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PIASECZNO W ubiegły piątek rada nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i 
Kanalizacji odwołała prezesa gminnej spółki, Artura Woźniakowskiego. Do-
tąd nie podano żadnych oficjalnych informacji.  Nieoficjalnie dowiedzieli-
śmy się, że stanowisko po byłym prezesie obejmie Leszek Prawucki
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KRONIKA POLICYJNA

Wpadł z kokainą
 W rejonie ulicy Dworskiej policjanci zauważyli młodego mężczyznę i 
postanowili go wylegitymować. Okazało się, że 33-letni obywatel Armenii ma 
w kieszeni zawiniątko z białym proszkiem. Mężczyzna trafił na komendę. 
Badanie wykazało, że owinięty folią aluminiową pakunek skrywa kokainę. Za 
posiadanie środków odurzających mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia.

PIASECZNO

2 nr 11 (477)/2013/W1AKTUALNOŚCI
KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Redakcja: 05-500 Piaseczno, ul. Ludowa 2; tel./fax: (22) 756 79 39; e-mail: redakcja@kurierpoludniowy.pl
                  05-800 Pruszków, al. Wojska Polskiego 16a/41; tel./fax: (22) 758 70 52; e-mail: pruszkow@kurierpoludniowy.pl

Redaktor naczelny: Kamil Staniszek

Redaguje zespół:  Grzegorz Traczyk (z-ca redaktora naczelnego), Tomasz Wojciuk, 
                Sławomir Krejpowicz, Tomasz Kuźmicz, Anna Żuber  

Stale współpracują: Adam Braciszewski, Grzegorz Tylec, Wawrzyniec Kornacki, 
                                                 Ewa Adamowicz, Leszek Świder

Dział reklamy: Piaseczno tel. (22) 756 79 39, Pruszków (22) 758 70 52.  Dyrektor: Anna Staniszek 
         Katarzyna Paradowska (z-ca dyrektora ds. reklamy i promocji),  Marek Marciniuk,  
         Michał Deryngowski, Przemek Matyjasiak, Anna Modzelewska, Paweł Nowakowski

Wydawca: Kamil Staniszek                          Skład: Galia Reklama Poligrafia

Nakład: 50 tys. egz. (powiat piaseczyński i Ursynów), 30 tys. egz. (powiat pruszkowski i grodziski), 20 tys. egz (powiat grójecki)
ISSN:  1643 - 2843

www.kurierpoludniowy.pl
Re dak cja nie zwra ca ma te ria łów nie za mó wio nych i  za strze ga so bie pra wo do ich skra ca nia 
i  re da go wa nia. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych zarówno w formie elektronicznej, 
jak i papierowej bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione 

Ze sklepu do celi
 29-letni obywatel Rosji próbował wynieść z centrum handlowego telefon 
komórkowy. Nie wiedział, że jego poczynania przez cały czas obserwuje pra-
cownik ochrony, który po chwili powiadomił policję. Przed sklepem mężczy-
zna został zatrzymany. Pod kurtką miał pudełko z wartym 1550 zł telefonem. 
29-latek trafił do celi. Za próbę kradzieży grozi mu do 5 lat więzienia. Na 
razie został objęty dozorem policyjnym.

Ukradł portfel z kartami
 Do zdarzenia doszło w jednym z centrów handlowych. 39-letni Mariusz T. 
ukradł klientce sklepu portfel z kartami bankomatowymi. Gdy zaczął ucie-
kać, uwagę na niego zwrócili pracownicy ochrony, którzy po chwili ujęli zło-
dzieja. 39-latek został przekazany policji i usłyszał zarzut kradzieży. Grozi mu 
do 5 lat więzienia.

Zemścił się na byłym pracodawcy
 Policjanci przyjęli zgłoszenie, że na terenie jednej z firm ktoś włamał się 
do samochodu i uszkodził dwa kolejne, przebijając w nich zbiorniki z pali-
wem. Straty oszacowano na 8300 zł. Funkcjonariuszom udało się szybko 
namierzyć wandala, ponieważ na miejscu przestępstwa wypadł mu telefon 
komórkowy. Okazało się, że 23-letni Mariusz T. pracował kiedyś w tej firmie, 
ale właściciel nie przedłużył z nim umowy o pracę. Zemsta na byłym szefie 
może go drogo kosztować. Za uszkodzenie mienia i i kradzież z włamaniem 
grozi mu do 10 lat więzienia. 

Uciekała przed policją
 W rejonie ulicy Tukanów policjanci zwrócili uwagę na jadące slalomem 
renault. Gdy próbowali zatrzymać je do kontroli, siedząca za kierownicą pojaz-
du kobieta nagle zaczęła uciekać. Po krótkim pościgu została jednak zatrzyma-
na. Katarzyna K. miała w organizmie prawie 1,6 promila alkoholu. Za nieodpo-
wiedzialne zachowanie, oprócz utraty prawa jazdy, grozi jej do 2 lat więzienia.

Kradzione na złom
 W Baniosze dwóch mężczyzn ukradło z terenu firmy elementy metalowe o 
wartości około 1000 zł. Gdy złodzieje próbowali dotrzeć z łupem do skupu 
złomu, wpadli w ręce policji. Grzegorz P. i Mirosław S. odpowiedzą za kra-
dzież. Grozi im do 5 lat więzienia.

GÓRA KALWARIA

Pijany spowodował kolizję
 Późnym wieczorem w Starej Iwicznej kierowca daci, jadąc ulicą Słoneczną pod 
prąd, zderzył się z jadącym prawidłowo fordem. Na szczęście w groźnie wygląda-
jącej kolizji nikt nie ucierpiał. Przybyli na miejsce policjanci skontrolowali sprawcę 
zdarzenia na trzeźwość – 37-letni Robert K. miał w organizmie 2,8 promila alko-
holu. Oprócz utraty prawa jazdy mężczyźnie grozi do 2 lat więzienia. 

LESZNOWOLA

Do domu na podwójnym gazie
 Kilka dni temu, po godz. 2 w nocy policjanci zauważyli w rejonie ulicy 
Wilanowskiej motorowerzystę. Mężczyzna miał problemy z utrzymaniem właści-
wego toru jazdy więc został zatrzymany do kontroli. Okazało się, że Piotr K. ma w 
organizmie 1,4 promila alkoholu. Mężczyzna za swoje zachowanie odpowie 
przed sądem. Grozi mu do 1 roku więzienia.

KONSTANCIN-JEZIORNA

Rowerzysta jechał wężykiem
 W miejscowości Ławki policjanci zatrzymali jadącego slalomem rowerzystę. 
32-letni Paweł K. miał w organizmie 1,8 promila alkoholu. Ponadto okazało się, że 
mężczyzna jest poszukiwany przez funkcjonariuszy w związku z jedną z toczących 
się spraw. Za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości grozi mu do 1 roku więzienia.

PRAŻMÓW

Będą pieniądze dla sołectw
PIASECZNO Podczas ostatniej sesji rady miejskiej radni wyrazili zgodę 
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. 32 sołectwa otrzymają w tym 
roku na realizację najpilniejszych potrzeb w sumie 779 tys. zł
 Wysokość środków przekaza-
nych każdemu sołectwu będzie za-
leżała od liczby zameldowanych w 
nim mieszkańców. Średnio sołectwa 
otrzymają od kilkunastu do kilku-
dziesięciu tysięcy złotych. Pieniądze 
te z założenia powinny zostać prze-
znaczone na najpilniejsze potrzeby 
sołectw. Ustawodawca wskazuje, że 
powinny to być zadania własne gmi-
ny. Do zadań takich można zaliczyć  
np. remont świetlicy czy budowę 
placu zabaw. Niestety, wiele sołectw 
niewłaściwie interpretuje zamysł 
ustawodawcy, co skutkuje marno-
trawieniem środków publicznych. 

Radny zaleca ostrożność
 Odkąd istnieje możliwość wy-
odrębniania funduszu sołeckiego 
trwa dyskusja, czy jest on potrzeb-
ny. W gminie Lesznowola od kilku 
lat fundusz sołecki nie jest wydzie-
lany, a wszystkie decyzje dotyczące 
nawet najdrobniejszych inwestycji 
podejmowane są przez radę gmi-
ny, zdominowaną przez radnych 
skupionych wokół wójt Marii Jo-
lanty Batyckiej-Wąsik. Inny model 
panuje w gminie Piaseczno, gdzie 
burmistrz i radni są zwolennika-
mi przekazywania pieniędzy na 
fundusz, ponieważ to sami ludzie 
i rady sołeckie wiedzą najlepiej, ja-
kie są najpilniejsze potrzeby danej 
społeczności. - W ten sposób sołec-
twa współuczestniczą w rządzeniu 
i wydawaniu publicznych pieniędzy 
– mówiła podczas ostatniej sesji 
radna Magdalena Woźniak. - Za 
pieniądze z funduszu sołeckiego w 
ostatnich latach zrobiliśmy m.in. 
meliorację i odwodnienie  - dodaje 
sołtys Żabieńca, Adam Marciniak. 
- Wyrównaliśmy kilka dróg i kupili-
śmy rozkładane boisko do siatków-
ki. Sołtys Marciniak informuje, że 
część środków przeznaczono także 
na integrację lokalnej społeczności. I 

właśnie takie przeznaczenie publicz-
nych pieniędzy nie podoba się części 
radnych.
 - Regionalna Izba Obrachunko-
wa krytykuje sposób, w jaki wiele 
sołectw wydaje pieniądze – mówił 
podczas sesji radny Zbigniew Mu-
cha. - Sołectwa te nie rozwiązują 

swoich problemów, tylko przezna-
czają fundusz sołecki na umilanie 
sobie czasu. Chyba nie na tym rzecz 
polega. Z drugiej strony jeśli nie 
uchwalimy tego funduszu, to sołec-
twa, które dobrze wydają te pienią-
dze będą pokrzywdzone. Nie widzę 
tu dobrego rozwiązania. 

Burmistrz za funduszem sołeckim 
 - Ta dyskusja powtarza się za-
wsze, gdy uchwalamy fundusz so-
łecki – zauważył burmistrz Zdzisław 
Lis. - Uważam, że fundusz jest po-

trzebny. Niech mieszkańcy sami de-
cydują, co jest dla nich najlepsze. Je-
śli uważają, że potrzebują najbar-
dziej integracji, niech się integrują. 
- Wiele sołectw zasadnie i odpowie-
dzialnie dysponuje tymi środkami 
– wyraziła swoje zdanie radna Ka-
tarzyna Nowocin-Kowalczyk. - Są 

jednak wydatki, które pozostawia-
ją trochę do życzenia...
 - Należy zastanowić się, który 
model wydawania pieniędzy jest 
bardziej efektywny: czy taki, który 
daje rozwój, czy taki, który prowa-
dzi do przejadania pieniędzy. Przy-

pominam, że chodzi tu o pieniądze 
publiczne – podsumował dyskusję 
Zbigniew Mucha. W chwilę potem 
radni zdecydowali o wyodrębnieniu 
funduszu sołeckiego na 2013 rok. 
 - To było bardzo dobre posunię-
cie i cieszę się, że pan burmistrz jest 
tego samego zdania – uważa sołtys 
Złotokłosu, Wiesław Słowik. - Część 
inwestycji – jak choćby rewitaliza-
cję stawu - zaczęliśmy w poprzed-
nich latach, a teraz będziemy mogli 
ją kontynuować. 

Tomasz Wojciuk

779 tys. zł  
gmina przeznaczy 

w tym roku na fundusz sołecki

Za pieniądze z funduszu sołeckiego zbudowano 
m.in. plac zabaw w Jazgarzewie

Powitanie wiosny
PIASECZNO

 W sobotę, 23 marca na parkingu przy Zalewie w Zalesiu Dolnym od-
będzie się tradycyjne powitanie wiosny przez grupę Nowalijki w akcji. W 
programie: topienie marzanny, bezpłatna nauka chodzenia (nordic wal-
king), ognisko i inne atrakcje. Początek o godzinie 10.                                 Tyl.

Wystawa  Elżbiety Kazimierczyk
LESZNOWOLA

 W piątek, 22 marca w Galerii PASAŻ w świetlicy GOK Lesznowola w 
Mysiadle przy ulicy Topolowej 2 odbędzie się wernisaż wystawy malar-
stwa Elżbiety Kazimierczyk. Wydarzeniu towarzyszyć będzie koncert 
wernisażowy w wykonaniu Swietłany Żarczyńskiej przy akompaniamen-
cie Piotra Piskorza. Początek o godzinie 18.                                                      Tyl.

