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Słup energetyczny „zagląda”
jej do mieszkania
PIASECZNO Wiosną ubiegłego roku Edyta Twaróg kupiła 

mieszkanie przy ul. Cichej Łąki 7. - Przed zakupem zapyta-

łam o stojący obok budynku słup – opowiada. - Przedstawi-

cielka dewelopera zapewniła mnie, że zostanie on wkrótce 

usunięty. Tak się jednak nie stało. Sprzedający lokal wpro-

wadził mnie w błąd

W czynie społecznym

odśnieżył chodnik
LESZNOWOLA Po opadach śniegu służby drogowe doprowa-

dziły do zadowalającego stanu większość ulic na terenie po-

wiatu piaseczyńskiego. Niestety, o wiele gorzej wyglądają 

przydrożne chodniki i pobocza. - Postanowiłem wziąć spra-

wy w swoje ręce i odśnieżyć chodnik od Lesznowoli do Wła-

dysławowa – mówi Adam Gawrych, sołtys Wilczej Góry
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KRONIKA POLICYJNA

Zatrzymano dwóch niebezpiecznych Gruzinów
 Na terenie Piaseczna policjanci z Wilanowa zatrzymali po pościgu 
dwóch Gruzinów w wieku 25 i 30 lat. Mężczyźni specjalizowali się w 
kradzieży katalizatorów, paliwa oraz kół. Działali na terenie Warszawy 
i ościennych miejscowości, a także Lublina. Wpadli na gorącym uczyn-
ku, podczas próby kradzieży kanalizatora z zaparkowanej na osiedlu 
hondy. Mężczyźni usłyszeli w sumie kilkanaście zarzutów i zostali ob-
jęci dozorem policyjnym. O ich dalszym losie zdecyduje sąd.
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PIASECZNO

Kradli kody do gier
 W jednym ze znajdujących się w Piasecznie zakładów high-tech 
ochroniarz poprosił pracownika o założenie maseczki. Gdy ten sięgnął 
do kieszeni, wysunęły mu się kody aktywacyjne do gier, o wartości 150 
zł każdy. Na miejsce została wezwana policja. Funkcjonariusze ustalili, 
że z fi rmy skradziono przynajmniej 40 takich kodów, a w proceder było 
zamieszkanych trzech mężczyzn w wieku 34, 36 i 40 lat. Wszyscy zosta-
li zatrzymani i trafi li do aresztu. Za kradzież może grozić im do 5 lat po-
zbawienia wolności. Sprawa jest rozwojowa. 

Gmina pracuje nad rozwiązaniem 
problemu parkowania
PIASECZNO Osoby odwiedzające groby bliskich na cmentarzu komunalnym przy ulicy Ju-

lianowskiej od lat alarmują, że jest on notorycznie zastawiany przez samochody miesz-

kańców pobliskich bloków. Teraz gmina postanowiła wreszcie zająć się tym problemem

 Temat braku miejsc parkingo-
wych pod cmentarzem poruszany 
był już wielokrotnie. Jedną z pierw-
szych osób, które nagłośniły ten pro-
blem, był radny poprzedniej kaden-
cji Zbigniew Mucha. - Mieszkańcy 
bloków przy Julianowskiej zajmu-
ją parking, a osoby przyjeżdżające 
na groby bliskich nie mają gdzie sta-
nąć – podnosił. - Może warto roz-
ważyć wydzielenie kilkunastu miejsc 
z ograniczonym czasem parkowania 
lub ustawić w tamtym miejscu par-
kometry – proponował.

 

Niedawno nad problemem pochyli-
li się radni z komisji prawa i bezpie-
czeństwa. Po wysłuchaniu propozy-
cji wiceburmistrza Roberta Widza 
oraz komendanta straży miejskiej 
Mariusza Łodygi ustalono, że war-
to zacząć od wprowadzenia w rejo-
nie cmentarza ograniczonego czasu 
parkowania (do 2 godzin). Nowa re-
gulacja miałaby obowiązywać przez 
7 dni w tygodniu w godz. 8-20. Kie-
dy jednak weszłaby ona w życie? 
- Myślę, że wprowadzenie ograni-

czenia czasu parkowania przy cmen-
tarzu może zająć nawet kilka miesię-
cy, bo trzeba najpierw przygotować 
wszystko pod względem technicz-
nym – mówi burmistrz Daniel Put-
kiewicz. - Uważam, że jeśli już de-
cydujemy się na jakieś rozwiąza-
nie, to powinno być ono egzekwo-
wane. Straż miejska nie jest tam w 
stanie pojawiać się na każde wezwa-

nie, tym bardziej że ma wiele innych 
obowiązków. Dlatego będziemy roz-
ważać inne opcje, jak zatrudnienie 
parkingowego czy zainstalowanie 
obok parkingu kamer. Musimy po-
znać koszty takiego przedsięwzię-
cia i przeanalizować różne alterna-
tywy – dodaje burmistrz Daniel Put-
kiewicz. 

TW

Okazuje się, że wszystkie 

brane pod uwagę 

rozwiązania mogą być 

dość kosztowne

Gmina chce uporządkować parkowanie przy cmentarzu 

komunalnym, jednak może okazać się to nie takie proste

K O N D O L E N C J E

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

śp. Janiny Krysiukiewicz
 wieloletniej dyrektorki  Przedszkola nr 4  

z oddziałami integracyjnymi „Leśna Chatka”

Najszczersze wyrazy współczucia  
Rodzinie i Bliskim 

składają

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej  
Agata Wilczek

Burmistrz  
Gminy Konstancin-Jeziorna  

Kazimierz Jańczuk

Przyłapany na driftowaniu
 W środę przed północą na ulicy Nadarzyńskiej policjanci zauwa-
żyli kierowcę bmw, który pokonuje wślizgiem kolejne zakręty. 23-let-
ni mężczyzna został zatrzymany do kontroli. Mimo że był trzeźwy, 
funkcjonariusze zarekwirowali mu dowód rejestracyjny i skierowali 
do sądu wniosek o jego ukaranie za stwarzanie zagrożenia w ruchu 
drogowym oraz narażenie na niebezpieczeństwo pasażera. 

LESZNOWOLA

Skradziono 36 opon
 W czwartek z magazynu przy ul. Słonecznej w Starej Iwicznej nie-
znani sprawcy ukradli 36 opon samochodowych o wartości kilkunastu 
tysięcy złotych. Dochodzenie w tej sprawie prowadzą policjanci z Lesz-
nowoli, którzy proszą o kontakt ewentualnych świadków kradzieży. 

TARCZYN

Zbyt szybka jazda zakończyła się w rowie
 W środę około południa jadący ul. 3 Maja opel nie zmieścił się na 
łuku drogi, wpadł do rowu i dachował. Na miejsce została wezwana po-
licja i straż pożarna, która pomogła uwolnić się z samochodu uwięzio-
nej w nim 32-letniej mieszkance Warszawy. Kobiecie na szczęście nic się 
nie stało. Za niedostosowanie prędkości do panujących na drodze wa-
runków została ukarana punktami i mandatem w wysokości 250 zł.

K O N D O L E N C J E

Piosenka jest 

dobra na wszystko

PIASECZNO

 W sobotę 20 lutego w Strefi e Kul-
tury odbędzie się koncert uczestni-
ków zajęć muzycznych Strefy Kultu-
ry w Piasecznie. Instruktor - Piotr Ła-
piński, Beatbox - Piotr Bobby Jarosz, 
akompaniament - Maciej Chwała. 
W programie przeboje z repertuaru 
polskiego i zagranicznego. Transmi-
sja LIVE - FB Centrum Kultury. Począ-
tek o godzinie 17.

Wtorek z Satyrą
 W najbliższy wtorek w Domu Kul-
tury w Piasecznie, w ramach cyklu 
Marek Majewski zaprasza, wystąpią: 
Wojciech Gęsicki - śpiewający poeta 
i satyryk oraz Rafał Grząka - wirtuoz 
akordeonu. Transmisja Live – FB Cen-
trum Kultury w Piasecznie. Początek 
o godzinie 20.

Tyl.

R E K L A M A
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Radni i ekolodzy chcą mieć 
wpływ na gospodarkę leśną
PIASECZNO Podczas posiedzenia komisji ochrony środowiska i ładu przestrzennego ustalono, że zostanie 

powołana grupa robocza, która będzie zajmowała się gospodarką leśną na terenie gminy. W skład zespo-

łu wejdą przedstawiciele Nadleśnictwa Chojnów, radni, sołtysi oraz członkowie organizacji ekologicznych

 Powołanie grupy roboczej za-
proponowała jedna z przedstawi-
cielek Alarmu dla Klimatu. Jednak 
już przed posiedzeniem komisji po-
jawiały się głosy niezadowolenia, 
związane z polityką prowadzoną 
przez Nadleśnictwo Chojnów. Swo-
jego zaniepokojenia intensywno-
ścią wycinek w niektórych obszarach 
gminy nie krył też burmistrz Daniel 
Putkiewicz. - Warto rozmawiać z le-
śnikami, czy tak duże wycinki rze-
czywiście są konieczne – tłumaczył. 
- Lasy pełnią dla nas dużą rolę spo-
łeczną i rekreacyjną. Dwa dni nie 
śpię, jak trzeba wyciąć kilka drzew 
pod gminną inwestycję. Dlatego 
martwię się, jak z Lasów Chojnow-
skich wyjeżdżają ciężarówki wyłado-
wane drewnem. Chcemy, aby nadle-
śnictwo zmieniło trochę nastawienie 
do gospodarki leśnej na naszym tere-
nie – podsumował burmistrz.
 W posiedzeniu komisji ochrony 
środowiska wziął udział nadleśniczy 
Sławomir Mydłowski, który przed-
stawił prezentację dotyczącą zaso-
bów i działań podejmowanych przez 
Nadleśnictwo Chojnów. Nadleśnic-
two zostało utworzone w 1945 roku, 
a na jego terenie znajduje się ponad 
10 tys. hektarów gruntów leśnych. 
Co ciekawe, aż 30 proc. lasów ro-
śnie w gminie Piaseczno. - Mimo że 
prowadzimy wycinkę drzew, przyby-
wa nam starych drzewostanów – za-

pewnił nadleśniczy Mydłowski. Jeśli 
chodzi o największe zagrożenia dla 
lasów, wskazał kornika ostrozębne-
go, jemiołę i... zmiany klimatyczne.  
 Jedna z przedstawicielek Alar-
mu dla Klimatu zapytała, ile na te-
renie nadleśnictwa znajduje się te-
renów oddanych tylko przyrodzie. 
Jak się okazuje, stanowią one oko-
ło 5-6 proc. wszystkich lasów. - Czy 
jest szansa, aby zwiększyć ten udział 
do 10-12 procent? - pytała. Sławo-
mir Mydłowski tłumaczył, że nad-
leśnictwo podejmuje takie działania. 
- Projektujemy dolinę rzeki Małej, 

planujemy też zrobić rezerwat przy-
rody na terenie gminy Grodzisk Ma-
zowiecki, który zajmie 120 hektarów 
– poinformował. 
 Pojawiła się też propozycja po-
zyskiwania gruntów pod nowe nasa-
dzenia, którą wsparł burmistrz Da-
niel Putkiewicz. Z kolei nadleśniczy 
Mydłowski zaakceptował pomysł 
powołania grupy roboczej. - Podpi-
sujemy się pod tą inicjatywą – za-
pewnił. - Staramy się współpraco-
wać ze wszystkimi, którym leży na 
sercu dobro lasu.

Aż 30 proc. zasobów leśnych Nadleśnictwa Chojnów 

znajduje się na terenie gminy Piaseczno

Były burmistrz niewinny
PIASECZNO Uniewinnieniem byłego burmistrza Zdzisława Lisa zakoń-

czyło się postępowanie sądowe w Sądzie Rejonowym w Piasecznie. 

