilne	mimo	kłam-
stwa),	 astmatyków	 (nieregularny	 od-
dech),	 a	 nawet	 alergików,	 cukrzyków	
czy	osób	cierpiących	na	padaczkę.		
	 Jak	przyznał	Igor	Szczupak,	jego	
długoletnia	 praca	 z	 wariografem	 i	
kłamcami	 pozwala	 mu	 stwierdzić	
jeszcze	 przed	 badaniem	 wykrywa-
czem	 kłamstw,	 czy	 dana	 osoba	 ma	
coś	na	sumieniu.	-	Poprzedza	je	bli-
sko	półtoragodzinny	wywiad	przed-
testowy	i	często	już	wtedy	zauważyć	
można	niespokojne	zachowanie	de-
likwenta	-	stwierdza.	-	Całe	badanie	
trwa	nawet	trzy	godziny.	
	 Osoby,	 które	 mają	 w	 swoim	
otoczeniu	 notorycznego	 kłamcę	 i	
chciałyby	 zakupić	 wariograf	 mogą	
być	 niepocieszone.	 Urządzenie,	
choć	mogłoby	być	bardzo	przydat-
ne	 w	 domowych	 warunkach,	 jest	
jednak	 droższe	 od	 standardowego	
sprzętu	AGD.	Jego	koszt	 to	ok.	15	
tys.	złotych.		

URSYNÓW We wtorek w wypożyczalni nr 112, w ramach akcji „Zima w Mieście” odbyło się spotkanie z Igorem Szczu-
pakiem, ekspertem badań wariograficznych. - Jeśli badany zacznie szybciej oddychać, poruszy nerwowo nogą, albo 
wzrośnie mu ciśnienie krwi, będę widział to na wykresie - ostrzegał uczestników. Mimo to dzieci bardzo chętnie pod-
dawały się badaniu na prawdomówność  

Cała prawda o wariografie

Anna Żuber

L-19 trochę inaczej
 Od dziś (1 lutego) zmienia się 
rozkład jazdy linii L-19. 
 Nowe godziny kursowania 
wszystkich okolicznych strefowych 
linii uzupełniających Zarządu trans-
portu Miejskiego spowoduje kilku-
minutowe zmiany w rozkładzie 
jazdy L-19. Zmodyfikowany rozkład 
znaleźć można na stronie ZTM 
www.ztm.waw.pl lub urzędu gminy 
Prażmów www.prazmow.pl.
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PRAŻMÓW

Tłusty czwartek 
w Magdalence

 W najbliższy czwartek, 7 lutego 
w lokalu GOK Lesznowola na parte-
rze (ul. Lipowa 28) odbędzie się 
wernisaż wystawy malarstwa 
mieszk anek Magdalenki  oraz 
wspólne muzykowanie przy akom-
paniamencie  Marka Sowińskiego. 
Początek imprezy o godzinie 18.

Tyl.

LESZNOWOLA

Zmiana tras elek
Od piątku, 1 lutego zmienią się 
trasy linii autobusowych L-2, L-5 i 
L-13. Teraz będą one dojeżdżać do 
centrum Piaseczna. Zmianie ulegną 
też rozkłady jazdy elek. Więcej 
informacji znaleźć można na stro-
nie gminy i ZTM.
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Neon na Przystanku
Kultura

Już dziś (piątek, 1 lutego) o godz. 
18 zabłyśnie na froncie Przystanku 
Kultura przy Pl. Piłsudskiego neon 
zaprojektowany przez Józefa 
Wilkonia. Przy tej okazji będzie 
można obejrzeć wystawę szkiców i 
studiów Józefa Wilkonia do projek-
tu  logo Centrum Kultur y  w 
Piasecznie. Znany artysta poprowa-
dzi również warsztaty plastyczne 
dla dzieci, których tematem będzie 
zaprojektowanie przez dzieci logo 
Centrum Kultury. Warsztaty są bez-
płatne, można zapisywać się na nie 
w recepcji Przystanku Kultura, Pl. 
Piłsudskiego 9, Piaseczno, lub pod 
numerem tel. (22) 716 79 62.
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