Czarodzieje słowa
PIASECZNO

 W piątek, 22 marca w Domu 
Kultury wystąpi hinduska opo-
wiadaczka bajek Seena Anand w 
ramach kolejnej edycji festiwalu 
organizowanego przez Muzeum 
Opowiadaczy Historii. Jest to pro-
pozycja dla ludzi w każdym wie-
ku - dla tych, którzy lubią słuchać 
ciekawie opowiadanych historii. 
Początek imprezy o godzinie 19. 
Wstęp wolny.

Tyl.
R E K L A M A K O N D O L E N C J E
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R E K L A M A

Pożegnanie drogiego prezesa
PIASECZNO W ubiegły piątek rada nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanaliza-
cji odwołała prezesa gminnej spółki, Artura Woźniakowskiego. Dotąd nie podano żad-
nych oficjalnych informacji.  Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że stanowisko po byłym 
prezesie obejmie Leszek Prawucki

W urzędzie gminy zarówno bur-
mistrz Zdzisław Lis, jak i odpo-
wiedzialny za kontakty z prasą 
Krzysztof Kasprzycki unikają te-
matu zmiany prezesa PWiK. Lo-
kalne media zaproszono na kon-
ferencję, która ma odbyć się do-
piero dzisiaj. Z wiarygodnego 
źródła udało nam się jednak zdo-
być sporo informacji na temat 
zmian w gminnej spółce.
 Na początku października 
ubiegłego roku burmistrz Zdzi-
sław Lis dowiedział się, że 3-oso-
bowa rada nadzorcza kontrolują-
ca gminną spółkę dofinansowa-
ła w 75 proc. studia MBA prezesa 
Artura Woźniakowskiego. Cho-

dziło o kwotę 44 tys. zł z publicz-
nych środków, o której burmistrz 
nic nie wiedział. W drugiej poło-
wie października rada nadzorcza 
została odwołana, a swoje obo-
wiązki przestała pełnić 31 grud-
nia. Na cenzurowanym znalazł 
się też prezes Woźniakowski, do 
którego burmistrz Lis miał wcze-
śniej ogromne zaufanie. To pre-
zes pierwszy poinformował go 
o fakcie, że gmina odzyska 56 
mln zł z tytułu zwrotu podatku 
VAT od inwestycji wodno-kana-
lizacyjnej – najważniejszego za-
dania realizowanego na terenie 
gminy Piaseczno w ciągu ostat-
nich lat, które pochłonęło łącznie 
około 360 mln zł (część pienię-
dzy na inwestycję gmina otrzy-
mała z Unii Europejskiej w ra-
mach Funduszu Spójności). - Te 
pieniądze to zasługa pana Woź-
niakowskiego – mówił w marcu 
2011 roku Zdzisław Lis. - To on 
wpadł na pomysł, że można je 
odzyskać. 
 „W nagrodę” Artur Woźniakow-
ski dołączył do rady nadzorczej ko-
lejnej gminnej spółki PCU, w której 
zasiada od 9 maja 2011 roku. Zapo-
wiadano też, że Woźniakowski bę-
dzie kierował spółką sportową, któ-
rej powołanie planowała gmina. 

Łaska burmistrza 
na pstrym koniu jeździ
 Pod koniec ubiegłego roku bur-
mistrz wyłonił nową radę nadzor-
czą, która pełni swoje obowiązki od 
1 stycznia. W ubiegły piątek, 15 mar-
ca nowa rada odwołała ze stanowi-
ska prezesa Artura Woźniakowskie-
go. W urzędzie mówi się, że bur-
mistrz stracił do prezesa zaufanie. 
Powodem odwołania były także dwie 
przeprowadzone ostatnio kontrole, w 
wyniku których prezes obniżył pro-
ponowane stawki na zaopatrywanie 
mieszkańców w wodę i odbiór ście-
ków. - Podczas jednej z kontroli, pre-
zes zamiast składać wyjaśnienia wy-
brał się na urlop – informuje osoba 
blisko związana z urzędem.

Dwóch następców prezesa?
 Jak się nieoficjalnie dowie-
dzieliśmy następcą Artura Woź-
niakowskiego będzie Leszek Pra-
wucki (dziś p.o. prezesa), dotych-
czasowy członek rady nadzor-
czej (skład rady wkrótce ma zo-

stać uzupełniony), a jego zastęp-
cą – Robert Latawiec, który wcze-
śniej współpracował z PWiK, a te-
raz będzie służył prezesowi wspar-
ciem merytorycznym. Prezes Woź-
niakowski zarabiał miesięcznie 
około 25 tys. zł brutto. Z naszych 

informacji wynika, że suma pen-
sji Prawuckiego i Latawca będzie 
o 3 tys. zł wyższa.  

Baaardzo drogi prezes
 Pensja Artura Woźniakowskie-
go była dla gminy dużym obcią-

żeniem, jednak równie dużo będzie 
kosztowało samorząd jego zwol-
nienie. Wszystko za sprawą umo-
wy o zakazie konkurencji, którą były 
już prezes podpisał 3 grudnia 2010 
roku, czyli ostatniego dnia urzę-
dowania poprzedniego burmistrza 
Piaseczna, Józefa Zalewskiego. Na 

mocy tej umowy oprócz odprawy i 
okresu wypowiedzenia prezesowi 
Woźniakowskiemu przysługuje rów-
nież odszkodowanie za 6-miesięcz-
ny okres, w którym nie będzie mógł 
podjąć pracy w spółkach o podob-
nym jak PWiK charakterze. W su-
mie zmiana prezesa będzie koszto-
wać równowartość jego rocznej pen-
sji, a więc ponad 300 tys. zł. Artur 
Woźniakowski nie jest zaskoczony 
utratą swojego stanowiska. 
 - Spodziewałem się takiej decyzji 
rady nadzorczej – mówi Woźniakow-
ski. - Nie znam powodów odwołania, 
mogę się ich tylko domyślać. Zapyta-
ny jednak czego się domyśla, odpo-
wiada: - Nie chcę jednak na razie o 
tym mówić. Szanuję wolę pracodaw-
cy, nie zamierzam iść do sądu pracy. 

Tomasz Wojciuk

312 tys. zł 
zarabiał rocznie były 

prezes PWiK Artur Woźniakowski
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Komunalne za bezcen
KONSTANCIN-JEZIORNA 
Podczas ostatniej sesji rada miejska 
już po raz trzeci postanowiła wzno-
wić sprzedaż mieszkań komunal-
nych z 90-procentową bonifikatą. 
Lokatorzy mogą wykupić ponad 140 
mieszkań, znajdujących się w Mirko-
wie, na Grapie oraz na Placu Zgody
  

    Konstanciński samorząd umożli-
wił lokatorom wykup swoich miesz-
kań komunalnych z bonifikatą już w 
2002 roku. Natomiast w 2008 roku 
rada miejska podjęła decyzję, że nie 
należy rozprzedawać majątku gmi-
ny za symboliczne pieniądze i uchy-
liła uchwałę. Trzy lata później nowa 
rada kolejny raz wznowiła sprzedaż 
mieszkań, dając lokatorom czas na 
wykup lokali do 30 września 2012 
roku. Po tym terminie uchwała wyga-
sła i sprzedaż została zamknięta. Jak 
się jednak okazuje nie na długo.  
 Podczas ostatniej sesji, która od-
była się 7 marca, rada miejska kolej-
ny raz wystawiła na sprzedaż miesz-
kania komunalne. W wielu budyn-
kach dochodzi do kłopotliwej sy-
tuacji, ponieważ niby zarządzają 
nimi wspólnoty, jednak jej człon-
kowie (właściciele mieszkań) często 
są w mniejszości. Natomiast w imie-
niu lokatorów komunalnych występu-
je Zakład Gospodarki Komunalnej, 
który partycypuje również w kosztach 
remontów. Taka sytuacja powoduje 
liczne konflikty i kłopoty w sprawnym 

administrowaniu budynkami. Dlate-
go też samorządowcy chcą zwiększyć 
udział mieszkań własnościowych. Po-
nadto sprzedaż lokali komunalnych 
spowoduje, że gmina zmniejszy swój 
udział w kosztach administrowania i 
utrzymywania lokali komunalnych.  
 

 Żeby skorzystać z preferencyjnej 
ceny mieszkania (10 proc. jego war-
tości), należy do 31 lipca złożyć wnio-
sek do urzędu miasta i zapłacić zalicz-
kę w wysokości tysiąca złotych na wy-

cenę lokalu przez rzeczoznawcę oraz 
sporządzenie niezbędnej dokumen-
tacji. Zaliczka zostanie włączona do 
całkowitej ceny mieszkania. Wszel-
kie formalności związane z wykupem 
mieszkania muszą być załatwione do 
końca roku, ponieważ uchwała będzie 
obowiązywała tylko do 31 grudnia. 
 W ubiegłym roku samorząd 
sprzedał lokatorom ponad połowę 
z prawie 300 mieszkań wystawio-
nych na sprzedaż na preferencyj-
nych warunkach. Tym razem sprze-
daż obejmie 143 mieszkania w 20 
wybranych budynkach, znajdują-
cych się przy ulicach Jaworskiego, 
Literatów, Wilanowskiej, Mickiewi-
cza i przy Placu Zgody.

Grzegorz Traczyk

143 mieszkania 
w 20 budynkach komunalnych można 
wykupić z 90-procentową bonifikatą

KS Nadstal 
z medalami
GÓRA KALWARIA Aż pięć medali zdobyli na Mistrzostwach Pol-
ski Kickboxingu Kadetów zawodnicy KS-u Nadstal. W rozgry-
wanych w Muszynie zawodach wystartowało kilkaset osób

 Mistrzyniami Polski w pointfightingu zostały Paulina Rosłon (kat. - 42 kg) 
oraz Justyna Rosłon (kat. - 50 kg). Z kolei Julia Bonder, debiutując w formule 
light-contact, zdobyła brązowy medal w kat. - 50 kg.
 Patryk Jaroń wystartował w aż trzech formułach: pointfighting, light-con-
tact oraz kick-light w mocno obsadzonej kat. - 37 kg. Tym razem nie udało mu 
się wywalczyć medalu, ale jak podkreślają trenerzy,  na pewno zdobył cenne 
doświadczenie, które zaowocuje w przyszłości.
 Z kolei Michał Adamek wygrał dwie walki w silnej katregorii +69 kg 
light-contact, zdobywając brązowy krążek. Kolejny brąz zdobył w formule 
pointfighting. 

aż
R E K L A M A

Do końca roku lokatorzy wybranych budynków komunalnych, 
znajdujących się m.in. na Grapie przy ul. Literatów, Wilanowskiej
i Mickiewicza, mogą wykupić swoje mieszkania za 10 proc. 
ich rynkowej wartości
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Nowe budki dla ptaków
PIASECZNO Miłośnik kajakarstwa i Jeziorki Jacek Andrzejak wpadł na 
pomysł, aby powiesić na terenie gminy nowe budki lęgowe dla pta-
ków. Dzięki pomocy sponsorów udało się zdobyć aż 55 budek

 - W projekt bardzo zaangażowała się Fundacja Dla Dzieci, której udało się po-
zyskać sponsorów – mówi pan Jacek. - 20 budek zasponsorowała nam gmina Pia-
seczno, kolejnych 20 dała firma Logwin. 10 otrzymaliśmy dzięki uprzejmości osiedla 
Oakland Park, a 5 przekazały Warsztaty Terapii Zajęciowej z Zalesia Dolnego. 

Duże wsparcie dla ptaków
 Nowe budki są wieszane wzdłuż rzeki Jeziorki, od Jazgarzewa aż do ulicy 
Dworskiej w Chylicach. Część z nich zawisło na drzewach także w okolicy Górek 
Szymona. Budki zostały wykonane z myślą o mazurkach i szpakach. Wiesza się je 
na wysokości 3-5 m nad ziemią, od strony północno wschodniej (gdyby zostały 
powieszone od południa panowałaby w nich zbyt wysoka temperatura). Część 
budek posiada specjalne metalowe wzmocnienia, mające chronić jaja gniazdują-
cych w nich ptaków przed drapieżnymi sójkami i srokami. 

Są już pierwsi lokatorzy
 - W naszych budkach już mieszkają pierwsze mazurki – cieszy się Jacek An-
drzejak, rozkładając drabinę. - Rozwiesiliśmy już większość budek. Najwyższa 
pora, bo wkrótce zacznie się okres lęgowy. 
 Budki mocowane są do drzew gwoździami. Jednak na tym praca miłośników 
przyrody się nie kończy. Jesienią trzeba będzie zajrzeć do wszystkich budek i wyjąć 
z nich stare gniazda. W przeciwnym razie nie zamieszka w nich żaden inny ptak. 