Wyrok nie jest prawomocny

 Były burmistrz Piaseczna Zdzisław Lis (obecny wicestarosta piaseczyń-
ski) został oskarżony z artykułu 231 kodeksu karnego, mówiącego m.in. o nie-
dopełnieniu obowiązków przez funkcjonariusza publicznego. Właścicielki 
przedszkoli zarzuciły mu, że celowo zaniżał dotacje należne placówkom nie-
publicznym. Sąd uznał, że zakres obowiązków burmistrza nie dotyczył wyli-
czania dotacji.
 – Burmistrz opracowuje projekt budżetu na podstawie dokumentacji, 
która do niego trafi a, a nie na podstawie tego, co sam wymyślił – uzasad-
niła sędzia. – Regionalna Izba Obrachunkowa ocenia projekt budżetu, któ-
ry jest przedkładany przez burmistrza radzie miejskiej. Komisje rady miejskiej 
formułują swoje opinie na temat projektu, a następnie rada uchwala budżet. 
Rada, a nie burmistrz – podkreśliła sędzia. – W tworzeniu budżetu burmistrz 
nie jest decydentem, on tylko wykonuje uchwałę. Burmistrz nie miał innego 
wyjścia, jak opierać się na tych dokumentach, bo inaczej by odpowiadał za 
naruszenie dyscypliny.
 – To jedyny słuszny wyrok, pani sędzia bardzo wyraźnie i czytelnie go uza-
sadniła – skomentował Zdzisław Lis chwilę po opuszczeniu sali sądowej. 
–  Wyrok uniewinniający oskarżonego został wydany na podstawie bardzo 
powierzchownie przeanalizowanych dowodów – ocenił pełnomocnik oskar-
życielek posiłkowych, mecenas Bogumił Zygmont i zapowiedział apelację. 

Adam BraciszewskiTomasz Wojciuk



 Rozpoczęła się kolejna organizowa-
na przez gminę akcja zapobiegająca bez-
domności zwierząt. W trzech przychod-
niach weterynaryjnych w Górze Kalwa-
rii można zaczipować psa oraz poddać 
psa i kota kastracji lub sterylizacji.
 – Właściciele czworonogów bar-
dzo chętnie kierują pupili na zabie-
gi. Do tej pory, przez trzy lata, sfinan-
sowaliśmy i dofinansowaliśmy ich już 
ponad 1750! – podkreśla burmistrz 
Arkadiusz Strzyżewski.

CZIPOWANIE PSÓW

 Od 2018 roku samorząd Góry Kal-
warii finansuje czipowanie psów należą-
cych do mieszkańców gminy. Właścicie-
le za zabieg nie płacą. Zwierzakowi wsz-
czepiany jest przez weterynarza mikro-
czip – elektroniczny identyfikator. Za-
wiera on kod, który weterynarz rejestruje 
w międzynarodowej bazie danych. Dzię-
ki temu kiedy zwierzę się błąka, moż-
na sprawdzić, kto jest jego właścicielem 
(może to zrobić, za pomocą czytnika, 
strażnik miejski lub weterynarz). W la-
tach 2018–2020 za fundusze z gminne-
go budżetu oznakowano 1158 psów.
 Kolejna akcja bezpłatnego czipo-
wania właśnie się rozpoczęła. Zwie-
rzęta znakowane są w trzech miej-
scach w Górze Kalwarii:
• Przychodni Weterynaryjnej EMSO przy 
ul. Armii Krajowej 5 D (tel. 606 449 101),
• Gabinecie Weterynaryjnym Artemis 
przy ul. Fabianiego 1 B (tel. 502 821 619),
• Przychodni Weterynaryjnej Dia-Vet przy 
ul. Skierniewickiej 2/4 (tel. 739 904 319).
 Aby psu został wszczepiony czip 
i wpisano informację o czworonogu 

i właścicielu do bazy danych, trzeba 
okazać u weterynarza:
• dokument potwierdzający zamiesz-
kanie w gminie Góra Kalwaria,
• dokument potwierdzający, że jest się 
właścicielem psa,

• potwierdzenie, że zwierzę zaszcze-
piono przeciw wściekliźnie,
• wniosek o zaczipowanie (dostępny 
w urzędzie gminy, budynek przy ul. 3 
Maja 10, pok. 106, w wyżej wymienio-
nych przychodniach oraz w wersji elek-
tronicznej na stronie gorakalwaria.pl).
 Tegoroczne znakowanie zakończy 
się 15 grudnia (lub wcześniej, jeśli wy-
czerpią się zarezerwowane środki).

STERYLIZACJA I KASTRACJA 

PSÓW I KOTÓW

 Od 2019 roku dofinansowujemy 
sterylizację oraz kastrację psów i ko-
tów. Posiadacz czworonoga płaci po-
łowę ceny. Przez dwa lata tym zabie-
gom poddano łącznie 593 zwierzęta.
 Właściciel musi w urzędzie gminy 
(ul. 3 Maja 10, pok. 106):
• okazać dokument potwierdzający za-
mieszkanie w gminie Góra Kalwaria,
• okazać potwierdzenie, że zwierzę 
należy do niego,
• w przypadku psa – potwierdzenie 
zaszczepienia przeciwko wściekliźnie; 

ponadto pies musi posiadać czip,
• złożyć stosowny wniosek (formularz 
dostępny w urzędzie gminy, budynek 
przy ul. 3 Maja 10, pok. 106, można go 
też pobrać ze strony gorakalwaria.pl).
 Zabiegi odbywają się w następują-
cych miejscach w Górze Kalwarii:
• Przychodni Weterynaryjnej EMSO przy 
ul. Armii Krajowej 5 D (tel. 606 449 101),
• Gabinecie Weterynaryjnym Artemis 
przy ul. Fabianiego 1 B (tel. 502 821 619),
• Przychodni Weterynaryjnej Dia-Vet przy 
ul. Skierniewickiej 2/4 (tel. 739 904 319).
 Po dofinansowaniu ceny przedsta-
wiają się następująco:
• sterylizacja kotki – 90 zł,
• kastracja kocura – 50 zł,
• sterylizacja suki o wadze poniżej 
15 kg – 125 zł,
• kastracja psa poniżej 15 kg – 75 zł,
• sterylizacja suki od 15 do 30 kg – 150 zł,
• kastracja psa od 15 do 30 kg – 110 zł,
• sterylizacja suki powyżej 30 kg – 190 zł,
• kastracja psa powyżej 30 kg – 140 zł.
 W 2021 roku ta akcja już się roz-
poczęła. Zakończy się 15 grudnia (lub 
wcześniej, jeśli wyczerpią się zarezer-
wowane środki). Uwaga, jedno gospo-
darstwo domowe może w danym roku 
uzyskać dopłatę do kastracji/steryliza-
cji maksymalnie dwóch zwierzaków.

OPIEKA NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI

 Dodajmy, że gmina Góra Kalwa-
ria postanowiła kontynuować współ-
pracę z warszawskim schroniskiem 
dla zwierząt Na Paluchu. Umowa na 
opiekę nad bezpańskimi zwierzakami 
z naszego terenu została przedłużona 
o rok, do końca 2021.
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Sterylizacja i kastracja o połowę taniej. Czip gratis

R E K L A M A

Salon Fryzjersko-Kosmetyczny BB, 
Piaseczno, ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej); Tel. 692 70 90 40, www.bbsalon.pl

Likwidujemy zmarszczki
Istnieje zabieg, który uniesie opadającą powiekę, ujędrni  
i zagęści skórę. Można go wykonać w gabinecie kosme-
tycznym i nie wiąże się z czasowym wyłączeniem z życia 
z powodu konieczności rekonwalescencji. Brzmi zagadko-
wo? Jest to zabieg peptydowego nano peelingu frakcyjnego.
 Najbardziej charakterystycz-
ną oznaką starzenia się skóry są 
zmarszczki, które powstają z po-
wodu degradacji  kolagenu, elasty-
ny i peptydów oraz zaburzeniami 
w lipidowej matrycy skóry. Składni-
ki przeciwzmarszczkowe powinny,  
więc skutecznie hamować wszyst-
kie te procesy.
 Właśnie te substancje znajdzie-
my w zabiegu peptydowego nano 
peelingu frakcyjnego.
 Dzięki wysokim stężeniom  neu-
ropeptydów obserwujemy rozkur-
czanie mięśnie i blokowanie po-
wstawania zmarszczek mimicz-

nych. Do wtłaczania substancji ak-
tywnych używany jest derma pen 
z nano kartridżem. Zabieg stosuje 
się w serii 4 - 6 razy zależnie od sta-
nu skóry w odstępach ok. tygodnia. 

Efekty są spektakularne.
 Należy podkreślić, że dzięki 
swojej formule zabieg  daje efekt 
silnego wygładzenie zmarszczek 
wokół oczu i uniesienia opadającej 
powieki.  

 Aby umówić się na wizytę lub 
bezpłatną konsultację wystarczy 
zadzwonić: tel. 22 401 1234,

P R O M O C J A

Walka z bezdomnością zwierząt przynosi efekty. W 2018 roku do schroniska dla bezpańskich 

czworonogów trafi ło 110 psów z gminy Góra Kalwaria. W roku 2020 oddano tam już tylko 

63 psy. A warto wiedzieć, że pieniądze na opiekę nad odłowionymi zwierzakami przekazuje 

schronisku urząd miasta z gminnego budżetu. Wydajemy więc na ten cel coraz mniej.

Bezdomne zwierzęta z gminy Góra Kalwaria nadal oddawane 
są do warszawskiego schroniska Na Paluchu                        fot. napaluchu.waw.pl

Dotychczas, przez trzy lata, 

zabiegom poddano 

w ramach akcji ponad 1750 

psów i kotów z gminy 

Góra Kalwaria

Jednym procentem 
wspomóż miejscowych
 Jak wiemy, 1 
procent odpro-
wadzanego po-
datku PIT każ-
dy może przeka-
zać wybranej or-
ganizacji pożyt-
ku publicznego. 
My zachęcamy, 
aby wspomóc 
potrzebując ych 
wsparcia z gminy 
Góra Kalwaria.
 Aby Państwu taki krok ułatwić, stworzyliśmy Bazę 1% na naszej stronie 
internetowej (gorakalwaria.pl). Są to apele o przekazywanie 1 procenta, 
które otrzymaliśmy od mieszkańców i organizacji (zawierają wszelkie nie-
zbędne dane). Warto zapoznać się z tą listą, wypełniając w tym roku for-
mularz podatkowy.



 Pytając rodziców o przedszko-
le idealne można usłyszeć, że jest to 
miejsce, w którym ich dziecko będzie 
czuło się szczęśliwe, zostanie otoczo-
ne fachową opieką zaangażowanych 
w swoją pracę nauczycieli, będzie 
miało szansę na kontakt z przyrodą, 
nauczy się ekologicznych zachowań, 
będzie zdrowo się odżywiało, rozwi-
jało swoje pasje i zainteresowania i 
oczywiście będzie przez wszystkich 
traktowane z szacunkiem. Oprócz 
tego będzie czuło się bezpiecznie oraz 

miało dobry kontakt zarówno z kadrą 
pedagogiczną, jak i rówieśnikami. 
 Podsumowując: idealne przed-
szkole to takie, z którego nasze 
dziecko będzie wybiegało z uśmie-
chem na twarzy i do którego będzie 
chciało chętnie wracało następnego 
dnia. W tym momencie pojawia się 
pytanie jak znaleźć takie przedszko-
le, a może raczej – jakimi kryteriami 
kierować się przy jego wyborze, aby 
jak najwięcej wskazanych wyżej wa-
runków zostało spełnionych?