TW

Budki dla ptaków od lat wykonuje fundacja Synapsis

ESA – SZKOŁA TWOJEGO DZIECKA
Na placu zabaw Jaś spotyka kolegę: 

- Olek, czy ESA to szkoła podstawowa i szkoła muzyczna I st.???
 
- Tak, ale teraz to także NOWE PRZEDSZKOLE 
„KOLOROWE STRUNY”. 

- Super! A co jeszcze słychać nowego?

- Mamy NOWĄ LOKALIZACJĘ, JESTEŚMY TUŻ, 
TUŻ PRZY PUŁAWSKIEJ. Przyjdź i odwiedź nas 
w nowym budynku 6 kwietnia podczas Dnia Otwartego. 
Będzie dużo się działo!!!

- Ok, będę na pewno!!! Do zobaczenia!

 Edukacja to wychowanie połą-
czone z kształceniem. Cechą wyróż-
niająca ESA jest wielokierunkowość 
kształcenia. Realizujemy programy 
nauczania Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej oraz Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Plan lek-
cji to bogata oferta dodatkowych za-
jęć  ogólnych, artystycznych i języko-
wych w ramach czesnego. Są to mię-
dzy innymi: rozszerzony program na-
uczania zintegrowanego, język an-
gielski wraz z konwersacjami oraz 

english speaking z native speake-
r’em, praktyczna nauka gry na instru-
mentach, rytmika, chór (nauczyciele 
o najwyższych kwalifikacjach zawo-
dowych prowadzący własną działal-
ność koncertową) oraz anglojęzyczne 
warsztaty plastyczne.

 Szeroko rozumiane poczucie bez-
pieczeństwa,  rozbudzanie kreatywno-
ści i samodzielność w realizowanych 
zadaniach to aspekty, które sprawia-
ją, że od 2009 r. cieszymy się niesłab-
nącym zaufaniem Rodziców naszych 
Wychowanków.

 Uczniowie ESA chodzą do szkoły 
z przyjemnością. Nauka sprawia Im 
satysfakcję, a to staje się impulsem 
do dalszego działania. Młodzi Arty-
ści chętnie podejmują nowe wyzwa-
nia: biorą udział w akcjach i koncer-
tach charytatywnych, konkursach 
i olimpiadach na szczeblu lokalnym 
i ogólnopolskim, aktywnie uczestni-
czą w warsztatach aktorskich. 

 Kadra pedagogiczna oraz Dyrek-
cja ESA dbają o to, aby Młody Czło-
wiek stając się absolwentem zdobył 

wszechstronną, gruntowną wiedzę, 
aby nie zatracił naturalnej potrzeby 
poszukiwania i odkrywania oraz cie-
szenia się otaczającym go światem.

 Jeśli Wasze Dziecko jest uzdol-
nione artystycznie i chcecie, aby  
twórczo rozwijało swoje pasje pod 
okiem doświadczonych, twórczych 
pedagogów zachęcamy do bliższe-
go zapoznania się z ofertą naszej 
placówki na stronie internetowej: 
esa.edu.pl. Z przyjemnością udzieli-
my Wam wszelkich informacji pod-
czas bezpośredniej rozmowy. 

 Jednocześnie serdecznie zaprasza-
my już jutro - 23 marca br., na piase-
czyńskie targi edukacyjne Edu Fun 
Family, na których zobaczycie występ 
artystyczny naszych uczniów oraz bę-
dziecie mieli wspaniałą okazję zapo-
znać się z NOWOŚCIAMI w ESA .

Niepubliczna Szkoła Podstawowa –ESA
ul. Głogowa 19 
05-501 Piaseczno 
tel. 22 737 02 18 
www.esa.edu.pl
sekretariat@esa.edu.pl
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Przychodnia musi jeszcze poczekać
KONSTANCIN-JEZIORNA Podczas ostatniej sesji radni nie zdecydowali się podjąć decyzji w sprawie lokalizacji 
nowej przychodni medycznej. Burmistrz zaproponował radzie, by obiekt powstał w Skolimowie przy 
ul. Prusa i Rycerskiej obok Ośrodka Pomocy Społecznej. Jednak radni uznali, że mają za mało informacji 
i skłonili burmistrza do wycofania projektu uchwały z porządku obrad

 - Podczas sesji radni uzna-
li, że mają zbyt małą wiedzę, by 
podjąć decyzję – mówi burmistrz 
Kazimierz Jańczuk. - Uznali, że 
sprawę należy przedyskutować, 
więc wycofałem tę uchwałę z po-
rządku obrad. To nie znaczy jed-
nak, że wycofuję się z tej loka-
lizacji. Nie możemy lekceważyć 
problemu, bo od 2016 roku nasze 
ośrodki zdrowia nie będą speł-
niały norm i szybko musimy zbu-
dować nową przychodnię – do-
daje burmistrz. 
 Podczas sesji radni uznali, że z 
budową nowej przychodni w propo-
nowanym przez burmistrza partner-
stwie publiczno-prywatnym wiąże 
się zbyt dużo niewiadomych. Bur-

mistrz jest zwolennikiem współ-
pracy z prywatną firmą, któ-
ra z własnych środków na gmin-
nym gruncie zbudowałaby no-
woczesną przychodnię, a następ-
nie w ramach umowy z Narodo-

wym Funduszem Zdrowia świad-
czyłaby bezpłatną opiekę medycz-
ną dla mieszkańców gminy. Rad-
ni nie mieli większych zastrzeżeń 
co do zaproponowanej lokalizacji. 
Nikt otwarcie nie sprzeciwiał się 
temu, by nowa przychodnia po-
wstała na placu wzdłuż ul. Pru-
sa, miedzy ulicami Wojewódzką i 
Rycerską. Radni mieli wątpliwości 
raczej co do umowy z operatorem. 
Dopytywali również o przyszłość 
tzw. wiejskich ośrodków zdrowia 
w Opaczy i w Słomczynie, które 
po wybudowaniu nowej przychod-
ni prawdopodobnie zostałyby za-
mknięte. Zdaniem niektórych rad-
nych wielu mieszkańcom utrudni-
łoby do dostęp do lekarza. Rada 

miejska uzna-
ła więc, że 
jest za wcze-
śnie na po-
d e j m o w a -
nie tak waż-
nej decyzji i 
s t w ierdz i ła , 
że temat wy-
maga kom-

pleksowej dyskusji, a może na-
wet konsultacji społecznych. Dla-
tego też burmistrz zgodził się, by 
uchwałę odłożyć na później. 
 Przewodniczący rady miejskiej 
Andrzej Cieślawski zobowiązał 

się zorganizować w najbliższym 
czasie debatę na temat przychod-
ni, w której oprócz radnych mogli-
by wziąć udział również zaintere-
sowani mieszkańcy. - Jeżeli rada 
miejska zaakceptuje lokalizację 
przychodni, to będę mógł rozpo-
cząć procedurę poszukiwania in-
westora – mówi Kazimierz Jań-

czuk. - Następnie należy uzgod-
nić warunki umowy, co może po-
trwać nawet ok. 2 lat. Rozpoczę-
cie budowy nowej przychodni w 
tej kadencji jest więc raczej mało 
realne, ale ciągle jeszcze możliwe 
– dodaje burmistrz. 

Grzegorz Traczyk

Rada miejska uznała, że sprawę lokalizacji nowej przy-
chodni należy przedyskutować więc wycofałem tę 
uchwałę z porządku obrad. To nie znaczy jednak, że wy-
cofuję się z tej lokalizacji

Kazimierz Jańczuk
burmistrz Konstancina-Jeziorny

Wolf Messing 
- nieznane przepowiednie

GÓRA KALWARIA

 Już dzisiaj (22 marca) w kinie 
„Uciecha” przy ul. Sajny o godz. 18 
odbędzie się projekcja filmu o Wol-
fie Messingu. Był to jeden z najsłyn-
niejszych jasnowidzów i telepatów 
XX stulecia. Urodził się w Górze Kal-
warii 10 września 1899 roku. Jest 
pierwszym, oficjalnie uznanym ra-
dzieckim jasnowidzem i telepatą. 
Wyemigrował do Związku Radziec-
kiego z terenów okupowanej przez 
Niemców Polski. Życie i działalność 
tego niezwykle interesującego 
człowieka jest owiana tajemnicą, 
którą przynajmniej w części będzie 
można poznać podczas wieczoru 
w kinie „Uciecha”. Wstęp wolny.

gt

Spotkania dla ofiar
przemocy w rodzinie

URSYNÓW

 Ośrodek Interwencji Kryzyso-
wej mieszczący się przy ul. 6 Sierp-
nia 1/5 organizuje cykl 10 spotkań  
dla kobiet doświadczających prze-
mocy w rodzinie. Pierwsze spotka-
nie odbędzie się w poniedziałek, 8 
kwietnia o godz. 17.30. Osoby zain-
teresowane udziałem w spotkaniu 
proszone są o kontakt telefonicz-
ny z Ośrodkiem Interwencji Kryzy-
sowej (tel. 22 855 44 32) i umówie-
nie się z na konsultacje z prowa-
dzącymi zajęcia Ludmiłą Bownik 
lub Małgorzatą Kaczyńską. Udział 
w grupie jest bezpłatny.

TW 

Burmistrz uważa, że nowa przychodnia powinna powstać 
w Skolimowie przy ul. Prusa i Rycerskiej. Jednak radni są 
ostrożni i przed podjęciem ostatecznej decyzji chcą 
poznać szczegóły współpracy z potencjalnym inwestorem



„Elką” do Piaseczna
Z dniem 2 kwietnia 2013 r. autobus linii L-19 będzie kursował dłuższą trasą i zawiezie 
mieszkańców Gminy Prażmów do Piaseczna. O zmianach w komunikacji zbiorowej i in-
westycjach w infrastrukturę drogową rozmawialiśmy z Bogdanem Krawczykiem, Kie-
rownikiem Referatu Infrastruktury Urzędu Gminy Prażmów. 

Co spowodowało decyzję o wydłu-
żeniu trasy L-19 do Piaseczna?
 Wnioski mieszkańców oraz 
wciąż niepewne istnienie karty 
miejskiej wspólnej dla ZTM i Kolei 
Mazowieckich przyczyniły się do 
wprowadzenia modyfikacji w kur-
sowaniu linii. 
 Po Świętach Wielkanocnych 
L-19 będzie jeździć z Prażmowa do 
przystanku PKP Piaseczno. Tam 
możliwa będzie przesiadka do KM 
lub ZTM i dalsza podróż, na przy-
kład do Warszawy. 

Co się zmieni?
Wydłużenie trasy spowoduje zmia-
ny  w rozkładzie jazdy autobusu. 
Zwiększą się nieco odstępy czasu 
pomiędzy odjazdami ale za to nie 
będzie już południowej przerwy w 
kursowaniu. Autobus będzie jeździł 
w ciągłych cyklach od rana do wie-
czora. Utrzymane zostanie 10 par 

kursów w dni powszednie oraz 8 par 
kursów w sobotę. W niedziele i świę-
ta ze względu na znikomą frekwen-
cję autobus nie będzie kursował. 

Jaka będzie nowa trasa linii L-19?
 Trasa L-19 w obrębie Gminy 
Prażmów nie ulegnie zmianie. Po-
zostaje układ dwóch pętli, jedna 
na Prażmów, druga na Gabryelin. 
Natomiast po wjechaniu do Zale-
sia Górnego „Elka” pojedzie pro-
sto ulicą Parkową i Wiekowej Sosny, 
po czym skręci w lewo w ulicę Pio-
nierów i zatrzyma się na przystan-
ku „Wiekowej Sosny”, umożliwia-
jąc podróżującym przesiadkę do po-
ciągu. Następnie autobus pojedzie 
„express’em” przez Jesówkę, Wólkę 
Kozodawską, skręci przy cmentarzu 
w Jazgarzewie w ulicę Dworską i da-
lej Pod Bateriami do Zalesia Dolne-
go.  Tam zatrzyma się na przystanku 
przy kościele „ul. Modrzewiowa”, co 
zapewni młodzieży dojazd do szkół. 
Kolejny przystanek to „ul. Pomor-
ska” i docelowy „Dworzec PKP Pia-
seczno”. Gmina Prażmów uzyska-
ła już zgodę Piaseczna na wykorzy-
stanie tych przystanków na potrzeby 
L-19.

Jakie korzyści przyniosą te zmiany ?
 Wydłużenie trasy „Elki” zdecy-
dowanie poprawi połączenie komu-
nikacyjne Gminy Prażmów z pobli-

skim Piasecznem i Warszawą. Dzię-
ki tym zmianom młodzież z terenu 
gminy będzie mogła dostać się do 
szkół w Piasecznie bez przesiadek. 
Ułatwi to również dojazd dorosłym 
do pracy czy w innych sprawach w 
kierunku aglomeracji piaseczyńsko-
warszawskiej. Znacznemu skróce-
niu ulegnie również sam czas dojaz-
du do Piaseczna. Dzięki odejściu  od 
południowej przerwy w kursowaniu 
mieszkańcy, którzy korzystają z au-
tobusu udając się np. do lekarza lub 
do urzędu będą mogli w krótszym 
czasie powrócić do domów po za-
łatwieniu sprawy. Zachowanie prze-
biegu trasy blisko stacji PKP Zale-
sie Górne pozostawia dotychczaso-
wą możliwość przesiadki do pocią-
gu i kontynuowanie podróży koleją 
w kierunku Warszawy. 

Czy te zmiany rozwiążą wszystkie 
problemy mieszkańców w zakresie 
transportu zbiorowego?
 Wszystkie te zmiany poprawią 
warunki podróżowania naszym 
mieszkańcom. Nadal będziemy się 
wsłuchiwać w ich uwagi i opinie. 
Stanowią one podstawę do dalszych 
działań optymalizujących lokalny 
transport zbiorowy. Nie dość satys-
fakcjonująca pozostanie częstotli-
wość odjazdów „Elki”. Jednak wy-
najęcie kolejnego składu do obsługi 
tego połączenia podwoiło by koszty 

utrzymywania linii L-19, obciążając 
budżet gminy kwotą około 500 000 
złotych rocznie, na co nie możemy 
sobie na ten moment pozwolić. 

Czy Prażmów planuje na ten rok 
inwestycje w infrastrukturę?
 Trwa już przetarg na remont 
drogi Prażmów-Błonie. Realiza-
cja przypadnie oczywiście w okre-
sie letnim, ale już teraz zabezpie-
czymy prawidłową logistykę wyko-
nania tego zadania. Przystępujemy 
też do przygotowania dokumenta-

cji przetargowej na remont ul. Szkol-
nej w Uwielinach i części ul. Leśnej 
w Jaroszowej Woli. Chcemy popra-
wić bezpieczeństwo na tym new-
ralgicznym połączeniu drogowym 
do szkół. Niezależnie od tych dzia-
łań pracujemy nad przygotowaniem 
corocznej konserwacji nawierzchni 
pozostałych dróg gminnych w ska-
li znacznie większej niż w ubiegłym 
roku. Jak z tego wynika, poprawa 
stanu naszych dróg gminnych to 
priorytet na 2013 rok.

Dziękujemy za rozmowę. 
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 Wystawę otworzyła dyrektor 
Centrum Kultury w Piasecznie Ewa 
Dudek, podkreślając wielką wraż-
liwość (nie tylko artystyczną) Le-
okadii Nastały, jej udział w akcjach 
charytatywnych oraz wspominając 
owocną współpracę przy działalno-
ści Grupy Piaseczno. Następnie głos 
zabrała Jolanta Koszada ze staro-
stwa powiatowego, przekazując na 
ręce artystki kwiaty i podziękowa-
nia w imieniu starosty. Pani Leoka-
dia wyraziła z kolei wdzięczność za 
organizację wystawy i powiedziała 
kilka słów o prezentowanych na niej 
pracach. Wernisaż zwieńczył trady-
cyjny poczęstunek.
 Leokadia Nastały jest malarką 
związaną z twórczą Grupą Piasecz-
no, działającą przy Centrum Kultu-
ry w Piasecznie. Obecna wystawa 
w Muzeum Regionalnym stanowi 
przegląd twórczości artystki - od 
początkowych realistycznych pejza-

ży, poprzez barwne kwiaty i obrazy 
o tematyce marynistycznej, do naj-
nowszych poszukiwań twórczych, 
na które składają się cykl „Preludia”  
i cykl błękitny. Muzeum czynne jest 
od środy do piątku w godzinach 9-17 
oraz w soboty i niedziele w godzi-
nach 9-15. Bilety: normalny 3 złote, 
ulgowy 2 złote. W soboty wstęp jest 
wolny.
 Leokadia Nastały - absolwentka 
Państwowego Liceum Technik Pla-
stycznych im. Antoniego Kenara w 
Zakopanem. Jest dojrzałą malarką, 
znającą doskonale warsztat. Upra-

wia malarstwo olejne sztalugowe, 
akwarelę i grafikę. Założycielka i 
wieloletni opiekun Grupy Piaseczno 
przy Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury (obecnie Centrum Kultury) 
w Piasecznie, członek Stowarzy-
szenia  Twórców Sztuk Plastycz-
nych „Triada” przy Domu Kultury 
w Konstancinie-Jeziornie; członek 
Stowarzyszenia Marynistów Pol-
skich i Mazowieckiego Towarzystwa 
Kultury. Laureatka wielu nagród 
m.in. w 2007 r. nagroda Powia-
tu Piaseczyńskiego za całokształt 

twórczości artystycznej, upowszech-
niania i ochronę dóbr kultury. Swoje 
obrazy prezentowała nie tylko na 
wystawach indywidualnych w kraju 
(ok. 43 wystawy) ale także za gra-
nicą. Uczestniczyła w ok. 112 wy-
stawach zbiorowych. Prace artystki 
znajdują się w wielu muzeach i zbio-
rach prywatnych w kraju i na świecie 
(Francji, Włoszech, Niemczech, Bel-
gii, Szwecji, Norwegii, Kanadzie).

Grzegorz Tylec
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Kobiece natchnienia
PIASECZNO W piątek, 8 marca w Muzeum Regionalnym w Piasecznie odbył się wernisaż 
wystawy malarstwa Leokadii Nastały. Ekspozycję zatytułowaną „Kobiece natchnienia” 
oglądać będzie można do 24 marca w godzinach pracy muzeum

Leokadia Nastały jest malarką 
związaną z twórczą Grupą Pia-
seczno, działającą przy Centrum 
Kultury w Piasecznie

50 lat razem
PIASECZNO Podczas ostatniej sesji rady miejskiej pięciu pa-
rom przyznano medale za długoletnie pożycie małżeń-
skie. Życzenia z okazji 50 lat wspólnego życia złożyli jubi-
latom m.in. burmistrz Zdzisław Lis oraz wiceprzewodni-
cząca rady miejskiej, Hanna Krzyżewska

 Pary, które pozostają w związku małżeńskim nie krócej niż 50 lat odebra-
ły z rąk burmistrza Zdzisława Lisa i prezydium rady miejskiej medale za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie, które są przyznawane w imieniu prezydenta RP. 
Czcigodni jubilaci otrzymali także pamiątkowe dyplomy, legitymacje, kosze 
delikatesowe ze smakołykami oraz kwiaty. - Gratuluję pięknego jubileuszu – 
mówił burmistrz Zdzisław Lis. - Życzę państwu zdrowia i wszystkiego najlep-
szego z okazji nadchodzących świąt.
 Przypomnijmy. Medale za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie nie 
są przyznawane automatycznie 
przez urząd gminy, lecz na wnio-
sek zainteresowanych osób. Naj-
pierw należy złożyć stosowne po-
danie  do urzędu stanu cywilnego. 
Następnie wniosek trafia do kance-
larii prezydenta RP, która przygoto-
wuje medale, dyplomy i legityma-
cje oraz przesyła je do urzędu gmi-
ny. Procedura przyznawania meda-
li za długoletnie pożycie trwa oko-
ło sześciu miesięcy. 
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Emilian i Wanda Dawidek
Witold i Teresa Maciewicz
Mieczysław i Stanisława Madej
Edward i Irena Leonhard
Józef i Sabina Luto

Pary nagrodzone za długo-
letnie pożycie małżeńskie

Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ
tel. 22 756 79 39
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	 Najlepiej	 żeby	 przedszkole,	 któ-
re	 wybierzemy	 dla	 naszego	 dziecka	
znajdowało	się	w	miarę	blisko	domu	
lub	 naszego	 miejsca	 pracy.	 Kolejne	
istotne	kryterium	to	godziny	otwar-
cia	 placówki	 –	 im	 są	 one	 bardziej	
elastyczne,	 tym	 lepiej.	 W	 tej	 chwili	
większość	przedszkoli	otwartych	jest	
od	godz.	7	do	18.	

Pierwsze wrażenie
	 Każdy	 rodzic	 chce,	 aby	 przed-
szkole,	 które	 wybierze	 dla	 swojego	
dziecka	 było	 nowe,	 ładne,	 miało	
plac	zabaw	i	przylegający	ogród.	Te	
elementy	 bez	 wątpienia	 są	 istotne	 i	
powinniśmy	 brać	 je	 pod	uwagę,	 ale	
jeszcze	 ważniejsze	 jest	 bezpieczeń-
stwo	dziecka.	Dlatego	też	wejścia	do	
przedszkola	 powinna	 strzec	 furtka	
z	 elektromagnesem.	 Najlepiej	 jeśli	
przy	wejściu	znajduje	się	także	wide-
ofon,	dzięki	któremu	obsługa	przed-
szkola	może	identyfikować	wszystkie	
wchodzące	do	niego	osoby.	
	 Kolejną	 barierą	 powinny	 być	
drzwi	 wejściowe	 do	 budynku.	 Nie-
które	 placówki	 mają	 także	 system	
monitoringu,	pozwalający	kontrolo-
wać	 jego	 najbliższe	 otoczenie.	 Wy-
bierając	 przedszkole	 zapytajmy	 czy	
dzieci	dużo	przebywają	na	świeżym	
powietrzu	oraz	czy	znajdujące	się	na	
zewnątrz	zabawki	posiadają	atesty.

Wnętrze budynku
	 Ważne	 jest,	 aby	 przedszkolne	
sale	 były	 przestronne,	 jasne	 i	 miały	
dobrą	wentylację.	Zapytajmy	ile	 jest	
w	 przedszkolu	 grup	 i	 ile	 dzieci	 (w	
jakim	 wieku)	 jest	 w	 jednej	 grupie.	
Sprawdźmy	 czy	 do	 sal	 przylegają	
łazienki	 i	 jaki	 jest	 stan	 ich	 czysto-
ści.	 Poprośmy	 o	 pokazanie	 kuchni.	
Większość	przedszkoli	przygotowuje	
posiłki	na	miejscu,	są	jednak	również	
i	takie,	które	korzystają	z	usług	firm	
kateringowych.	 Jeśli	 nasze	 dziecko	
nie	 może	 jeść	 pewnych	 produktów,	
zapytajmy	czy	przedszkole	jest	w	sta-
nie	to	respektować	i	personalizować	
posiłki.	Po	obiedzie	wiele	młodszych	
dzieci	 potrzebuje	 odpocząć.	 Dlate-
go	 ważne,	 aby	 w	 przedszkolu	 były	
także	miejsca	do	leżakowania.	Wia-
domo,	 że	 większość	 dzieci	 trudno	

znosi	pierwsze	dni	w	przedszkolu.	W	
związku	z	tym	wiele	placówek	orga-
nizuje	specjalne	zajęcia	adaptacyjne.	
Zapytajmy	 czy	 w	 wybranym	 przez	
nas	 przedszkolu	 takie	 zajęcia	 rów-
nież	są	organizowane.	

Cena ma znaczenie
	 W	 przedszkolach	 publicznych	
rodzice	 oprócz	 kosztów	 wyżywie-
nia	płacą	 także	 za	godziny	wykra-
czające	 poza	 podstawę	 programo-
wą.	 W	 przedszkolach	 niepublicz-
nych,	do	których	chodzi	większość	
dzieci,	 rodzice	 płacą	 czesne,	 czy-
li	 stałą	 opłatę	 miesięczną,	 w	 której	

oprócz	 podstawy	 programowej	 za-
warta	jest	określona	liczba	zajęć.	Cze-
sne	 w	 przedszkolach	 niepublicznych	
mogą	 znacznie	 się	 różnić.	 Dlatego	
warto	nie	tylko	porównywać	ceny,	ale	
także	 to	 wszystko,	 co	 się	 na	 tę	 cenę	
składa.	 Zwykle	 osobno	 płaci	 się	 za	
zajęcia	 dodatkowe,	 takie	 jak	 dodat-
kowy	angielski,	ceramika	czy	zajęcia	
z	tańca.	Jednak,	tak	naprawdę,	każda	
placówka	rozwiązuje	to	inaczej.