Porównajmy oferty kilku placówek

 Okazuje się, że rodzice często 
podejmują decyzję o wyborze przed-
szkola na podstawie opinii przyja-
ciół czy znajomych. Jako że dobro 
naszych pociech powinno mieć ab-
solutny priorytet, warto przeana-
lizować ofertę przynajmniej trzech 
placówek. Zapytajmy w wytypowa-
nych przedszkolach czy wszystkie 
osoby zajmujące się dziećmi mają 
kierunkowe wykształcenie oraz w 
jaki sposób realizowana jest podsta-
wa programowa. Porozmawiajmy z 
właścicielem placówki oraz – w mia-
rę możliwości – którąś z nauczycie-
lek. Zapytajmy też o liczebność grup 
(im są one mniejsze, tym lepiej – w 
myśl rozporządzenia w grupie nie 
może być więcej niż 25 dzieci), ewen-
tualną dostępność psychologa, lo-
gopedy, terapeuty od integracji sen-
sorycznej, specjalizację przedszko-
la (muzyczne, plastyczne, językowe 
itp.). Pamiętajmy jednocześnie, że 
w wieku przedszkolnym zaintereso-
wania dzieci dopiero się kształtują. 
Dlatego dobrze, jeśli przedszkole za-
pewnia dostęp do różnych aktywno-
ści. Dzięki temu dziecko będzie mo-
gło wybrać te, któe najbardziej mu 
odpowiadają, ewentualnie ujawnić 
swoje predyspozycje. 

 Zapytajmy, czy możemy obej-
rzeć przebieg zajęć, co dużo po-
wie nam o atmosferze panującej w 
przedszkolu. Przeładowanie dnia 
różnego rodzaju aktywnościami 
też wcale nie jest dobre i na dłuż-
szą metę może męczyć dziecko. 
Ważne, aby w przedszkolu miało 
ono także czas na swobodną za-
bawę, w trakcie której rozwija swo-
ją kreatywność i umiejętność po-
dejmowania decyzji. 

Prywatne czy publiczne?

 Od ponad trzech lat każda gmi-
na w Polsce ma obowiązek zapew-
nić opiekę przedszkolną dzieciom w 
wieku od 3 do 6 lat. Opieka taka jest 
bezpłatna, a rodzice ponoszą jedy-
nie koszty wyżywienia i ewentual-
nych zajęć ponadprogramowych. W 
związku z wprowadzeniem tych re-
gulacji wiele przedszkoli prywatnych 
zawarło z gminami stosowne umo-
wy, zyskując status placówek pu-
blicznych. Oczywiście na rynku po-
zostały także przedszkola prywat-
ne, droższe, ale oferujące też czę-
sto nieco inną ofertę, zarówno jeśli 
chodzi o podejście do dziecka (filo-
zofię prowadzenia zajęć) jak i dobór 
aktywności dodatkowych. W przed-
szkolach prywatnych często większy 

nacisk kładzie się na naukę języków 
(maluchy pracują również z nati-
ve speakerami). Ponadto realizowa-
ne są w nich nowatorskie programy 
edukacyjno-wychowawcze, rozwija-
jące u dzieci m.in. ciekawość, samo-
dzielność myślenia, pewność siebie, 
odwagę, niezależność, kreatywność, 
odpowiedzialność czy empatię.

Lokalizacja ma znaczenie

 Dobrze jeśli przedszkole do któ-
rego będzie chodziło nasze dziecko 
będzie dogodnie zlokalizowane. Po-
winno znajdować się możliwie bli-
sko domu, ewentualnie miejsca pra-
cy któregoś z rodziców. Ważne jest 
również to, aby do budynku przyle-
gał duży, częściowo zacieniony plac 
zabaw, ewentualnie ogródek, wypo-
sażony w atestowane zabawki. Nie-
które przedszkola znajdują się w lesie 
lub jego sąsiedztwie, co również jest 
ich ogromnym atutem. Zapytajmy o 
sposób przygotowywania posiłków 
i przykładowe menu. Czy są one ro-
bione na miejscu, z jakich składników 
itp. Dziś wiele przedszkoli korzysta z 
firm kateringowych. Choć nie jest to 
regułą, dania takie mogą mieć niższą 
jakość i gorszy smak.

 TW

Czytaj też w internecie:

Co brać pod uwagę przy wyborze przedszkola?
Wielu ekspertów jest zdania, że wybór odpowiedniego przedszko-

la jest ważniejszy nawet od wyboru szkoły, bo to właśnie w najmłod-

szym wieku kształtują się wzorce myślenia powielane potem w doro-

słym życiu, system wartości, a dziecko może poznać i rozwinąć swo-

je zainteresowania. Dlatego wytypowanie optymalnego dla naszego 

dziecka miejsca wcale nie jest proste. Podpowiadamy, jakimi kryteria-

mi kierować się przy podejmowaniu decyzji
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 Kilkuletnie dzieci trafiają do 
przedszkola z bardzo różnymi na-
wykami. Niestety, nie wszystkie wy-
noszą z domu pożądane w nowym 
otoczeniu zachowania w zakresie 
utrzymania czystości, odżywiania 
się czy orientacji dotyczącej własne-
go ciała. Tymczasem higiena oso-
bista przedszkolaków służy przede 
wszystkim wyrobieniu przyzwycza-
jeń sprzyjających zdrowiu młodego 
człowieka. Należą do nich: troska 
o czystość ciała, mycie rąk i zębów, 
czesanie włosów, estetyczny ubiór, 
prawidłowe korzystanie z umywalni 
i wreszcie - załatwianie potrzeb fi-
zjologicznych. Bez ich przyswojenia 
trudno im będzie później poprawnie 
funkcjonować nie tylko w dorosłym 
życiu, ale i znacznie wcześniej – w 
grupie rówieśniczej. 
 A z czym, w kwestii higieny, 
przedszkolaki mają najczęściej pro-
blemy?
 - Maluchy często spieszą się do 
zabawy, więc żeby było szybciej, to 
tylko zamaczają palce i nie korzysta-
ją z mydła – mówi Marta Kita, na-
uczycielka wychowania przedszkol-
nego w Przedszkolu „Pluszowy Miś” 
na warszawskich Bielanach. - Czę-
sto zapominają również o myciu rąk 
po skorzystaniu z toalety - choć je-
śli nauczyciel od początku zwraca 
dzieciom na to uwagę, to jest to do 
wypracowania.
 Niezwykle istotne w prawidło-
wym rozwoju dziecka jest odpo-
wiednie żywienie. Oprócz właści-
wie zbilansowanej diety, którą po-
winno zapewnić dobre przedszko-
le, nie mniej ważna jest również na-
uka właściwego i kulturalnego spo-
żywania posiłków. Dzieci dowiadu-
ją się, między innymi, jak bezpiecz-
nie operować sztućcami czy pić pły-
ny z kubeczka oraz poznają zasady 
estetycznego spożywania posiłków 
(ładnego siedzenia przy stolikach, 
przestrzegania na stole ładu i czy-
stości). Przedszkolaki powinny też 
dbać o utrzymanie higieny swoje-
go najbliższego otoczenia - zarówno 
w pomieszczeniach (sala, umywal-
nia, ubikacja, szatnia), jak i w ogro-
dzie przedszkolnym. Dla kilkulat-
ków zdecydowanie najlepszą formą 
przyswajania wiedzy będzie zabawa.
- Najlepiej uczyć dzieci poprzez słu-
chanie opowiadań, wierszyków i 
piosenek o higienie, połączonych z 
prezentowaniem odpowiednich ilu-
stracji – zaleca Marta Kita. - Jeśli 
chcemy nauczyć dzieci mycia rąk, to 
pokazujmy im poszczególne etapy 
tej czynności (powtarzając: „odkręć 

wodę, zamocz dłonie, namydl ręce, 
opłucz, zakręć kran, otrzep kropelki 
nad umywalką i wytrzyj w ręcznik”). 
Po takim pokazie, oczywiście, przy-
chodzi kolej na ćwiczenia praktyczne. 
 Higiena w przedszkolu to jed-
nak nie tylko dbałość o ciało, ale i o 
psychikę młodego człowieka. Dzie-
ci powinny w nim przebywać w at-
mosferze spokoju, pogody, poczucia 
bezpieczeństwa, radości, wzajem-
nej życzliwości i swobody działania. 
Ta ostatnia musi mieć jednak swo-
je wyraźnie określone granice. Ma-
luchy powinny, będąc do tego zachę-
cane przez opiekunów, mówić moż-
liwie cicho i spokojnie, poruszać się 
po sali bez nadmiernego pośpiechu, 
biegania czy potrącania. Walcząc z 
hałasem w przedszkolu troszczymy 
się bowiem o zdrowie psychiczne 
dziecka i jego dobre samopoczucie.
 Jednym z zadań wychowania 
przedszkolnego jest także uodpar-
nianie organizmu. W tym celu nale-
ży zapewnić dziecku dostęp do świe-
żego powietrza w jak największej ilo-
ści i przyzwyczajać maluchy do prze-
bywania na dworze. Zabawy, space-
ry i wycieczki odbywające się w tere-
nie będą też świetną okazją do nauki 
zasad bezpieczeństwa - zwłaszcza 
zasad ruchu drogowego, a szczegól-
nie przepisów dotyczących pieszych.
 - Niezwykle skuteczne w utrwa-
laniu zasad higieny są również przy-

kłady wzięte z życia – dodaje Mar-
ta Kita. - Przed każdym posiłkiem 
przypominamy więc o myciu rąk, a 
po przyjściu z placu zabaw czy kie-
dy dziecko wyjdzie z toalety, pytamy 
czy umyło ręce. Także przy okazji, 
gdy czytam opowiadanie i jest tam 
wspomniane, że np. chłopiec wrócił 
do domu ze sklepu/placu zabaw, to 
przerywam czytanie i pytam przed-
szkolaków „Co powinien zrobić 
chłopiec po przyjściu do domu za-
nim np. zje kanapkę?”. Tego typu ja-
sne przykłady najlepiej przemawiają 
do dzieci.

Grzegorz Tylec
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Higieniczny przedszkolak
W dobie pandemii szczególnego znaczenia nabiera troska o zdrowie i odporność nasze-

go organizmu. Najmłodsi nie są tu bynajmniej wyjątkiem, a to przecież właśnie w wie-

ku przedszkolnym dzieci uczą się przestrzegania podstawowych zasad higieny, których 

znajomość – odpowiednio wpojona – będzie im potem towarzyszyć przez całe życie
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 - Zdenerwowanie rodziców, 
zmiana w ich codziennych rytu-
ałach, utrata poczucia bezpieczeń-
stwa, no i oczywiście takie czynniki 
jak przemoc i nałogi w rodzinie – wy-
mienia najczęstsze przyczyny stresu 
u dzieci pedagog Joanna Srebnicka.
 Mały człowiek ma w sobie takie 
same emocje i uczucia jak dorosły, ale 
nie zawsze potrafi sobie z nimi radzić. 
Nieuzasadnione nudności, ból brzu-
cha czy głowy nie muszą być jednak 
oznaką choroby. A może twoje dziec-
ko po prostu czymś się stresuje?