Kadra pedagogiczna
	 Program	 realizowany	 w	 przed-
szkolu	 powinien	 być	 zatwierdzony	
przez	 ministerstwo	 edukacji.	 Oczy-

wiście	 w	 wielu	 przedszkolach	 jest	
on	 tylko	 bazą,	 która	 jest	 wzboga-
cana	 o	 szereg	 zajęć	 dodatkowych,	
dopasowanych	 do	 predyspozycji	
dzieci	i	rozwijających	ich	zaintere-
sowania.	
	 Duży	 wpływ	 na	 to,	 jak	 nasze	
dziecko	 będzie	 czuło	 się	 w	 przed-
szkolu	 ma	 kadra	 pedagogiczna.	
Dlatego	warto	wcześniej	porozma-

wiać	z	nauczycielkami,	które	będą	
zajmowały	 się	 naszymi	 dziećmi.	
Powinny	 to	 być	 osoby	 ciepłe,	
otwarte,	 wzbudzające	 sympatię,	
ale	także	twórcze	i	stanowcze,	któ-
re	będą	potrafiły	stawiać	dzieciom	
pewne	wymagania	i	konsekwentnie	
je	egzekwować.

Jak wybrać dobre 
przedszkole?
Każdy z nas chce posłać dziecko do najlepszego przedszkola, takiego w którym nasza 
pociecha będzie dobrze się czuła, dużo się nauczy i rozwinie swoje zainteresowania. 
Podpowiadamy, jakimi kryteriami kierować się przy wyborze wymarzonej placówki

TW
R E K L A M A

R E K L A M A



Nauka przez zabawę
Obecnie na rynku jest mnóstwo różnorodnych zabawek, pod których ciężarem uginają 
się sklepowe pułki. Jak spośród nich wybrać, te które najbardziej przypadną do gustu 
naszemu dziecku, a jednocześnie pozytywnie wpłyną na jego rozwój? Podpowiadamy 
na co należy zwrócić uwagę, kupując zabawki dla naszego przedszkolaka

	 Nasze	dzieci	bardzo	często	ule-
gają	modzie	na	określone	zabawki.	
Rekordy	 popularności	 biją	 zabaw-
ki	 nawiązujące	 do	 znanych	 bajek.	
Dzieci	 zbierają	 kolorowe	 figurki	 i	
ludziki,	na	które	rodzice	muszą	wy-
dać	 fortunę.	 Jednak	 tego	 typu	 za-
bawki	nie	zawsze	spełniają	funkcje	
edukacyjne.	Ponadto	dzieci	szybko	
się	nimi	nudzą,	ich	zainteresowanie	
mija	wraz	z	modą.	A	następnie	po-
jawia	się	nowy	produkt,	który	pod-
bija	serca	przedszkolaków.	
	 Są	jednak	zabawki,	które	od	lat	
cieszą	 się	 niesłabnącą	 popularno-
ścią	wśród	dzieci,	ponieważ	są	uni-
wersalne	i	pobudzają	rozwój.	Moż-
na	do	nich	zaliczyć	wszystkie	kloc-
ki,	układanki,	gry	planszowe	i	kolo-
rowanki.	Przede	wszystkim	zabaw-
ki	edukacyjne	czy	kreatywne	należy	

odpowiednio	 dobrać	 do	 wieku	 na-
szego	dziecka,	nie	tylko	ze	względu	
na	 jego	bezpieczeństwo,	 lecz	 także	
na	etap	rozwoju.	

Edukacja społeczna
	 Wiek	 przedszkolny	 to	 okres,	
w	 którym	 dziecko	 zdobywa	 pod-
stawową	 wiedzę	 o	 otaczającym	
go	 świecie,	 staje	 się	 samodzielne,	
rozwija	zdolności	manualne	 i	uczy	
się	współistnienia	w	grupie.	Mimo	
tego	że	żyjemy	w	czasach	zdomino-
wanych	 przez	 komputery,	 niesłab-
nącą	 popularnością	 wśród	 dzieci	
cieszą	 się	 gry	 planszowe.	 Ich	 pod-
stawową	zaletą	 jest	zabawa	w	gru-
pie	 z	 rówieśnikami,	 rodzeństwem	
czy	 rodzicami.	 To	 bardzo	 istotne,	
ponieważ	przedszkolak	może	w	ten	
sposób	poznać		reguły	gier	i	zabaw,	

nauczyć	się	współpracy	i	przestrze-
gania	 określonych	 zasad,	 komu-
nikacji,	 negocjacji,	 dzielenia	 się,	 a	
także	 przegrywania	 oraz	 innych	
zdolności	 społecznych.	 Jest	 rów-
nież	bardzo	dużo	gier	planszowych,	
które	 poprzez	 zabawę	 uczą	 dzieci	
np.	kolorów,	liter,	cyfr,	zawodów,	a	
także	 podstaw	 geografii,	 przyrody	
czy	nawet	fizyki	i	historii	oraz	języ-
ków	obcych.	Oprócz	walorów	edu-
kacyjnych	gry	planszowe	to	przede	
wszystkim	 wspaniała	 zabawa	 dla	
dzieci	w	różnym	wieku.	

Wyobraźnia i kreatywność
	 Do	ulubionych	zabawek	naszych	
dzieci	 należą	 również	 wszelkiego	
rodzaju	 klocki.	 W	 zależności	 od	
wieku	dziecka	można	wybrać	drew-
niane,	plastikowe	lub	z	gąbki.	Mogą	
być	proste	z	dużymi	elementami	dla	
maluchów	 lub	 bardziej	 skompliko-
wane	dla	starszaków	z	 ludzikami	 i	
małymi	częściami.	Klocki	rozwijają	
zdolności	 manualne,	 wykształcają	
u	dzieci	poczucie	przestrzeni	i	pro-
porcji.	Przede	wszystkim	jednak	nie	
ograniczają	 dziecka,	 nie	 narzuca-
ją	sposobu	zabawy,	 lecz	dają	wiele	
możliwości.	 Dziecko	 może	 zbudo-
wać,	co	tylko	zechce	i	bawić	się	na	
najróżniejsze	 sposoby.	 Klocki	 po-
budzają	 wyobraźnię	 i	 kreatywność	

dziecka.	 Bardzo	 dobrą	 propozy-
cją	dla	przedszkolaków	są	 również	
wszystkie	zabawki	typu	„mały	kon-
struktor”	lub	„zrób	to	sam”.	Dziew-
czynki	chętnie	robią	np.	korale	 lub	
obrazki	z	włóczki	lub	z	kolorowych,	
plastikowych	 pinezek	 czy	 też	 inne	
ozdoby,	a	chłopcy	za	pomocą	mini	
narzędzi	budują	rozmaite	konstruk-
cje	z	drewnianych,	plastikowych	lub	
metalowych	elementów.	

Świat kolorów
	 Do	 tej	 grupy	 zabawek	 nale-
żą	 również	 plastelina,	 modelina,	
kredki,	 kolorowanki	 i	 farby,	 które	
niezmiennie	 pobudzają	 fantazję	
dzieci,	 rozwijają	 talent	 plastyczny	
oraz	uczą	postrzegania	świata	i	kre-
atywności.	 Ponadto	 przygotowują	
dziecko	do	nauki	pisania.	Podobne	
umiejętności	 wykształcają	 również	

wszystkie	tory	dla	samochodów	czy	
kolejek,	które	dziecko	najpierw	musi	
złożyć	według	własnego	pomysłu.	
	 Bardzo	ważne,	by	przy	wyborze	
zabawki	nie	narzucać	dziecku	swojej	
decyzji	i	nie	zmuszać	do	określonych	
zabaw,	 jeśli	 mu	 się	 nie	 podobają.	
Można	 natomiast	 opowiadać	 o	 za-
letach	 danej	 zabawki,	 zachęcać	 do	
zabawy,	 sugerować	 i	 proponować	
określony	 produkt,	 ale	 dziecko	 po-
winno	mieć	poczucie,	że	podejmuje	
decyzje	 samodzielnie.	 Dlatego	 war-
to	po	zabawki	udać	się	do	sklepu	z	
dzieckiem,	 żebyśmy	 mogli	 poznać	
jego	 gust.	 Zabawki	 powinny	 uczyć	
dziecko,	rozwijać	jego	zdolności,	ale	
nie	mogą	kojarzyć	się	z	obowiązka-
mi.	 Muszą	 przede	 wszystkim	 spra-
wiać	dziecku	frajdę	–	uczyć,	bawiąc	
naszego	przedszkolaka.

Grzegorz Traczyk
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Szczególna forma organizacji uroczystości przedszkolnych czyli 

 Imprezy organizowane przez 
przedszkola z okazji różnych uro-
czystości i świąt np. Jasełka, Dzień 
Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziad-
ka, kojarzą się nam na ogół nieza-
pomnianym czasem wzruszeń i 
radości jakie rodzice i dziadkowie 
przeżywają oglądając recytacje i 
pląsy swoich pociech występują-
cych na przedszkolnej scenie. To 
oczywiście niezaprzeczalny i naj-
ważniejszy atut występów dzieci, 
a chwile takie wspominamy przez 
wiele lat. Jest jednak również inny 
walor takich uroczystości, nie 
mniej ważny. Wizyty w przedszko-
lu naszych dzieci z okazji różnych 
świątecznych okoliczności są do-
skonałą okazją, aby poznać przed-
szkole niejako „od środka”, poczuć 
atmosferę w nim panującą i poob-
serwować relacje naszego dziecka 
z rówieśnikami i z wychowawcami. 
To jednak nie wszystko. Jest jeszcze 
coś szczególnie ważnego, pewna 
szczególna forma aktywności, któ-
rą warto proponować rodzicom i 
„dziadkom” podczas ich wizyt w 
przedszkolu. Są to wszelkiego ro-
dzaju animacje, zabawy, warsztaty 
integrujące dzieci i zaproszonych 
gości – mamy, tatusiów, babcie , 
dziadków. Są oni zaproszeni do za-
bawy razem z dziećmi. Przedszkole 
„PIRUET”, przy ul. Nadarzyńskiej w 
Piasecznie, wiele przedszkolnych 
imprez organizuje w takiej konwen-
cji. Obok dziecięcych spektakli, wy-
stępów recytatorskich i tanecznych 
organizuje zabawy dzieci razem z 
rodzicem lub babcią i dziadkiem. 

Z okazji „Dnia Babci i Dziadka”  w 
tym roku  na przykład dziadkowie 
pląsali, tańczyli z wnukami, bawili 
się w karaoke, uczestniczyli w mi-
niturnieju „Jaka to melodia” itp. W 
minionym roku występowali razem 
z dziećmi w zorganizowanych spe-
cjalnie z tej okazji „Igrzyskach spor-
towych”. W podobny sposób orga-
nizowane są też inne uroczystości. 
Przed Wielkanocą rodzice razem z 
dziećmi uczestniczą w zabawach 
(warsztatach) rękodzieła, wyko-
nują wielkanocne palmy, pisanki i 
inne ozdoby świąteczne. Spędzone 
z dzieckiem w ten sposób chwile 
są nie tylko radością dla malucha, 
dają mu poczucie bliskości mamy, 
taty w zabawie, poczucie wartości 
wspólnej zabawy – pracy twórczej, 
jaką wykonuje w przedszkolu, ale 

dla rodziców są doskonałą okazją 
do poznania codziennej aktywno-
ści dziecka w przedszkolu, obser-
wacji jego miejsca w społeczności 
przedszkolnej,  są pomocne w ro-
zumieniu własnego dziecka, pozna-
waniu jego dziecięcego świata. Do-
rośli poprzez uczestnictwo razem 
z dziećmi w zabawach, twórczości, 
wszelkiej aktywności ruchowej, ta-
necznej, sportowej stwarzają wła-
snemu dziecku przestrzeń bardzo 
pozytywnych emocji i doświad-
czeń, budują z nim pozytywną re-
lację opartą na poczuciu bliskości, 
pozytywnej uwagi, wspólnego 
działania. Stanowi to bezcenny bu-
dulec więzi i porozumienia z dziec-
kiem, które w dalszych latach będą 
pozytywnie kształtować relację ro-
dzic – dziecko. 