Stres w przedszkolu

 Kilkuletnie dzieci najczęściej nie 
potrafią jeszcze odpowiednio wyra-
zić swoich problemów, przez co nie-
kiedy trudno jest zorientować się 
gdzie leży ich przyczyna. Przedszko-
laki zazwyczaj dają wyraz przeży-
wanym trudnościom poprzez swo-
je zachowanie. Mogą być wtedy roz-
drażnione, niespokojne, a niekie-
dy nawet agresywne w stosunku do 
siebie i innych. Szczególnie niepoko-
jącym objawem jest tym przypadku 
tzw. regresja, która polega na „cof-
nięciu się” malucha do wcześniejsze-
go etapu rozwoju. W wyniku silnej 
reakcji na stres może on, przykłado-
wo, ssać kciuk, moczyć łóżko czy pła-
kać bez powodu. Kolejnymi sympto-
mami są klasyczne objawy psychoso-
matyczne: bóle brzucha, bóle głowy, 
senność czy brak apetytu. Generalnie 
ciało dziecka daje sygnały, które po-
winny wzbudzić czujność opiekunów. 
 Powyższe objawy mogą sygna-
lizować zarówno problemy natu-
ry zdrowotnej lub emocjonalnej, ale 
wcale nie jest łatwo rozróżnić poje-
dyncze wydarzenia, które nie wyma-
gają szczególnej reakcji od tych fak-
tycznie problematycznych. 
 Pierwszym stresującym wyda-

rzeniem w życiu malucha jest zawsze 
rozstanie z dotychczasowym opie-
kunem. Dziecko po raz pierwszy zo-
staje samo w przedszkolu, gdzie cze-
ka na nie wiele wyzwań. Poznaje no-
wych kolegów, nowe zasady i podej-
muje pierwsze samodzielne decy-
zje, które są naturalnymi kataliza-
torami poczucia niepewności i stre-
su.  Dzieci zbierają wtedy dużo do-
świadczenia, ale sam stres przeży-
wają inaczej niż dorośli. 

Sposoby na stres

 Największy wpływ na to, jak dziecko 
będzie znosiło stres, mają jego rodzice.
 - Jeśli opiekunowie sobie radzą 
ze stresem, to ich pociechy też się 
tego uczą – mówi Joanna Srebnicka. 
- Przede wszystkim reagujmy na po-
trzebę dziecka, a nie na jego zacho-
wanie. I choć czasem nie jest to ła-
twe, opanujmy swój własny stres za-
miast reagować np. karaniem za złe 
zachowanie dzieci. Następnie za-
stanówmy się i szukajmy powodów 
zmiany tego zachowania.
 Kary za nieodpowiednie zacho-
wanie czy wykłady moralne nie tylko 
nie pomagają dziecku w stresie, ale 
dodatkowo mogą go jeszcze nasilić. 
Przedszkolaki są szczególnie wraż-
liwe na odrzucenie, brak akceptacji 
i empatii, do czego prowadzą nie-
zrozumienie i nieżyczliwa postawa 
dorosłych, próbujących zrzucić na 
barki dziecka odpowiedzialność za 
stresujące sytuacje.
 A w jaki sposób można mu po-
móc? Przytulajmy malucha tak czę-
sto jak to tylko możliwe, mówmy mu, 
że bardzo go kochamy i jak bardzo jest 
dla nas ważny oraz poświęcajmy mu 
czas i uwagę. Nie bagatelizujmy też 
uczuć naszego dziecka, bo sprawy - 
wydawać się mogło błahe i mało istot-
ne – niejednokrotnie są dla niego praw-

dziwą traumą. Uważajmy przy tym na 
to, co mówimy. Jeżeli sami się czymś 
otwarcie martwimy, nawet przejściowo 
czy w niewielkim stopniu, maluch (bę-
dący zdecydowanie lepszym obserwa-
torem niż się nam wydaje) potrafi się 
tym, bardzo zestresować.
 - Nie zapomnijmy też o tym jak 
ważna jest rozmowa z dzieckiem i 
pytania: martwisz się czymś? Bo-
isz się czegoś? Pamiętaj, że może-
my o tym porozmawiać! - dodaje 
Joanna Srebnicka. - Otwarta roz-
mowa może pomóc dziecku oswoić 
lęki i złagodzić ich negatywne skut-
ki. Często dzieci wyolbrzymiają w 
swojej głowie to, co usłyszą, a dzię-

ki rozmowie mogą uświadomić so-
bie, że strach ma wielkie oczy. 
 Cały czas obserwujmy też nasze 
dziecko. Jeżeli jego zachowanie za-
czyna nas niepokoić, a nasze dzia-

łania nie przynoszą oczekiwanych 
skutków, warto udać się po poradę 
do specjalisty.

Grzegorz Tylec
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Dziecięcy stres
Choć stres kojarzy się przede wszystkim z dorosłym życiem, to w nie mniejszym stopniu dotyka on również 

dzieci. Wprawdzie jest on zjawiskiem naturalnym i w zasadzie koniecznym do normalnego funkcjonowa-

nia jednak jego nadmiar jest niezwykle destrukcyjny – zwłaszcza dla zdrowia i psychiki młodego człowieka
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Wyniki innych szkół z terenu powiatu piaseczyńskiego 

w województwie mazowieckim

LICEA

140. miejsce LO im. ks. Zygmunta Sajny w Górze Kalwarii
167. miejsce II LO im. Emilii Plater w Piasecznie al. Brzóz

TECHNIKA

15. miejsce Technikum nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie al. Brzóz
40. miejsce Technikum nr 2 (ZSZ im. marsz. F. Bielińskiego) w Górze Kalwarii
85. miejsce Technikum nr 3 (ZS RCKU im. C. Plater-Zyberkówny) w Piasecznie
93. miejsce Technikum nr 1 (ZSZ im. ppor. E. Gierczak) w Górze Kalwarii

 Zgodnie z postanowieniem Ka-
pituły w rankingu „Perspektyw” li-
cea ogólnokształcące zostały oce-
nione za pomocą trzech kryteriów. 
Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, 
wyniki matury z przedmiotów obo-
wiązkowych oraz wyniki matury z 
przedmiotów dodatkowych. W przy-
padku rankingu techników wzięto 
jeszcze pod uwagę wyniki egzaminu 
zawodowego.

Nasze szkoły w czołówce

 Piaseczyńskie IV LO im. rotmi-
strza Witolda Pileckiego od lat jest 
w czołówce najlepszych szkół w Pol-
sce. W rankingu „Perspektyw” na 
ten rok szkoła uplasowała się na 
wysokim 35. miejscu na Mazowszu 
oraz 113. miejscu w skali całego kra-
ju (awans o 12 miejsc w stosunku do 
ubiegłego roku). Jeszcze wyżej wy-
lądowały dwie szkoły z Ursynowa. 
Społeczne Liceum Ogólnokształcą-
ce Nr 4 uplasowało się na 18. miej-
scu wśród liceów warszawskich,  20. 
miejscu w skali województwa oraz 
51. w skali kraju, a NLO im. Roberta 
Schumana Fundacji "Primus"  zajęło 
29. miejsce w Warszawie, 34. na Ma-
zowszu i 110 w Polsce.
 Warto dodać, że w ogólnopolskim 
rankingu „Perspektyw” sklasyfikowa-
nych jest grubo ponad 1000 szkół. 
 W rankingu Techników „Per-
spektyw” 2021 świetne 8. miejsce na 
Mazowszu a 56. w kraju zajęło Tech-
nikum nr 1 w Piasecznie. Warto do-
dać, że szkoła poprawiła swój wynik 
aż o 110 miejsc. 

AS

8
KURIER POŁUDNIOWY

DODATEK EDUKACYJNY

R E K L A M A

Nasze szkoły średnie 
coraz wyżej w rankingach
POWIAT Co roku wydawnictwo „Perspektywy” ogłasza ranking szkół średnich. Możemy być dumni z na-

szych liceów i techników, wszystkie poprawiły swoje wyniki z zeszłego roku. IV LO im. rotmistrza Witolda 

Pileckiego w Piasecznie uplasowało się na 35. miejscu na Mazowszu. W rankingu na wysokich miejscach w 

skali województwa znalazły się także dwie szkoły z Ursynowa: NLO im. Roberta Schumana Fundacji "Pri-

mus" (34. miejsce) oraz Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 4 (20. miejsce)

Wyniki innych szkół z terenu powiatu piaseczyńskiego 

w województwie mazowieckim

Kolejny
dodatek już 
w kwietniu
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Wyciąg z Ogłoszenia Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości 

położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Grodzkiej 17 oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 24  
w obrębie 03-02 o powierzchni 0,3318 ha

Gmina  
Konstancin-Jeziorna

     oznaczenie nieruchomości: dz. ew. nr 24 obręb 03-02  
     położenie: ul. Grodzka 17, o powierzchni 0.3318 ha
     numer KW WA5M/00273750/8
     cena wywoławcza 1 907 224,00  zł*
     wysokość wadium 190 000 zł

* Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11.03.2004 roku  
o podatku od towarów  i usług (t.j. Dz.U z 2018 roku poz. 2174 ze zm.) 
zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
Teren, na którym położona jest nieruchomość, objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie  
z Uchwałą nr 179/IV/13/2004 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gruntów terenu „Chylice – Letnisko” przedmiotowa nieruchomość w przeważającej części leży na obszarze oznaczonym na 
rysunku planu symbolem MNLs – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na działkach leśnych. Pozostała część nieruchomości przeznaczona 
jest pod poszerzenie drogi publicznej – ul. Długiej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KZ oraz pod poszerzenie drogi – ul. Grodzkiej 
(pod tzw. trójkąt widoczności), oznaczonej  na rysunku planu symbolem KD.
Przetarg odbędzie się 21.04.2021 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy  
ul. Piaseczyńskiej 77.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.04.2021 roku (data uznania 
rachunku bankowego gminy) na rachunek bankowy Gminy Konstancin-Jeziorna  Nr 15 8002 0004 0200 1111 2002 0067 prowadzony przez 
Bank Spółdzielczy O/Konstancin-Jeziorna.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy 
Konstancin-Jeziorna, tel 22 48 42 385 oraz na stornie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl.

Opis nieruchomości: 
Nieruchomość położona jest na terenie Konstancina-Jeziorny przy  
ul. Grodzkiej 17, róg ul. Długiej, niedaleko granicy miasta, za którą położona 
jest miejscowość Chylice w gminie Piaseczno. Odległość do centrum miasta 
wynosi ponad 3 km. Nieruchomość oznaczona jest jako działka ewidencyjna 
nr 24 o powierzchni 3318 m2 z obrębu 03-02. Sąsiednie działki są zabudowane 
budynkami jednorodzinnymi na działkach zadrzewionych. Zgodnie z danymi 
ewidencji gruntów i budynków użytek działki stanowią lasy klasy V (LsV) oraz 
tereny mieszkaniowe (B). Kształt działki zbliżony jest do kwadratu. Dojazd 
do nieruchomości realizowany jest od ul. Grodzkiej, o nawierzchni z kostki 
betonowej, stanowiącej drogę lokalną o małym natężeniu ruchu, natomiast 
od strony południowej nieruchomość przylega do ul. Długiej o znacznym 
natężeniu ruchu. W zasięgu nieruchomości jest pełne uzbrojenie  w sieci infrastruktury technicznej terenu. Działka jest uzrojona i ogrodzona. 
Ogrodzenie od strony ulic wykonane jest z siatki na słupach stalowych, wykazuje znaczny stopień zużycia. Działka jest zadrzewiona, zieleń 
zaniedbana, choinki i podjazdy betonowe, w części zniszczone. W bliskiej odległości na ulicy Długiej kursują autobusy komunikacji publicznej.

R E K L A M A

Słup energetyczny „zagląda”
jej do mieszkania
PIASECZNO Wiosną ubiegłego roku Edyta Twaróg kupiła mieszkanie przy ul. Cichej Łąki 7. - Przed zakupem 

zapytałam o stojący obok budynku słup – opowiada. - Przedstawicielka dewelopera zapewniła mnie, że zo-

stanie on wkrótce usunięty. Tak się jednak nie stało. Sprzedający lokal wprowadził mnie w błąd

 Słup energetyczny linii średniego 
napięcia 15 kV stoi w odległości 40 
cm od ogrodzenia osiedla oraz oko-
ło 3 m od krawędzi balkonów. Pani 
Edyta uważa, że znajduje się on zbyt 
blisko i bezpośrednio zagraża bez-
pieczeństwu mieszkańców (w pio-
nie bloku sąsiadujący ze słupem są 
cztery mieszkania). - Firma Ancona, 
która wybudowała budynek, wpro-
wadziła nas w błąd – uważa nasza 
czytelniczka. Na pytanie dlaczego 
zdecydowała się kupić mieszkanie 
obok słupa odpowiada: - Otrzyma-
łam ustne zapewnienie, podobnie 
zresztą jak moi sąsiedzi, że zosta-
nie on przesunięty. Powiedziano mi, 
żebym w ogóle na ten słup nie pa-
trzyła, bo wkrótce go tu nie będzie. 
Deweloper zapewniał, że w prze-
ciwnym razie nie otrzyma zgody na 
użytkowanie budynku – dodaje na-
sza czytelniczka. 