Uroczysta wizytówka 
przedszkola Piruet

Niepubliczne Przedszkole Taneczne „Piruet” 
Piaseczno, ul.Nadarzyńska 54, tel: 22 756 71 78 

www.piruet.com.pl  e-mail:przedszkole@piruet.com.pl
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Muzykalność przedszkolaka
Muzyka, choć często bywa zaniedbywana bądź niedoceniana w 
procesie dydaktyczno-wychowawczym dziecka, odgrywa niezwy-
kle istotną rolę w życiu młodego człowieka. Już przedszkolaki po-
winny kształtować, pod okiem wykwalifikowanych pedagogów, 
swoją muzykalność, gdyż ma ona niebagatelny wpływ na rozwój 
ich inteligencji, wrażliwości oraz wyobraźni

 Większość dzieci pierwszy świadomy kontakt z muzyką nawiązuje do-
piero w przedszkolu. Zdaniem ekspertów w dziedzinie nauczania eduka-
cja muzyczna ma  niezwykle istotny wpływ na rozwój przedszkolaków w 
sferze fizycznej, psychicznej, intelektualnej i moralnej, pełniąc tym samym 
cztery podstawowe funkcje w wychowaniu przedszkolnym: ogólnorozwo-
jową, stymulującą rozwój fizyczny, wspomagającą uspołecznienie dzieci 
oraz terapeutyczną. Obcowanie z muzyką aktywizuje w zasadzie wszystkie 
możliwości poznawcze wśród najmłodszych – od spostrzegania, przez kla-
syfikowanie, aż do wartościowania. Dzieje się tak dlatego, że muzyka, jako 
dziedzina sztuki, operuje wieloma różnymi środkami artystycznego wyra-
zu – nie tylko dźwiękiem i słowem, ale i tańcem, ruchem czy wizją.
 Głównym celem prowadzenia zajęć muzycznych w przedszkolu jest 
podtrzymanie naturalnych zainteresowań dziecka, umożliwienie mu no-
wych kontaktów z dźwiękami oraz nauczenie go odnajdywania w nich 
przyjemności i satysfakcji. Przedszkolaki na ogół z uwagą i wielką chęcią 
słuchają muzyki, zaś wzruszenia i przeżycia tym wywołane sprawiają, że 
są one podatniejsze na wpływy wychowawcze. Wspólny śpiew, taniec czy 
muzykowanie znakomicie integrują również grupę rówieśniczą, kształtując 
jednocześnie pożądane interakcje społeczne, takie jak choćby zdyscypli-
nowanie czy odpowiedzialność za powierzoną w zadaniu muzycznym rolę. 
Kolejną istotną rolą zajęć umuzykalniających jest ich wpływ na rozwój słu-
chu, mowy i myślenia dzieci. Ćwiczenia ortofoniczne i emisyjne oparte na 
tekście melodii odpowiednio dobranych piosenek kształtują prawidłową 
wymowę przedszkolaków, uczą poprawnego wypowiadania głosek i umie-
jętnego gospodarowania głosem. Zajęcia muzyczne w przedszkolu rozwi-
jają też wiele dyspozycji typu intelektualnego: intensywność i podzielność 
uwagi, niezawodną reakcję na bodźce i dokładność spostrzegania, sprawną 
pamięć, procesy porównania i analizy, indywidualną wyobraźnię, społecz-
ne zachowania oraz gotowość twórczych rozwiązań. Trudno nie docenić 
również terapeutycznej roli muzyki, która, jak mało co, potrafi skutecznie 
wyciszyć i uspokoić przedszkolaki. Albo przeciwnie – zmotywować i pobu-
dzić do działania. Udowodniono istotny wpływ terapii poprzez  muzykę, 
która usuwa bądź łagodzi różne defekty rozwojowe (opóźnienia rozwoju 
sfery słuchowej, ruchowej, wzrokowej oraz opóźnienia rozwoju mowy).
      Gdy dziecko ma trzy lata i rozpoczyna w przedszkolu swoją muzyczną 
edukację, jest ono wówczas bardzo chłonne. Fakt ten należy wykorzystać 
do kształtowania poprzez muzykę pożądanych u dzieci cech charakteru, 
takich jak optymizmu, kreatywności, a także wiary w swoje siły i umiejęt-
ności. Z całą pewnością potencjał wychowawczo-dydaktyczny muzyki 
jest więc ogromny. Warto jednak podkreślić, że to głównie od podejścia 
nauczyciela ostatecznie zależeć będzie w jak dużym stopniu przedszkolak 
z niego skorzysta. 

Grzegorz Tylec



Uciążliwe rotawirusy
Choć zwana jest potocznie grypą żołądkową, to z prawdziwą grypą 
nie ma w zasadzie nic wspólnego. Powodują ją mikroskopijne 
rotawirusy, które atakują i niszczą enterocyty wyścielające jelito 
cienkie, prowadząc w konsekwencji do wirusowego zakażania 
przewodu pokarmowego. Niestety, prędzej czy później dopada ono 
prawie wszystkie dzieci w wieku około pięciu lat

 Na „grypę żołądkową” najłatwiej jest zachorować w okresie od listo-
pada do kwietnia. Ogniska zakażeń mają charakter epidemii, ale współ-
cześnie na szczęście zaledwie o charakterze lokalnym – rozprzestrzeniają-
cych się w miejscach takich jak mieszkanie, klasa czy grupa przedszkolna. 
Bardzo wysokie ryzyko ich występowania jest zwłaszcza na oddziałach 
pediatrycznych i geriatrycznych, gdzie przebywają osoby o niskiej odpor-
ności.
 Grypę żołądkową wywołują najczęściej rotawirusy (rzadziej norowi-
rusy i adenowirusy). Ich nazwa to zlepek słów Rota ( koło – od ich kształ-
tu) i wirus. Do dziś odkryto siedem głównych grup, z których tylko trzy 
(oznaczone A, B, C) są zaraźliwe dla człowieka. Rotawirus, ze względu na 
swoją budowę, jest odporny na zamrażanie. Wśród ludzi krąży aż pięć 
szczepów wirusa, przez co znacznie utrudnione jest wynalezienie na nie-
go skutecznego leku. W związku z tym leczenie grypy żołądkowej polega 
dziś na tzw. leczeniu objawowym, czyli takim, które łagodzi skutki cho-
roby. Choroba rozprzestrzenia się drogą kropelkową, a więc szczególnie 
niebezpieczny jest kontakt z chorym oraz z przedmiotami, z którymi miał 
styczność. Bardzo duże znaczenie przy eskalacji grypy żołądkowej ma 
brak higieny osobistej oraz brak higieny w pomieszczeniach, w których 
się znajdujemy. Niewietrzony dom jest idealnym środowiskiem dla wylę-
gania się wirusów.
 Zanim wystąpią objawy, grypie towarzyszy, trwający od jednego 
do trzech dni, okres inkubacji (czyli rozwoju) choroby. Rozwinięty wirus 
przejawia się podobnie do grypy lub zwykłego zatrucia pokarmowego. 
Zazwyczaj daje o sobie znać od dwóch do czterech dni, ale infekcja może 
trwać nawet i dziewięć dni. Najbardziej typowymi objawami grypy żołąd-
kowej są: gorączka, bóle głowy, bóle brzucha , wymioty , biegunka, brak 
apetytu i ogólne zmęczenie.
 Dla ludzi dorosłych najlepszym sposobem na walkę z chorobą jest 
uzupełnianie płynów  wodą niegazowaną lub herbatą oraz spożywanie 
dużych ilości nabiału lub picie mleczka zobojętniającego, które pomaga 
na wymioty. Zalecane jest również  przyjmowanie w ciepłej, przegotowa-
nej wodzie tabletek zawierających ibuprofen. Niektóre osoby czują z kolei 
ulgę po wypiciu coli. 
 Dzieci, niemowlęta i osoby z upośledzoną odpornością mogą być 
natomiast hospitalizowane. Oczywiście nie w każdym przypadku – o 
tym czy dziecko powinno dostać kroplówkę, która pozwoli mu uzupeł-
nić utraconą wodę i cenne elektrolity, decyduje lekarz.  Zależne jest to w 
głównej mierze od stanu ogólnego dziecka, jego wieku, czasu trwania i 
stopnia nasilenia biegunki. Na szczęście w wielu przypadkach wystarcza-
jące powinny być domowe metody leczenia. W walce z zapanowaniem 
nad uciążliwą biegunką najważniejsze jest regularne nawadnianie orga-
nizmu. Najlepiej podawać chłodne płyny, a jeśli dziecko karmione jest 
piersią – nie należy przerywać karmienia.
 Długości choroby nie można niestety skrócić, dlatego najlepiej jest ją 
po prostu przeczekać. W tym czasie zaleca się pozostanie w łóżku oraz 
odizolowanie od innych zdrowych osób z uwagi na ogromną łatwość w 
rozprzestrzenianiu się wirusa grypy żołądkowej wśród osób mających 
kontakt z chorym. Należy przy tym pamiętać, że wirus grypy żołądkowej 
może być śmiertelny dla dzieci oraz bardzo zaraźliwy dla każdego bez 
względu na grupę wiekową i w żadnym wypadku nie należy tej choroby 
bagatelizować.

Grzegorz Tylec

P R O M O C J A

 Przedszkole mieści się w przepięk-
nej, pięciuset metrowej willi, otoczonej 
zielonym ogrodem. Duży plac zabaw 
pozwala na częste zabawy na świeżym 
powietrzu.  W przedszkolu znajdują się 
przestronne, jasne, komfortowo urzą-
dzone sale zabaw, z osobną jadalnią i sy-
pialnia. Meble i zabawki dostosowane są 
do potrzeb rozwojowych zarówno tych 
najmłodszych, jak i najstarszych przed-
szkolaków.  Dodatkowym atutem jest 

sala gimnastyczna wyposażona w duże 
lustra, która idealnie nadaje się do pro-
wadzenia zajęć taneczno-ruchowych i 
gimnastycznych. 
 Nad bezpieczeństwem i edukacją 
dzieci czuwają odpowiednio wykwa-
lifikowani nauczyciele, którzy stale 
podnoszą swoje kompetencje, a praca 
z dziećmi jest dla nich źródłem ogrom-

nej radości. Prace nauczycieli wspierają 
tacy specjaliści jak logopeda, psycholog, 
terapeuta oraz instruktorzy zajęć dodat-
kowych. Starannie dobrana kadra dba 
o wszechstronny rozwój i dobro każde-
go dziecka, jak również efektywnie pod-
nosi  jakość pracy całej placówki przed-
szkolnej.                                                                                                   
 Warto również wspomnieć o cie-
kawym programie edukacyjnym reali-
zowanym w przedszkolu. Prezentuje 
on nowatorską koncepcję wychowania 
przedszkolnego, zgodnie z którą dziec-
ko poprzez zabawę edukacyjną stopnio-
wo przygotuje się do edukacji szkolnej. 
Bogata oferta zajęć dodatkowych, do-
stępnych w ramach czesnego, wzmaga 
ciekawość świata u dzieci, a prowadzo-
ne codzienne zajęcia z języka angiel-
skiego budują doskonały fundament 
do osiągnięcia swobody w operowaniu 
językiem obcym, co w dzisiejszych cza-
sach jest bardzo ważne.  Oferta pro-
gramowa przedszkola ułożona jest tak, 
aby pobudzać wszystkie aktywności 
twórcze dzieci. Poprzez uczestnictwo w 
różnorodnych zajęciach edukacyjnych 
dzieci mają możliwość rozwijania swo-
ich zainteresowań, odkrywania talen-
tów i nawiązywania przyjaźni. Program 
edukacyjny realizowany w placówce jest 

zgodny z podstawą programową wy-
chowania przedszkolnego zatwierdzo-
ną przez MEN.
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Do-
mek Elfów” powstał z myślą o stwo-
rzeniu i zapewnieniu dzieciom bez-
piecznych i jak najlepszych warunków 
niezbędnych do prawidłowego rozwo-
ju. Wygląda na to, iż udało się stworzyć 
wspaniałą placówkę która w sposób 
profesjonalny łączy potrzeby rozwojo-
we dzieci z wymaganiami rodziców.

    J.G

Przedszkole dla Twojego Dziecka
W zielonej, cichej i spokojnej dzielnicy Piaseczna mieści się Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Domek Elfów”. 
Położenie w Zalesiu Dolnym, posiadającym specyficzny mikroklimat z dala od miejskiego zgiełku i ruchli-
wych, zanieczyszczonych spalinami ulic, wpływa korzystnie na rozwój i samopoczucie przedszkolaków. Co 
ważne dojazd do placówki jest szybki i wygodny, co ma niebagatelne znaczenie dla rodziców.

www.domekelfow.pl 
Przedszkole Domek Elfów

ul.Wyspiańskiego 1
Piaseczno/ Zalesie Dolne

tel. 660 680 424
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Dziecko pewne siebie
Kształtowanie się pewności siebie u dziecka powinno być jednym z celów procesu wychowawczego. 
Pomaga ono młodemu człowiekowi w prawidłowym rozwoju, nawiązywaniu relacji z rówieśnikami,
odnoszeniu sukcesów i jest pewną lokatą na przyszłość. Co należy robić by ją u niego  
	 Chyba	 wszyscy	 rodzice	 marzą	
o	 tym,	aby	 ich	dziecko	wyrosło	w	
przyszłości	na	człowieka	pewnego	
siebie,	świadomego	własnej	warto-
ści	oraz	z	powodzeniem	realizują-
cego	własne	ambicje	 i	cele.	Warto	
wiedzieć,	 że	 dzięki	 odpowiednie-
mu	 podejściu	 wychowawczemu	
można	 na	 tym	 polu	 wiele	 osią-
gnąć.	Rodzice	 są	bowiem	 jednym	
z	 głównych	 źródeł	 kształtowania	
się	zdrowej	pewności	siebie,	która	
ma	 także	 niebagatelny	 wpływ	 na	
zachowanie	malucha.
	 U	 dziecka	 pewność	 siebie	 bu-
duje	 się	w	 zasadzie	 już	 od	 pierw-

szych	 dni	 jego	 życia.	 Szczególnie		
ważne	 jest	 pierwszych	 sześć	 lat.	
Jeśli	 rodzice	 konsekwentnie	 za-
uważają	sukcesy	swojej	pociechy	i	
doceniają	je,	pokazują	dziecku,	że	
wierzą	w	to,	że	może	ono	osiągnąć	
swoje	zamierzenia.	
-	 Będzie	 wówczas	 wiedziało,	 że	
niepowodzenia	są	tylko	przeszko-
dą	 do	 pokonania	 i	 nie	 są	 zależne	
od	niego	–	mówi	pedagog	Joanna	
Srebnicka.
Rodzice	 przy	małym	 dziecku	 po-
winni	przede	wszystkim	wspierać	
je	 w	 rozwoju.	 Jeśli	 przykładowo	
uczy	się	ono	akurat	chodzić,	nale-

ży	 konsekwentnie	 zachęcać	 je	 do	
ćwiczeń,	 dając	 mu	 jednocześnie	
do	 zrozumienia,	 że	 upadki	 to	 nic	
wielkiego.	Po	prostu	trzeba	wtedy	
wstać	 i	 próbować	 iść	 dalej.	 Fak-
tyczna	wiara	opiekunów	w	możli-
wości	swojego	dziecka	 jest	w	tym	
przypadku	 bardzo	 istotna	 i	 ma	
kluczowy	wpływ	na	kształtowanie	
się	jego	pewności	siebie.	
	 W	 późniejszym	 okresie	 czę-
sto	zdarza	się	niestety,	 że	 rodzice	
tracą	 wyrobione	 wcześniej	 prze-
konanie	i	gdy	dziecko	doświadcza	
swoich	 pierwszych	 niepowodzeń	
(np.	w	nauce	czy	w	sporcie)	uważa-
ją,	że	to	jego	wina	i	że	za	mało	się	
starał	–	wyjaśnia	Joanna	Srebnic-
ka.	-	Nie	zachęcają,	nie	mówią	„to	
nic,	spróbuj	jeszcze	raz,	na	pewno	
ci	 się	 uda”,	 tylko	 „to	 twoja	 wina,	
powinieneś	 bardziej	 się	 starać”	 i	
tak	dalej...
W	efekcie	młody	człowiek	przesta-
je	wierzyć,	że	 jest	zdolny	do	efek-
tywnego	pogłębiania	wiedzy,	traci	
swoją	 pewność	 siebie,	 bo	 skoro	
rodzice	w	niego	nie	wierzą,	to	cze-
mu	on	 sam	ma	w	 siebie	wierzyć?	
Dodatkowo,	 opiekunowie	 często	
boją	 się,	 że	 chwaląc	 swoją	 pocie-
chę	wychowają	ją	na	zadufanego	w	
sobie	lenia,	a	przecież	to	że	chwa-

limy	dziecko	za	pierwszy	krok	czy	
za	początki	jazdy	na	rowerze,	albo	
pierwszy	 zjedzony	 samodzielnie	
posiłek	 nie	 sprawia,	 że	 przestaje	
one	chcieć	się	uczyć,	a	wręcz	prze-

ciwnie	 -	 zachęca	 je	 to	 do	 jeszcze	
większych	starań	i	podejmowania	
coraz	to	nowych	wyzwań.

Grzegorz Tylec

Sposoby na wzmocnienie pewności siebie u dziecka:
pokazuj dziecku dobre emocje, chwal je i aprobuj jego działania

ukazuj mu swoje zainteresowanie poprzez poświęcany dziecku czas (np. 
poprzez zabawę)
pomagaj dziecku odkryć i zgłębić jego talenty

nie tłum jego uczuć, pozwól mu na otwarte okazywanie potrzeb

nigdy nie krytykuj swojego dziecka w obecności osób postronnych

wyznacz mu zadania do wykonania (np. ścielenie łóżka czy pomóc w kuch-
ni), które nie tylko nauczą dziecko samodzielności, ale dadzą satysfakcję z 
wykonanych zadań

dbaj o stworzenie i utrzymanie więzi z dzieckiem poprzez rodzinną, domo-
wą atmosferę
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Przedszkole Muzyczne Bajka-Zalesie 
 Przedszkole Muzyczne  Bajka – Za-
lesie jest placówką z wieloletnią trady-
cją. U nas nauczyciele dbają  o wszech-
stronny rozwój dzieci. Prowadzą 
edukację  językową, matematyczną, 
przyrodniczo – ekologiczną, plastycz-
no – techniczną, fizyczną i oczywiście 
muzyczną. Placówka ma bogatą bazę 
pomocy dydaktycznych, co pozwa-
la na prowadzenie zajęć na wysokim 
poziomie. W przedszkolu pracuje 11 
nauczycieli, wszyscy z wyższym wy-
kształceniem magisterskim. Do każ-
dego dziecka panie podchodzą  indy-
widualnie i poświęcają mu tyle czasu i 
uwagi ile potrzebuje. Ciepła atmosfera 
zapewnia dzieciom poczucie bezpie-
czeństwa i zadowolenie ze spędzania 
z nami czasu. Wiemy, że jest to bar-
dzo ważne dla naszych maluchów, bo 
przyjmujemy do naszego przedszkola 
dzieci  poniżej 3 roku życia.
 Nasi nauczyciele zapewniają dzie-
ciom kreatywną zabawę, prezentacje 
multimedialne, ponadto organizowa-
ne są też liczne imprezy kulturalne m.in. 
spektakle prezentowane przez profe-
sjonalne teatry , koncerty Filharmonii 
Narodowej , koncerty  egzotyczne i 
ciekawe wycieczki -średnio 80 rocznie.
Nasze przedszkole wraz z dziećmi 
uczestniczy w wielu konkursach mię-
dzynarodowych, ogólnopolskich i 
regionalnych , m.in. grafiki kompute-
rowej, plastycznych, logopedycznych, 
czy też przeglądach muzycznych i te-
atralnych. 
 Wszystkie zajęcia dodatkowe w 
przedszkolu są w cenie czesnego m.in 
język angielski – codziennie, logopedia, 
informatyka – dwa razy w tygodniu , 
tańce (regionalne, integracyjne, nowo-

czesne), taniec z elementami baletu, 
rytmika, aerobik, elementy gimnastyki 
korekcyjnej, gra na instrumentach per-
kusyjnych,  dzwonkach chromatycz-
nych i melodycznych, podstawy gry na 
pianinie, chór przedszkolny, plastyka, 
zajęcia konstrukcyjne, teatralne, zajęcia 
ruchowe w sali rekreacyjnej, religia. Od 
września planujemy wprowadzić zaję-
cia z integracji sensorycznej bez dodat-
kowych opłat.

Kulkoland
 Jesteśmy jedynym przedszkolem 
w Piasecznie z taką salą zabaw. Dzieci 
mogą bezpiecznie wspinać się na kon-
strukcje, przemierzać tunele i „ruchomy 
most”, zaznać suchej kąpieli w basenie 
pełnym kolorowych piłeczek. „Aktyw-
ność ruchowa dzieci w takiej sali zabaw 
wspomaga naturalny proces integracji 
sensorycznej”. –mówi  pani mgr Olga 
Mrówka, magister fizjoterapii. Nawet w 
chłodne i deszczowe dni nasze przed-
szkolaki mają odpowiednio dużo ruchu  
i oczywiście świetnej zabawy. A co waż-
ne zabawa w kulkolandzie jest w cenie 
czesnego, bez dodatkowych opłat.

Budynek i plac zabaw
 Nasze dzieci mają doskonałe wa-
runki do codziennej zabawy w koloro-
wych zapewniających domową atmos-
ferę salach, wyposażonych w nowe 
i atestowane zabawki. Powierzchnia 
budynku przedszkola to prawie 700m2, 
w którym znajduje się 11 sal zajęć. Dys-
ponujemy m.in. dobrze wyposażoną 
salą komputerową, muzyczną, pla-
styczną oraz przedszkolną biblioteką 
z imponującym księgozbiorem. W sali 
rekreacyjnej przedszkola z prawdziwą 

teatralną sceną dzieci występują na 
imprezach okolicznościowych takich 
jak np. jesienne przedstawienia, jaseł-
ka, dzień babci i dziadka, dzień mamy 
i taty, zakończenie roku. 
Przedszkole położone jest w zacisznym 
i zadrzewionym miejscu w Zalesiu Dol-
nym z placem zabaw o powierzchni 
przeszło 2000 m². 

Żywienie
 Dzieci w ciągu dnia otrzymują czte-
ry posiłki, które przygotowywane są na 
miejscu. Nasza kuchnia wyposażona 

jest w najnowocześniejszy piec kon-
wekcyjno – parowy, w którym przy-
rządzane są zdrowe i lekkostrawne 
posiłki.  Zdrowe żywienie to podstawa 
dla prawidłowego rozwoju dziecka. Po-
pieramy ten pogląd i wdrażamy go w 
naszym przedszkolu.

Cena
 Wysokość czesnego od lutego 2013 
roku wynosi  740,00 zł miesięcznie. Cze-
sne obejmuje wszystkie zajęcia, zarów-
no obowiązkowe, jak i dodatkowe, po-
siłki, prezenty okolicznościowe dla 

dzieci, ubezpieczenie dziecka od nie-
szczęśliwych wypadków, wszelkie ma-
teriały na zajęcia plastyczne. Rodzice 
nie muszą zaopatrywać dzieci w nic 
poza workiem z kapciami.                                                                                         
 Nasza placówka jest czynna 11,5 
godziny, czyli od godziny 6.30 do 18.00. 
Ponadto przedszkole jest otwarte cały 
rok, również w wakacje.
Mali absolwenci Prywatnego Przed-
szkola Muzycznego Bajka – Zalesie są 
doskonale przygotowani do nauki w 
szkole, przeżywając zarazem beztro-
skie dzieciństwo przedszkolaka.

Przedszkole Muzyczne Bajka – Zalesie ul. 11 Listopada 21, Piaseczno – Zalesie Dolne
22  736 00 66,  www.bajka-zalesie.pl jesteśmy na FB

Prywatne Przedszkole Muzyczne Bajka ul. 17 Stycznia 5, Piaseczno
22 715 52 07, 22 737 07 68, www.bajka.eu 

P R O M O C J A



Uczmy dzieci samodzielności
	 Samodzielne	dziecko	o	wiele	 ła-
twiej	znosi	stres	towarzyszący	pierw-
szym	dniom	w	przedszkolu.	Jednak	
samodzielność	to	nie	tylko	jedzenie	i	
załatwianie	potrzeb	fizjologicznych,	
ale	 także	 umiejętność	 właściwego	
zachowywania	 się	 w	 grupie	 rówie-
śników	 i	 związana	 z	 tym	 łatwość	
komunikowania	się.	Do	przedszkola	
możemy	 przygotowywać	 dziecko	 w	
domu,	 ale	 także	 zabierać	 je	 do	 po-
wstających	 ostatnio	 jak	 grzyby	 po	
deszczu	 klubów	 dziecka.	 W	 takim	
miejscu	przez	kilka	godzin	dziennie,	
będący	 pod	 okiem	 mamy	 przyszły	
przedszkolak,	 uczestniczy	 w	 grach	
i	 zabawach	 integracyjnych.	 Dzięki	

temu	dziecko	oswaja	się	z	rówieśni-
kami,	 ucząc	 jednocześnie	 prospo-
łecznych	zachowań.	