Słup jednak pozostał

 W końcu Wspólnota Mieszka-
niowa Cichej Łąki 7 postanowiła za-
interesować sprawą PGE. W odpo-
wiedzi otrzymała pismo, że energe-
tycy przekierowali zgłoszenie do Po-
wiatowego Inspektora Nadzoru Bu-
dowlanego, który miał zbadać, czy 
słup znajduje się w przepisowej od-
ległości od budynku mieszkalne-
go. Kiedy PINB nie stwierdził uchy-
bień, wszyscy nabrali wody w usta. 
- Deweloper nie zamierzał przesta-
wiać słupa na swój koszt, PGE też 
nie chciało tego zrobić – mówi Edy-
ta Twaróg.  - Otrzymałam wpraw-
dzie od firmy Ancona pismo, że słup 
elektryczny zostanie zlikwidowany 
w ramach realizacji inwestycji PGE 
będącej w fazie projektowania, ale 

termin jej przeprowadzenia jest na 
razie nieznany. Znajdujemy się więc 
w punkcie wyjścia: słup stoi i nie ma 
chętnego, aby go przestawić. W koń-
cu, po naszych naciskach PGE zade-
klarowało, że może to zrobić, jednak 
mieszkańcy muszą pokryć koszty tej 
operacji, czyli zapłacić z własnej kie-
szeni 20-30 tys. zł. Najgorsze jest to, że 
w tej sprawie każdy mówi co innego...

Deweloper przedstawia ekspertyzę

 Poprosiliśmy o komentarz firmę 
Ancona Development, która poin-
formowała nas, że jeśli chcemy po-
znać plany skablowania linii śred-
niego napięcia (i przesunięcia słu-
pa), powinniśmy zapytać o nie PGE, 
która jest jego właścicielem. Anco-
na przedstawiła nam natomiast do 
wglądu ekspertyzę z maja 2019 roku 

wydaną przez PGE. Znajduje się w 
niej zapis, że minimalna odległość 
od przewodu linii 15 kV do krawę-
dzi budynku mieszkalnego powin-
na wynosić 2,1 m. Po dokonaniu po-
miarów okazało się, że w przypadku 
bloku przy Cichej Łąki 7 jest to 2,86 
m. „Powyższa analiza prowadzi do 
wniosku, że balkony budynku nr 10 
pozostają w bezpiecznej strefie” - 
czytamy w podsumowaniu. - Nor-
ma, na którą powołuje się PGE jest 
już nieaktualna – uważa Edyta Twa-
róg. - Poza tym odległości były mie-
rzone od nogi słupa, a ja mam jego 
boki prawie w balkonie. Na pewno 
tak tej sprawy nie zostawię, bo boję 
się mieszkać w swoim mieszkaniu 
– dodaje.

Tomasz Wojciuk

Deweloper podpiera się ekspertyzą, z której wynika, że 

przepisowa odległość od słupa do bloku została zachowana

Poznaj współczesną
Japonię
PIASECZNO Do końca lutego 

w holu biblioteki głównej 

CEM oglądać można wyjąt-

kową wystawę  „Japońskie 

społeczeństwo XXI wieku”

 Ekspozycja składa się z kilkuna-
stu plansz ze zdjęciami z Japonii oraz 
krótkimi, merytorycznymi opisami, 
które przybliżają tematykę prezen-
towaną podczas spotkań realizowa-
nych w ramach projektu w Bibliote-
ce Publicznej Gminy Grodzisk Mazo-
wiecki. Wystawa, wypożyczona z za-
przyjaźnionej grodziskiej biblioteki, 
została sfi nansowana przez Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego w ramach projektu „zORIEN-
TOwani: Literatura, kultura i społe-
czeństwo państw Orientu”. Ekspo-
zycja stanowi ciekawe uzupełnie-
nie działań piaseczyńskiej biblioteki 
w ramach comiesięcznej prezentacji 
kultur innych krajów.

Tyl.

Policjanci podsumowali ubiegły rok
POWIAT Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie przygotowała spra-

wozdanie za ubiegły rok. Niektóre statystyki  mogą niepokoić, inne 

wyglądają lepiej niż w poprzednich latach, co może być efektem pan-

demii koronawirusa i wprowadzonych ograniczeń

 W ubiegłym roku policjanci odnotowali łącznie aż 29 356 interwencji w miej-
scach publicznych oraz 330 interwencji domowych, związanych najczęściej z 
przemocą lub zakłócaniem ciszy nocnej. 56 przestępców udało się zatrzymać 
na gorącym uczynku, do sądu wpłynęło też 356 wniosków o ukaranie nieletnich 
(najczęściej za kradzieże, przemoc i przestępstwa związane z narkotykami). 
 Nieco inaczej niż w ubiegłych latach wyglądała sytuacja na drogach, co 
było efektem mniejszego ruchu samochodowego w okresie pandemii. W 
ubiegłym roku doszło do 84 wypadków w których zginęło 11 osób (o 5 mniej 
niż w roku 2019), a 86 zostało rannych (o 9 więcej niż w roku 2019). Wśród za-
bitych było 5 kierowców (w tym jeden motocyklista), 4 pieszych oraz 2 rowe-
rzystów. Policjanci odnotowali także 2089 kolizji, o 243 mniej niż w roku 2019.
 Jeśli chodzi o najbardziej uciążliwe dla mieszkańców przestępstwa, to 
w ubiegłym roku dokonano 14 rozbojów, 16 bójek i pobić, 107 przestępstw 
związanych z narkotykami oraz 611 kradzieży. Z ulic i parkingów skradziono 
też aż 102 samochody, a więc o 18 więcej niż w roku 2019. Na naszym terenie 
zainteresowaniem złodziei cieszą się zwłaszcza marki japońskie, wśród któ-
rych prym wiedzie toyota. 

TW

W 2020 roku przeprowadzono łącznie 30 110 kontroli na trzeźwość. 

U 207 kierujących stwierdzono obecność w organizmie alkoholu
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Wyciąg z Ogłoszenia Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
w sprawie ogłoszenia V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości 
położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mickiewicza 7 oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 50  

w obrębie 03-12 o powierzchni 0,3316 ha

Gmina  
Konstancin-Jeziorna

     oznaczenie nieruchomości: dz. ew. nr 50 obręb 03-12 
     położenie: ul. Mickiewicza 7, o powierzchni 0.3316 ha
     numer KW WA5M/00252869/2
     cena wywoławcza 1 900 000 zł*
     wysokość wadium 190 000 zł

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11.03.2004 roku  
o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U z 2020 roku poz. 106 ze zm.) zwalnia 
się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części.
* od uzyskanej w wyniku przetargu ceny zostanie udzielona bonifikata w wysokości 
10% zgodnie z podjętą Uchwałą nr 109/VIII/8/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna  
z dnia 25.06.2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty przy 
sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych – I etap, 
zatwierdzonym uchwałą nr 95/VI/11/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14.06.2011 r., która została zmieniona uchwałą nr 404/
VI/33/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 15.05.2013 r oraz uchwałą nr 453/VII/27/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 
08.02.2017 r. położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 21U/MNp/MN. Na terenie tym ustala się:
- przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa, realizowana wyłącznie jako usługi z zakresu handlu i gastronomii, zdrowia i opieki 
zdrowotnej, aministracyjno-biurowe, oświaty, zabudowa pensjonatowa i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
- przeznaczenie uzupełniające – stacje transformatorowe, sieć, obiekty i urządzenia infrastruktury dla potrzeb lokalnych.
Przetarg odbędzie się 21.04.2021 r. o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77.
Warunkiem przystąpienia w przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.04.2021 roku (data uznania 
rachunku bankowego gminy) na rachunek bankowy Gminy Konstancin-Jeziorna Nr 15 8002 0004 0200 1111 2002 0067 prowadzony przez 
Bank Spółdzielczy O/Konstancin-Jeziorna.
Dodatkowe informacje na temat warunków przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy 
Konstancin-Jeziorna, tel 22 48 42 385 oraz na stornie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl.
Ogłoszenie znajduje się na tablicy ogłoszeń urzędu oraz na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl.

Opis nieruchomości: 
Nieruchomość położona jest przy ul. Mickiewicza 7 w bezpośred-
nim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej rezydencyjnej i wieloro-
dzinnej w Konstancinie-Jeziornie. Na działce znajduje się budynek 
mieszkalny „Willa Biała”, który został wpisany wraz z otoczeniem 
do rejestru zabytków pod numerem A-848 decyzją Mazowieckiego  
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie z dnia 
17.02.2009 r. Budynek został wybudowany w 1903 roku według pro-
jektu Józefa Piusa Dziekońskiego w stylu architektonicznym nawią-
zującym do zakopiańsko-szwajcarskiego. Jest obiektem zaliczanym 
do kategorii budynków niskich (2 kondygnacje nadziemne) podpiw-
niczony, o konstrukcji tradycyjnej z nieużytkowanym poddaszem. 
Od strony ulicy A. Mickiewicza budynek posiada dwukondygnacyjną 
drewnianą werandę.

Wyciąg z Ogłoszenia Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 

położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Letniej 14, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 46  
w obrębie 03-04 o powierzchni 0,1907 ha

Gmina  
Konstancin-Jeziorna

     oznaczenie nieruchomości: dz. ew. nr 46 z obrębu 03-04
     położenie: ul. Letnia 14 o pow. 0,1907 ha
     numer KW WA5M/00250273/3
     cena wywoławcza 907 732,00 zł
     wysokość wadium 90 000,00 zł

*Do ceny sprzedaży nieruchomości, która zostanie ustalona 
w wyniku przetargu, należy doliczyć podatek VAT, wynoszący 
obecnie 23%.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
Teren, na którym położona jest nieruchomość objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie  
z Uchwałą nr 110/IV/8/2003 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu Cegielni Chylickiej z późniejszymi zmianami, działka leży na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 
2MN – obszar zabudowy mieszkaniowej.
Przetarg odbędzie się 21.04.2021 roku o godzinie 11.00  w sali konferencyjnej nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy  
ul. Piaseczyńskiej 77.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.04.2021 roku na rachunek 
bankowy Gminy Konstancin-Jeziorna: 15 8002 0004 0200 1111 2002 0067 w Banku Spółdzielczym O/Konstancin-Jeziorna. Za dokonanie 
wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy.
Dodatkowe informacje na temat warunków przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy 
Konstancin-Jeziorna, tel 22 48 42 385 oraz na stornie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl.
Ogłoszenie znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Gminy Konstancin-Jeziorna: bip.konstancinjeziorna.pl.

Opis nieruchomości: 
Nieruchomość położona jest w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Letniej 14 na 
osiedlu Chylice Letnisko. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w odległości 
około 100 m  od ul. Długiej. W odległości około 400 m przepływa rzeka Jeziorka, 
w pobliżu której posadowiony jest plac sportowy. Działka położona jest  
w bezpośrednim sąsiedztwie terenów niezabudowanych w niedalekiej odległości 
znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i uzdrowiskowa oraz 
tereny leśne. W odległości około 200 m jest umiejscowiony Szpital Dziecięcy. Od 
południowej strony nieruchomości w odległości około 300 m położone są tereny 
pocegielniane oraz glinianki.  W ulicy Letniej znajduje się sieć wodociągowa  
i kanalizacyjna. W dalszej odległości   od nieruchomości w ulicy Letniej 
znajduje się sieć gazowa. W pobliżu nieruchomości ulicą Długą kursują 
autobusy  komunikacji publicznej.

R E K L A M A

Gosir przejął zarządzenie 
stadionem Laury Chylice
PIASECZNO Zgodnie z zapowiedzią Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piasecznie stopniowo przejmuje 

zarządzenie kolejnymi obiektami sportowymi w gminie. Pierwszym klubem, który od tego roku zdecydo-

wał się na ściślejszą współpracę z ośrodkiem jest Laura Chylice

 Przejęcie zarządzania stadionem 
nastąpiło na wniosek klubu, który 
będzie funkcjonować na tej samej 
zasadzie co dotychczas.
 - Z Gosirem współpracuje-
my już od dawna – nie kryje Da-
wid Hakowski, prezes Laury Chy-
lice. - Od wielu lat ośrodek poma-
ga nam w utrzymywaniu obiektu w 
Chylicach, zapewniając coroczną 
konserwację murawy oraz prze-
prowadzając niezbędne prace re-
montowe i inwestycyjne. Od nowe-
go roku Gosir pełni także funkcję 
zarządcy obiektu przy Dworskiej 
9. Jesteśmy pewni, że pomoże to 
w jego jeszcze lepszym funkcjono-
waniu. Cieszymy się na tą ściślej-
szą współpracę.
 Obecnie, z zakontraktowanych 
na ten cel około 150 tys. złotych (bez 
kosztów bieżących), w Chylicach 
prowadzone są prace nad odświe-
żeniem budynku klubowego, kana-
lizacją, prace na parkingu oraz do-
konana ma być wymiana oświetlenia 
zewnętrznego i ogrodzenia. Nowy 
zarządca zaznacza jednak, że dal-
szy rozwój klubu wiąże się z pozy-
skaniem części gruntów należących 
obecnie do skarbu państwa.
 A co pozostałymi klubami w 
gminie? Czy także będą w przy-
szłości zarządzane przez gminny 
ośrodek?
 - Żaden z nich, póki co, wniosku 
jeszcze nie złożył – tłumaczy Łu-
kasz Kamiński z GOSiR-u. - Są jed-
nak prowadzone z nimi rozmowy, a 
w najbliższym czasie najprawdopo-
dobniej przejmiemy również obiekt 
w Bobrowcu. Chciałbym zaznaczyć, 
że poza Żabieńcem, miejscowe sta-
diony stoją na gruntach gminnych, 
które są użyczone klubom.

R E K L A M A

 Wszystkie obiekty zarządza-
ne przez GOSiR mają być trakto-
wane na równi, choć Łukasz Ka-
miński podkreśla, że ich obecny 
stan jest różny, wobec czego wy-

magać będą różnych nakładów 
finansowych.

Grzegorz Tylec/

fot. GOSiR Piaseczno
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Wyciąg z Ogłoszenia Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości  

położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Kazimierza Pułaskiego 81,  
oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 64 w obrębie 01-21 o powierzchni 0,0940 ha

Gmina  
Konstancin-Jeziorna

     oznaczenie nieruchomości: dz. ew. nr 64 z obrębu 01-21
     położenie: ul. Pułaskiego 81, o powierzchni 0.0940 ha
     numer KW brak księgi wieczystej
     cena wywoławcza 600.000,00 zł*
     wysokość wadium 120.000 zł

* Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11.03.2004 roku  
o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 106 ze zm.) zwalnia 
się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części.

Przetarg odbędzie się 21.04.2021 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77.

Warunkiem przystąpienia w przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.04.2021 roku (data uznania rachunku bankowego Gminy) na 
rachunek bankowy Gminy Konstancin-Jeziorna nr 15 8002 0004 0200 1111 2002 0067 prowadzony przez Bank Spółdzielczy O/Konstancin-Jeziorna. 
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna,  
tel 22 48 42 385 oraz na stornie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl.

Ogłoszenie znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Konstancin-Jeziorna: 
bip.konstancinjeziorna.pl.

Opis nieruchomości: 
Nieruchomość położona jest przy ul. Pułaskiego 81 na terenie osiedla Skolimów Wieś. Ulica Pułaskiego 
jest drogą wojewódzką nr 721 łączącą Konstancin-Jeziorna z Piasecznem.  Działka ewidencyjna nr 64   
z obrębu 01-21 ma kształt prostokątny. Wjazd na działkę odbywa się od strony ul. Bydgoskiej. Nieruchomość 
ma zapewniony dostęp do pełnej infrastruktury technicznej terenu (wodociąg, kanalizacja, gaz, energia 
elektryczna). Teren jest częściowo ogrodzony siatką,  a od strony ul. Bydgoskiej znajduje się brama  
z furtką. W środkowej części działki posadowiony jest budynek mieszkalny. Tuż przy sąsiedniej działce 
nr 15 znajdują się dwa blaszane garaże i inne naniesienia, nietrwale związane z gruntem.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: 
Brak planu zagospodarowania przestrzennego.

R E K L A M A

Zagrają o awans
KOSZYKÓWKA, III LIGA, MUKS PIASECZNO - UKS WGR TEAM GRÓJEC 91:58 (22:10, 20:9, 18:19, 31:20), AZS PO-

LITECHNIKA WARSZAWSKA - MUKS PIASECZNO 88:59 (20:29, 24:15, 23:11, 21:4) Pewna wygrana w zale-

głym meczu z Grójcem zapewniła podopiecznym Cezarego Dąbrowskiego awans do 

najlepszej szóstki trzeciej ligi. Przegrany mecz z Politechniką był już w tej sytuacji bez 

większego znaczenia dla końcowego układu w tabeli
 W środowym, toczonym póź-
nym wieczorem spotkaniu z Grój-
cem zdecydowany prym wśród pia-
secznian wiódł doświadczony To-
masz Wójcikowski, który zdobył 
dla swojego zespołu aż 26 punktów. 
W pierwszych dwóch kwartach do-
brze wyglądała też obrona – do tego 
stopnia, że przyjezdni mieli poważ-
ne problemy z kończeniem swoich 
akcji. Trenera Dąbrowskiego iryto-
wały jednak niepotrzebne faule, któ-
re – przy szybko osiągniętym limi-
cie – dawały gościom szansę stawa-
nia na linii rzutów wolnych. Niestety, 
po przerwie MUKS wyraźnie spuścił 
z tonu, w efekcie czego Grójec wygrał 
trzecią kwartę. Ostatnia część meczu 
to jednak powrót do agresywnego 
pressingu, dzięki któremu rywale czę-
sto tracili piłkę na własnej połowie, a 
Piaseczno mogło dorzucić do swoje-
go dorobku kilka łatwych punktów.
 Spotkanie w Warszawie z miej-
scową Politechniką dobrze ukła-
dało się jednak jedynie w pierwszej 
kwarcie, a im dłużej trwały zawo-
dy, tym gorzej radził sobie MUKS. 
Piasecznianie chcieliby zapewne jak 
najszybciej zapomnieć zwłaszcza o 
czwartej kwarcie, w której zdoby-
li ledwie... cztery punkty. Najwięcej 
oczek w tym meczu dla przyjezd-
nych (18) rzucił Piotr Łazarek.

 Kolejny mecz MUKS rozegra 22 
marca, kiedy to zmierzy się na wy-
jeździe z zespołem UKS Gim 92 Ur-

synów Warszawa.

Tyl.

Pingpongiści wracają do gry
TENIS STOŁOWY Po niemal dwumiesięcznej przerwie ligowe rozgrywki wznowią wreszcie 

tenisiści stołowi. Już w najbliższą niedzielę 21 lutego zespół UKS Return Piaseczno po-

dejmie w ramach dziewiątej kolejki drugiej ligi mężczyzn zespół UKS Victorii Płock

 Przed tym spotkaniem pingpon-
giści z Piaseczna zajmują czwarte 
miejsce w tabeli, a zespół z Płocka 
jest siódmy. Mecz ten będzie istotny 
dla układu tabeli w związku ze zbli-
żającym się zakończeniem pierw-
szej rundy rozgrywek (dzielącej ta-
bele na grupę mistrzowską - druży-
ny od pierwszego do szóstego miej-
sca i grupę spadkową - drużyny od 

siódmego do 12 miejsca). Ewentu-
alne zwycięstwo drużyny Returnu 
zapewni im miejsce w grupie mi-
strzowskiej i pozwoli na walkę o 
czołowe lokaty. Po tak długiej prze-
rwie od meczów i zawodów forma 
zawodników może być pewną nie-
wiadomą, ale jak zapewnia grający 
trener Maciej Chojnicki, zespół jest 
dobrze przygotowany, a zawodni-

cy systematycznie podnoszą swoje 
umiejętności podczas codziennych 
treningów.
 W niedzielę wystąpi także drugi 
zespół z Piaseczna, który po 8 kolej-
kach z kompletem punktów jest lide-
rem V ligi mężczyzn i pewnie zmie-
rza w stronę awansu do wyższej kla-
sy rozgrywkowej.

Tyl.

Tabela grupy A trzeciej ligi

1 ENERGA Hutnik Warszawa Koszykówka 24 12 12 - 0 6 - 0 6 - 0 1172 - 800
2 GLKS Nadarzyn 19 12 7 - 5 4 - 2 3 - 3 984 - 944
3 MUKS Piaseczno 18 11 7 - 4 5 - 1 2 - 3 867 - 743

4 AZS PW 17 12 5 - 7 2 - 4 3 - 3 930 - 902
5 Kolejarz 16 12 4 - 8 2 - 4 2 - 4 943 - 1005
6 WGR TEAM Grójec 15 10 5 - 5 2 - 3 3 - 2 815 - 855
7 Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin 11 11 0 - 11 0 - 5 0 - 6 581 - 1043

Konstancińskie kluby
wróciły na swoją salę
KONSTANCIN-JEZIORNA Przedstawiciele czterech konstancińskich klu-

bów sportowych od początku tego roku nie mieli dostępu do sali Gmin-

nego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Żeromskiego. Z uwagi na tre-

ningi i udział w rozgrywkach zmuszeni byli korzystać z obiektów w War-

szawie i sąsiednich gminach, co wiązało się z określonymi wydatkami
 Na początku lutego kluby IKS Konstancin (pływanie), IKS GTM Konstancin 
(koszykówka na wózkach), KS SPS Konstancin-Jeziorna (siatkówka) i AZS AWF 
Warszawa (szermierka) wystosowały do burmistrza Kazimierza Jańczuka ofi -
cjalne pismo w sprawie braku dostępu do sali. Domagały się w nim umożli-
wienia realizacji ich działań statutowych, prowadzenia treningów i zawodów 
sportowych. 
 Konstancińskie kluby należą do struktur ogólnopolskich i wojewódzkich 
związków sportowych oraz biorą udział w młodzieżowej i seniorskiej rywali-
zacji sportowej, zawodach rozgrywanych na terenie kraju i województwa. W 
liście do burmistrza przypomnieli, że rozgrywki nie zostały zawieszone, a za-
wodnicy należą do kadr narodowych i wojewódzkich, posiadając przy tym 
odpowiednie licencje sportowe.
- Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.12.2020 na terenie 
Polski i województwa mazowieckiego podmioty takie jak nasze kluby mają 
dostęp do obiektów sportowych i siłowni – podkreślali zgodnie autorzy pi-
sma. - My jesteśmy zmuszeni wynajmować obiekty w Warszawie i w sąsied-
nich gminach na treningi i rozgrywki. Pieniądze klubowe i pochodzące z do-
tacji powinny być wydawane na terenie naszej gminy, jeżeli posiadamy odpo-
wiednią bazę treningową.
 Ostatecznie gmina uwzględniła stanowisko klubów. W zeszłym tygodniu 
dostęp do sali został im przywrócony i konstancińskie kluby mogły w niej 
wznowić treningi. 

Tyl.

Młodziczki Krótkiej nie zawodzą
SIATKÓWKA Już w najbliższy weekend młodziczki MUKS Krótkiej Mysia-

dło zagrają w Półfi nałach Mistrzostw Mazowsza, na udział w których 

zapracowały sobie dobrą postawą w lidze
 Miniony sezon, choć nie 
brakowało w nim porażek, 
zapisze się w pamięci mło-
dych zawodniczek przede 
wszystkim jako rozgryw-
ki pełne walki do samego 
końca. Bardzo wiele spo-
tkań Krótkiej rozstrzygnąć 
musiało się w tie-breaku, 
a jeden z setów (z drużyną 
MOS Wola) podopieczne 
Bogumiły Kott wygrały... aż 
do 40 punktów. Determina-
cja i siła naszych siatkarek 
przełożyła się ostatecznie na siódme miejsce w tabeli, które zapewniło awans 
do Półfi nałów Mistrzostw Mazowsza.
 Zawodniczki Krótkiej Mysiadło wyróżniono również w poszczególnych 
rocznikach wojewódzkiej kadry. Znalazły się w niej atakująca Hanna Stolar-
czyk (Kadra 2006), rozgrywająca Sandra Ganszczyk, atakująca i przyjmują-
ca Zuzanna Waldowska, przyjmująca Weronika Borek (Diamenty 2007) oraz 
przyjmujące Marysia Łagowska i Lena Świderska, a także środkowa Barbara 
Dryzek (Diamenty 2008).

Tyl.
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Na kolejce trwa remont 
taboru. A co z parowozem?
PIASECZNO W ciągu ostatnich kilku miesięcy na stacji kolejki wąsko-

torowej, która o tej porze roku nie prowadzi przewozów pasażer-

skich, wyremontowano kilka wagonów i odmalowano drezynę. Zapy-

taliśmy, kiedy na tory wróci parowóz px48, wydzierżawiony dwa lata 

temu od Stacji Muzeum

 Parowóz px48 wrócił do Piaseczna z wielką pompą. - Odzyskaliśmy sym-
bol miasta – cieszył się burmistrz Daniel Putkiewicz. Ciuchcia miała przejść 
gruntowny remont i wrócić na szlak w 2020 roku. Nic z tych planów jednak 
nie wyszło. Udało się natomiast oszacować koszty naprawy, którą wyceniono 
na około 750 tys. zł. To duża kwota. Tym bardziej biorąc pod uwagę obecną 
sytuację pandemiczną i fakt, że w ubiegłym roku kolejka realizowała przewo-
zy pasażerskie w ograniczonym zakresie (ten rok może być zresztą podobny). 
- Na domiar złego właśnie upada ostatni w naszym kraju zakład, który mógł-
by dokonać remontu parowozu – mówi Michał Duraj, wiceprezes zawiadują-
cego wąskotorówką Piaseczyńsko-Grójeckiego Towarzystwa Kolei Wąskoto-
rowej. - Najbliższe takie warsztaty znajdują się w Niemczech i w Czechach. 
 Zapytaliśmy burmistrza Daniela Putkiewicza, czy gmina wesprze fi nansowo 
remont parowozu. - Będziemy starali się pozyskać na ten cel jakieś fundusze ze-
wnętrzne – mówi burmistrz. - Stację wąskotorówki na pewno trzeba doinwesto-
wać. Jednak pamiętajmy, że jest tam sporo potrzeb. Parowóz jest tylko jedną z nich.
 Póki co na stacji trwa remont taboru. Niedawno odnowiono platformę, 
która była wcześniej wagonem towarowym, a teraz zostanie przeznaczona 
na cele edukacyjne (będą odbywały się na niej lekcje historii). Oprócz tego 
odmalowano dwie wojskowe cysterny, służące wcześniej do przewozu paliwa 
lotniczego na lotnisko wojskowe w Nowym Mieście nad Pilicą i drezynę Wmc, 
która zyskała również nowe oświetlenie.

TW

(Nie)Brzydkie Kaczątko

KONSTANCIN-JEZIORNA 

 Od niedzieli 21 lutego na facebooku KDK będzie można obejrzeć przed-
stawienie „(Nie)Brzydkie Kaczątko” (premiera o godz. 16), oparte  na klasycz-
nej baśni Hansa Christiana Andersena w autorskiej oprawie. To opowieść o sa-
motności, ale i o odnalezieniu własnej drogi, o odwadze i pięknej przemianie. 
Autorskie piosenki, wartko tocząca się akcja, piękne kostiumy oraz barwna 
scenografi a czynią ten spektakl wyjątkowym teatralnym widowiskiem z war-
tościowym morałem.

Gala Sportu 2021 Piaseczno już dziś!

PIASECZNO

 Już dziś o godz. 18.00 odbędzie się Gala Sportu 2021, czyli Podsumowanie 
Roku Sportowego 2020 Gminy Piaseczno. W tym roku z powodu pandemii 
Gala Sportu odbędzie się online i będzie transmitowana na Facebooku Gmin-
nego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piasecznie.
 Podczas gali odbędzie się wręczenie nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta i 
Gminy Piaseczno za wyniki sportowe oraz działalność społeczną na rzecz spor-
tu w 2020 roku oraz podsumowanie roku sportowego 2020 w gminie Piasecz-
no. Dodatkowo odbędzie się również zapowiedź książki “Sportowe dzieje Pia-
seczna” – rozmowa Michała Olszańskiego z autorką książki Agnieszką Cubałą.

AB



DAM PRACĘ

Zatrudnię kierowcę kat. C+E, weekendy wolne, 
tel. 601 222 448

Mar-bud remonty, wykończenia, tel. 796 996 824

Poszukuję osoby, obsługa biura, Piaseczno, 
tel. 606 87 57 34

Przyjmę do pracy panią bądź pana w delikatesach w 
Nowej Iwicznej, tel.502 159 936

Firma Hal Sp. z o.o. w Baniosze zatrudni osoby do pa-
kowania produktów na akord. Praca manualna w syste-
mie dwuzmianowym. Kontakt tel.: 22 736 68 23

Ekspedientkę oraz osobę do wykładania towaru do 
sklepu spożywczego w Ustanowie, tel. 668 463 460

Masarnia zatrudni pracownika produkcyjnego oraz 
rozbiorowego. Piaseczno, tel. 22 756 79 82

EKO-LED PIASECZNO – JÓZEFOSŁAW POSZUKU-
JE PRACOWNIKÓW NA STANOWISKO MONTER - PRA-
COWNIK PRODUKCJI PRACA SIEDZĄCA, OD ZARAZ, 
TELEFON: 508-561-379 

Do zakładu szklarskiego w Piasecznie kobietę lub męż-
czyznę, mile widziane prawo jazdy Kat B, tel. 509 920 854

Do serwisu samochodowego w Gołkowie, mechanik sa-
mochodowego, wulkanizator i pracownik myjni ręcznej, 
tel. 605 303 484 

Kucharza lub kucharkę na wesela i inne imprezy, 
tel. 667 914 610

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego. Jeziór-
ko, przy stacji „PKP Ustanówek”, tel. 602 512 677

Do sprzątania biura na 2-3 godziny, Mysiadło, tel. 502 088 120

Pomoc kuchenna/ kucharka do pracowni garmażeryjnej, 
Mysiadło, tel. 603 68 65 61

Blacharzy - praca stała, możliwość zakwaterowania na 
miejscu, tel. 22 756 84 89

Dekarzy - praca stała, możliwość zakwaterowania na miej-
scu, tel. 22 756 84 89

Do przyuczenia w zawodzie blacharz, dekarz. Praca stała, 
możliwość zakwaterowania tel. 22 756 84 89 

Przyjmę do sklepu w Runowie,  tel.601 970 036

Zatrudnimy  pracownika do  działu księgowości  ze znajo-
mością  rachunkowości i  płac. Praca w  programie Sym-
fonia.  Oferty proszę  kierować na adres  
eaz@eaz.com.pl tel:  606 822 370

Parę sprawnych emerytów do prowadzenia pensjonatu w 
górach, tel. 601 208 167

Zatrudnię kierowcę KAT. C do dystrybucji lodów i mrożo-
nek, tel. 693 298 158

KUPIĘ

Kupię kasety i czarne płyty muzyczne, tel. 501 781 933

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

Układanie kostki brukowej, profesjonalnie i termino-
wo, gwarancja, www.dobrybrukarz.pl tel. 698 698 839

Antyczne, meble, obrazy, srebra, platery, odznaczenia, 
szable, książki, pocztówki, tel. 504 017 418

Stare pamiątki motoryzacyjne,  tel. 518 452 245

Sp. z o.o. – Każda opcja, tel.502 222 555

Stare tablice rejestracyjne, tel.  518 452 245

SPRZEDAM

MEBLE ŁADNE TANIO, TEL. 664 94 87 38

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

Piec na węgiel i drzewo, tel. 885 699 899

Tuje żywopłotowe „Szamaragd”, „Brabant”, Gołków, 
tel. 501 679 121

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Honda Accord, 2,0 benzyna - gaz, 1999 r., stan bardzo do-
bry, tel. 662 849 208

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

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup aut, tel. 515 018 430

Każdy, uszkodzony, cały, tel. 789 432 021

Kasacja Skup Aut tel. 508 206 738

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Działka budowlano - usługowa 1917 m kw., Zawodne, 
tel. 508 544 377

Mieszkanie 58 m kw., parter, 2 pokoje z kuchnią, 
Piaseczno, ul. Warszawska 37, tel. 518 750 030

Działkę budowlaną 6000 m kw, Dąbrówka, 650 zł/mkw., 
w całości, podzielę lub wydzierżawię, tel. 667 797 094

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

1-osob. 480. Para 300/os + liczn., tel. 577 88 69 88

Lokal 25 m kw. Centrum Piaseczna, tel.660 691 306

PESEL, meldunek, umowa – OK!, tel. 720 90 80 80 

33 m kw. Na biuro, Piaseczno, tel. 603 655 409

Wynajmę budynek gospodarczo – produkcyjny, 
Zalesie Dolne, tel. 501 285 663

2 pokoje z kuchnią lub pokój, Chylice, tel. 516 228 558

Kwatery, 280,00 zł, Dąbrówka, tel. 667 797 094

Kawalerka w Piasecznie, tel. 662 377 618

USŁUGI

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. tel. 504 008 309

AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIAJĄCE, 
ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW, www.ogrodybrukarstwo.pl, 
tel. 698 698 839

KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY, PANELE, MALOWA-
NIE, MEBLE NA WYMIAR, TEL.723 533 233 

Glazura, łazienki, ocieplenia, tel. 601 304 250

Złom. Porządkujesz? Remontujesz? Uprzątniemy i wy-
wieziemy złom, tel. 502 898 418

Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych i spali-
nowych, tel. 503 471 422

Malowanie, remonty, glazurnictwo, tel. 669 945 460

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Elektryk, tel. 666 890 886

Wycinka drzew, usługi podnośnikiem koszowym, usłu-
gi minikoparką, tel. 537 537 450, 537 537 650

Wymieniłeś piec CO i nie wiesz co zrobić ze starym. Za-
dzwoń, przyjedziemy, zabierzemy, rury też, 
tel. 502 898 418

POMOC DLA SENIORA: zakupy, drobne sprawunki, do-
trzymywanie towarzystwa, Piaseczno, tel. 571 373 118

Docieplanie Budynków tel. 795 96 96 96

Automatyka do bram: przesuwnych, dwuskrzydło-
wych, garażowych –  sprzedaż, montaż, serwis, 
tel. 790 331 339

Remonty wykończenia wnętrz. Solidnie. 
Tel. 514 343 032 

TYNKI 20 LAT DOŚWIADCZENIA - TRADYCYJNE GIPSO-
WE TEL. 604 415 352

GLAZURA, GRES, REMONTY, TEL. 601 21 94 82

NAPRAWY AGD PRALKI, LODÓWKI, ZMYWARKI, 
PIEKARNIKI, PŁYTY , TEL. 511 204 952

Usługi remontowe, wykończenia wnętrz, glazura, terako-
ta itp., tel. 795 648 160

Malarskie, tel. 696 120 208 

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

Ocieplanie budynków, elewacje tel. 609 828 998

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

Instalacje elektryczne,   tel.  601 41 88 01

Pranie-czyszczenie dywanów, tapicerki meblowej i samo-
chodowej,tel. 508 65 20 30

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

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

Kominki, tel. 661 345 454

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Pranie dywanów, obić mebli i tapicerki, tel. 506 449 992

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Hydraulik, tel. 535 872 455

Elektryk, tel. 509 56 65 79

Remonty, wykończenia, tel. 692 194 998

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

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie elewacji - 
kilkunastoletnie doświadczenie,  tel. 501 62 45 62

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

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

Ocieplanie budynków, tel. 507 768 230

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Usługi dekarskie, naprawa dachów, rynny, obróbki bla-
charskie, papa, tel. 579 253 060

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

Remonty, malowanie, tel. 510 128 912

Cyklinowanie, tel. 510 128 912

Remonty, tel. 796 682 431

Malarskie, tanio, tel. 501 976 533, 22 727 77 47

 RÓŻNE 

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

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

NAUKA 

Szachy, tel. 883 275 656

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

GRUPA DYSKUSYJNA- rozmawiamy o życiu, tworzeniu, o 
naturze człowieka, o wszechświecie i o rozwoju osobowo-
ści, tel. 571 37 31 18

Pomoc w lekcjach dla klas 1-5, (matematyka, przyroda, 
biologia i inne), z dojazdem lub online, tel. 571 373 118

Chemia, matematyka, tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

GRUPA WSPARCIA- wsparcie w grupi lub indywidualnie,  
tel. 571 37 31 18

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czekają fun-
dacyjne zwierzaki: pieski małe, większe i całkiem duże, a 
także koty. Wszystkie są zdrowe, zaszczepione i wysteryli-
zowane. Przebywają w Piasecznie i okolicach. Chętnie po-
możemy przy doborze zwierzaka. Tel. w sprawie adopcji: 
503 069 502, 502 906 532, 604 531 952, 608 504 380
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Kierowca kat.C+uprawnienia HDS, Cendrowice k/Góry 
Kalwarii, tel. 512 311 937, 669 226 700 

Gazeta Kurier Południowy poszukuje kolportera z wła-
snym samochodem ze znajomością powiatu piase-
czyńskiego, praca w każdy piątek, chętnie emeryta, 
tel. 692 488 278

R E K L A M A

Zatrudnię ogrodnika, mile widziane doświadczenie, 
praca przez cały rok, tel. 602 114 307 

Zatrudnię Elektryka, pomocnika elektryka. 
Kontakt: 603 180 388, biuro@afm.info.pl

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

Rowery Elektryczne, tel. 508 066 034

Budowlaną, 1000 m kw., 70 tys. zł, Wola Prażmowska, 
tel. 604 44 23 13

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

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

MALOWANIE GŁADZIE PANELE, TEL. 606 683 775

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Remonty, kompleksowe wykończenia wnętrz, 
profesjonalne, tel. 537 767 691

Płytki ze szkła lacobel i luster, różne kolory, 
tel. 509 920 854

Indywidualna opieka nad dziećmi, Piaseczno, 
kwalifikacje, tel. 571 373 118

RYDZ Sklep Zielarsko-Medyczny, Zdrowa Żywność, 
ul. Puławska koło PZU, Piaseczno, 
tel. 756 77 91, www.sklepzielarski-piaseczno.pl

ELEWACJE TEL 514 343 032

Mar-bud remonty, wykończenia, tel. 796 996 824

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

Remonty, malowanie, tapetowanie, panele, 
montaż mebli, tel. 781 544 058

Usługi Malarskie Gładzie Panele tel. 606 683 775

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

R E K L A M A
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AKTUALNOŚCI

Podpisano umowę 
na remont ważnej drogi
TARCZYN W ciągu najbliższych miesięcy zostaną zmodernizowane dwa 

odcinki uczęszczanej drogi wojewódzkiej numer 876: przejście przez 

Suchodół oraz fragment z Suchodołu do Marianek

 Droga 876 ma długość 25 km i przebiega przez dwa powiaty: grodziski i 
piaseczyński. MZDW wyremontuje w tym roku trzy jej odcinki. Pierwszy od 
Piotrowic w gminie Żabia Wola do granicy z gminą Tarczyn (roboty mają po-
trwać do końca czerwca). W tym samym czasie na terenie gminy Tarczyn wy-
konawca za kwotę 820 tys. zł wykona 600-metrowe przejście przez Suchodół. 
Tu roboty mają potrwać do końca maja. Warto dodać, że w ubiegłym roku 
MZDW wyremontowała 1,5-kilometrowy odcinek drogi od Jeżewic do Sucho-
dołu. Ale na tym nie koniec, bowiem w planach jest też zrobienie 1,4-kilome-
trowego fragmentu drogi wojewódzkiej od Suchodołu do Marianek. Nie zo-
stał jeszcze rozstrzygnięty przetarg, ale należy spodziewać się, że za to zada-
nie inwestor zapłaci w granicach 1,3 mln zł. Ten odcinek popularnej 876-tki 
ma zostać wykonany do końca lipca.

TW
R E K L A M A

W dawnej szkole powstanie 
muzeum i miejsce spotkań
KONSTANCIN-JEZIORNA Zakończył się kompleksowy remont utrzymanego w stylu olęderskim budynku 

dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej. Ofi cjalnego otwarcia nie przewidziano z powodu pandemii, jednak już 

niedługo Dom Ludowy otworzy swoje podwoje przed mieszkańcami

 Prace, mające przywrócić bu-
dynkowi dawną świetność, rozpo-
częły się dwa lata temu i pochłonęły 
łącznie około 2,7 mln zł. Miejsce to 
ma już niedługo przybliżać tradycje 
i kulturę Urzecza (ma być jednym 
z elementów Urzeckiego Parku Te-
matycznego), ale ma też służyć oko-
licznym mieszkańcom. - W tej chwi-
li czekamy na pozwolenie na użytko-
wanie obiektu – mówi burmistrz Ka-
zimierz Jańczuk. - Jak już będziemy 
je mieli, zaczniemy rozmawiać z pań-
stwem sołtysami na temat jego zago-
spodarowania i docelowego przezna-
czenia. Cały czas jesteśmy też w kon-
takcie z Muzeum Etnograficznym w 
Warszawie. Z muzealnikami rozma-
wiamy o promowaniu w tym miejscu 
regionu Urzecza – dodaje. 
 Piękny, dwukondygnacyjny bu-
dynek został wykonany z uwzględ-
nieniem najbardziej charakterystycz-
nych elementów stylu olęderskiego, 
czyli dwuspadowego dachu krytego 
drewnianym gontem, wspartego na 
słupach ganku czy pionowego ode-
skowania szczytu. Na parterze ma 
mieścić się Dom Ludowy z salą kon-
ferencyjną, aneksem kuchennym, si-

łownią, sanitariatami oraz kotłow-
nią. Pierwsze piętro zajmie mu-
zeum. Oprócz oświetlonej natural-
nym światłem wpadającym przez 12 
okien połaciowych sali wystawien-
niczej, znajdą się tam dwa magazy-
ny na eksponaty, toalety oraz biuro. 
Układ poszczególnych pomieszczeń 
został tak zaprojektowany, aby mo-

gły one funkcjonować w sposób od 
siebie niezależny, wykorzystując w 
pełni swój potencjał użytkowy. Na 
zewnątrz budynku wykonano nowe 
miejsca parkingowe, zrobiono miej-
sce na rowery, posadzono drzewa, 
zasiano trawę. Wszystkie te zmiany 
będą w pełni widoczne wiosną.

TW

Już niedługo wyremontowany budynek 

będzie znów tętnił życiem

W czynie społecznym odśnieżył chodnik
LESZNOWOLA Po opadach śniegu służby drogowe doprowadziły do zadowalającego stanu większość ulic na terenie 

powiatu piaseczyńskiego. Niestety, o wiele gorzej wyglądają przydrożne chodniki i pobocza. - Postanowiłem wziąć 

sprawy w swoje ręce i odśnieżyć chodnik od Lesznowoli do Władysławowa – mówi Adam Gawrych, sołtys Wilczej Góry

 Chodnik, a właściwie ciąg pie-
szo-rowerowy ciągnie się od ulicy 
Słonecznej w Lesznowoli do koń-
ca Władysławowa i ma kilka kilo-
metrów długości. Mimo że przylega 
do drogi powiatowej, przepisy mó-
wią że powinni zadbać o niego wła-
ściciele posesji, obok których prze-
biega. - Może faktycznie powinno 
tak być, jednak to martwy zapis, 
którego prawie nikt nie przestrze-
ga – uważa pan Adam. 
 Trudno się z tym nie zgodzić. 
Poruszając się od Lesznowoli, 
chodnik przebiega najpierw wzdłuż 
pól uprawnych, potem ciągnie się 
w lesie (teoretycznie ten jego frag-
ment powinno odśnieżyć Nadle-
śnictwo Chojnów) i dalej czasami 
biegnie obok posesji, czasami obok 
kolejnych pól, lasów i niezamiesz-
kałych nieruchomości. Efekt jest 
taki, że tylko jego nieliczne frag-
menty są odśnieżone.
 - Nie mogłem dłużej na to pa-
trzeć, wziąłem ciągnik i odśnieży-
łem odcinek od Lesznowoli do uli-
cy Żwirowej – mówi sołtys Wilczej 
Góry. - Trochę się bałem, bo cho-
ciaż powiat nie odśnieża chodni-
ka, to jest jego właścicielem i za 
ewentualne zniszczenia musiał-
bym zapłacić z własnej kieszeni. 
Wszystko się jednak udało i teraz 
można tędy normalnie przejść czy 
przejechać rowerem.
 Adam Gawrych zdaje so-
bie sprawę, że nie każdy ma takie 
możliwości jak on, jednak zachęca 
wszystkich do odśnieżania chodni-
ków w czynie społecznym. - Miesz-
kając na wsi powinniśmy zdawać so-
bie sprawę z pewnych niedogodności 
– mówi. - Wszyscy z tych chodników 
korzystamy, dlatego w pewnych sytu-
acjach powinniśmy zmobilizować się 
i wspólnie o nie zadbać. 

TW

Adam Gawrych miał już dość bezczynności urzędników 

i niejasnych przepisów. Uruchomił traktor i sam odśnieżył chodnik

P R O M O C J A

Piękne włosy
Czy Twoje wlosy są zmęczone, przesuszone, połamane? 
Jeśli potrzebują wsparcia mamy dla nich świetny zabieg

Zabieg laminowania 

 Laminowanie iNeo-Crystal fi rmy Estel jest to nowoczesny zabieg regene-
racji oraz pielęgnacji włosów, dzięki któremu na powierzchni włosa powstaje 
specjalna warstwa pochodzenia naturalnego. Włosy nabierają objętości, gład-
kości, elastyczności oraz blasku. 
 Zabieg zalecany jest osobom, które mają niewystarczająco gęste i puszy-
ste, jak również porowate, cienkie i odbarwione włosy. Przywraca blask włosom 
zniszczonym zbyt częstymi koloryzacjami, suchym, łamliwym, matowym. Zabieg 
poleca się w celu zachowania koloru 
włosów farbowanych, wówczas można 
go wykonać nawet tuż po farbowaniu. 
Efekt zabiegu , zależnie od stanu wło-
sów i utrzymuje się od 3 do 4 tygodni.

przed laminacją po laminacji

Salon BB,  ul. Młynarska 6 

(wejście od Warszawskiej), 

Piaseczno, Tel. 22 401 1234
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