Najważniejsze jedzenie i toaleta
	 Jedną	 z	 podstawowych	 umiejęt-
ności	 przedszkolaka	 powinno	 być	
samodzielne	jedzenie.	Zanim	wyśle-
my	dziecko	do	przedszkola	nauczmy	
je	prawidłowo	posługiwać	 się	 łyżką	
i	widelcem	oraz	pić	z	kubka.	Ważne	
także,	aby	nasz	maluch	sam	potrafił	
wziąć	 do	 ust	 kanapkę,	 ciastko	 czy	
owoc.	Powinien	również	samodziel-
nie	 korzystać	 z	 łazienki.	 Chodzi	 tu	
przede	wszystkim	o	wyrobienie	wła-
ściwych	 nawyków,	 takich	 jak	 zała-

twianie	 potrzeb	 na	 czas,	 czy	 mycie	
rąk	przed	wyjściem	z	toalety.	Jeśli	w	
momencie	pobytu	dziecka	w	łazien-
ce	wystąpią	jakieś	trudności,	przed-
szkolni	wychowawcy	zawsze	mu	po-
mogą.	 Trzecia	 ważna	 umiejętność	
to	ubieranie,	w	tym	zmiana	obuwia	
oraz	zdejmowanie	i	zakładanie	kurt-
ki.	Od	małego	starajmy	się	zachęcać	
dziecko	do	samodzielnego	ubierania	
nawet,	jeśli	zajmuje	to	sporo	czasu.	

Więcej kontaktów z rówieśnikami 
	 Równie	 istotna	 jak	 podstawowe	
„sprawności”	 jest	 integracja	 z	 ró-
wieśnikami.	 Zabierajmy	 dziecko	 na	
place	 zabaw	 czy	 do	 ogólnodostęp-
nych	piaskownic,	gdzie	będą	mogły	
nawiązać	nowe	znajomości	i	poznać	
zasady	obowiązujące	w	grupie.	Zo-
stawiajmy	 je	 na	 krótki	 czas	 same,	
obserwując	z	boku,	jak	się	zachowu-
ją.	Uczmy	dzieci	empatii	–	dzielenia	
się	zabawkami,	 liczenia	z	potrzeba-
mi	 innych	 dzieci,	 służenia	 pomocą	
w	 rozwiązywaniu	 ich	 problemów.	
Zachęcajmy	 naszego	 malucha	 do	
kreatywności,	przejawiającej	się	np.	
w	wymyślaniu	nowych	zabaw	ale	też	
uczmy	 go	 szanować	 zdanie	 i	 pracę	
innych.	 Wyjaśnijmy	 dziecku,	 że	 w	
przedszkolu	
najważniej-
sze	 są	 panie	
o p i e k u n k i	
(dzieci	 na-
zywają	 je	przeważnie	ciociami)	 i	 to	
do	nich	zawsze	należy	ostatnie	sło-
wo.		 Kształtowanie	 właściwych	
nawyków	 pomoże	 dziecku	 unikać	
konfliktowych,	 wywołujących	 stres	
i	 niepotrzebne	 napięcia	 sytuacji.	
Sprawi,	że	zaskarbi	sobie	ono	sym-
patię	 rówieśników	 i	 będzie	 dobrze	
czuło	 się	 w	 nowym	 środowisku.	 W	
przekazywaniu	 wiedzy	 powinniśmy	

być	 cierpliwi	 i	 konsekwentni.	 Jeśli	
będziemy	 niepotrzebnie	 się	 dener-
wować,	nasz	stres	może	udzielić	się	
również	dziecku.	

Odwiedźmy przedszkole
	 Kiedy	już	wybierzemy	placówkę,	
do	której	poślemy	naszego	malucha,	
powinniśmy	 wcześniej	 z	 dzieckiem	
ją	 odwiedzić.	 Pokażmy	 przyszłemu	
przedszkolakowi	sale,	w	których	bę-
dzie	spędzał	czas,	plac	zabaw,	a	tak-

że	 przed-
s t a w m y	
mu	 panie	
opiekun-
ki.	 Tema-

tu	 przedszkola	 w	 żadnym	 razie	 nie	
należy	 utrzymywać	 w	 tajemnicy,	
ponieważ	żadne	dziecko	nie	lubi	być	
w	 ten	 sposób	 zaskakiwane.	 Poin-
formujmy	 dziecko	 kiedy	 pójdzie	 do	
przedszkola,	co	je	tam	czeka	i	na	co	
powinno	być	przygotowane.	W	więk-
szości	placówek	odbywają	się	wcze-
śniej	tzw.	dni	adaptacyjne	(zwykle	w	
sierpniu).	 Podczas	 takich	 dni	 nasz	

maluch	 spędza	 w	 przedszkolu	 kil-
ka	 godzin	 w	 towarzystwie	 rodzica	
i	 innych	 dzieci	 –	 swoich	 przyszłych	
koleżanek	i	kolegów.	Pomaga	mu	to	
potem	 łagodniej	 wejść	 w	 atmosferę	
przedszkola.
	
Pierwszy dzień w przedszkolu
	 Każdy	 rodzic	 powinien	 przygo-
tować	się	na	to,	że	pierwszy	dzień	w	
przedszkolu	 będzie	 dla	 jego	 dziec-
ka	 trudny.	 Dlatego	 dużo	 zależy	 tu	
od	 zachowania	 opiekunów,	 którzy	
powinni	 być	 opanowani	 i	 dodawać	
swoim	 pociechom	 otuchy.	 Na	 pew-
no	nie	można	się	wahać,	trzeba	zo-
stawić	 dziecko	 w	 przedszkolu	 i	 jak	
najszybciej,	bez	zbędnych	pożegnań	
wyjść.	Dobrze	jest	powiedzieć	dziec-
ku,	 kiedy	 po	 nie	 wrócimy	 i	 dotrzy-
mać	 danego	 słowa.	 Dziecko	 musi	
czuć,	 że	 ma	 w	 nas	 oparcie,	 swoim	
zachowaniem	powinniśmy	dodawać	
mu	 odwagi,	 a	 nie	 utwierdzać	 je	 w	
niepokoju.	

TW

Przedszkole to miejsce, w którym nasze dziecko, przebywające do tej pory jedynie pod opieką rodziców, zostanie rzucone na głęboką wodę. Aby 
dobrze zniosło adaptację w nowym otoczeniu, powinniśmy odpowiednio nastawić je psychicznie i przygotować. Radzimy, jakie umiejętności po-
winien zdobyć każdy 3-latek przed pójściem do przedszkola

Nauczmy dziecko
 posługiwać się łyżką, widelcem i pić z kubka
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Poziomkowa Akademia 
- przedszkole sprawdzone przez dzieci

Przedszkole Poziomkowa Akademia jest bezpiecznym miejscem gdzie zapewniamy 
dzieciom warunki na radosne i twórcze bycie sobą. Ciepła, radosna atmosfera, uśmiech-
nięty, życzliwy i wykwalifikowany personel, który troszczy się o swoich wychowanków.
 Przedszkole mieści się przy za-
cisznej uliczce z dala od zgiełku mia-
sta. Otacza nas duży, piękny ogród, 
który jest ukochanym miejscem za-
baw dla dzieci. W upalne dni przed 
słońcem chronią nas duże dęby.
 Niepubliczne Przedszkole Po-
ziomkowa Akademia działa od 2005 
roku na podstawie wpisu do Ewiden-
cji Szkół i Placówek Niepublicznych 

Gminy Piaseczno. Przedszkole jest 
czynne przez 12 miesięcy w roku 
(bez przerwy wakacyjnej). Zapew-
niamy profesjonalną opiekę, eduka-
cję i wychowanie dzieci.
 Każde dziecko jest niepowtarzal-
ne i rozwija się we własnym tempie. 
Dlatego zapewniamy takie warun-
ki i atmosferę, która zaspokaja ich 
indywidualne potrzeby wczesnej 

edukacji. Pomagamy 
rozwinąć możliwości 
dzieci pozwalające 
sprostać wymaga-
niom stawianym w 
nowej rzeczywisto-
ści szkolnej i w doro-
słym życiu.
 Dzieci muszą 
mieć jak najwięcej 
możliwości widzenia 
i odkrywania wszyst-
kiego, co je otacza. 
Tego rodzaju do-
świadczenia kształ-
tują rozwój umysło-
wy dziecka w wieku 
przedszkolnym. Dla-
tego prowadzimy 
ciekawy program 

edukacyjny wzbogacany nowymi, 
wartościowymi metodami nauczania.
 Przedszkole Poziomkowa Aka-
demia zapewnia dzieciom szereg 
podstawowych i fakultatywnych 
zajęć dodatkowych, które prowa-
dzone są przez wykwalifikowanych 
instruktorów, mających przygoto-
wanie do pracy z dziećmi w wieku 
przedszkolnym. Dzieci korzystają z 
bogatej oferty zajęć dodatkowych 
m.in.: j. angielski, rytmika, gimnasty-
ka korekcyjna, Gimnastyka Umysłu 
dla Przedszkolaka, zajęcia rytmicz-
no-muzyczne, logopedyczne, kuch-
cikowo, warsztaty plastyczne, Ręko-
dzielnia, religia, taniec, ceramika.
 W przedszkolu znajduje się kuch-
nia, w której przygotowywane są 
codziennie smaczne i zdrowe posił-
ki uwzględniające potrzeby diete-
tyczne dzieci. Nie współpracujemy 
z firmami cateringowymi. Posiłki 
przygotowywane są na miejscu w 
przedszkolnej kuchni przystosowa-
nej do żywienia dzieci w placówce 
przedszkolnej.
 Już trwają zapisy do przedszkola 
na rok szkolny 2013/2014.

Serdecznie zapraszamy!

Akademia Poziomkowa Kamionka –Bobrowiec, ul. Główna 60
Tel. 22 757 45 06, www.akademiapoziomkowa.pl 

Niania nie zastąpi edukacji przedszkolnej
Chcesz wrócić do pracy, ale nie wiesz pod czyją opiekę oddać swoją ukochaną pociechę? Dla wielu rodziców to trudna decyzja, choć rozwiązań 
jest kilka. Jednak zdaniem specjalistów wszechstronny rozwój oraz bogatą gamę zajęć, nawet z judo, zapewni przedszkole

Anna Żuber
	 Przedszkole	 to	 najczęściej	 wy-
bierana	 przez	 rodziców	 opcja.	 Daje	
ona	pewność,	że	dzieckiem	zajmie	się	
wykwalifikowana	kadra,	która	odpo-
wiednio	zorganizuje	maluchom	czas.	
W	 opinii	 specjalistów	 uczęszczanie	
do	przedszkola	ułatwia	dziecku	start	
w	szkole,	bo	łatwiej	jest	mu	dostoso-
wać	się	do	sytuacji,	które	już	zna,	czy	
chociażby	nawiązać	kontakt	z	rówie-
śnikami.

Można poznać predyspozycje
-	 W	 przedszkolu	 maluchy	 zaczynają	
uczyć	 się	 życia	 wśród	 społeczności	
-	 podkreśla	 Bożena	 Strojek,	 dyrek-
tor	 Miejskiego	 Przedszkola	 nr	 4	 w	
Piastowie.	 -	 Jako	 praktyk,	 ale	 także	
obserwator	wiem,	że	dzieci	w	przed-
szkolu	 usamodzielniają	 się,	 pozna-
ją	 zasady,	 których	 pod	 okiem	 niani	
może	zabraknąć.	To	główne	przewa-
gi	tego	typu	placówek.		
Ponadto	 dziecko,	 które	 poślemy	 do	
przedszkola,	 będzie	 lepiej	 przygoto-
wane	 do	 edukacji	 na	 dalszych	 eta-
pach.	 W	 placówkach	 nauki	 przed-
szkolnej,	 zgodnie	 z	 wytycznymi	
ministerstwa	 edukacji,	 realizowa-
nych	 jest	 szereg	 zajęć.	 -	 Tu	 dziecko	
ma	 okazję	 wszystkiego	 dotknąć,	
spróbować,	 a	 my	 i	 rodzice	 pozna-
jemy	 dzięki	 temu	 jego	 predyspozy-
cje	 -	 mówi	 Strojek.	 -	 Organizujemy	
edukację	matematyczną,	zdrowotną,	
ekologiczną,	 kształtujemy	 też	 goto-
wość	 do	 czytania	 i	 pisania,	 uczymy	
dbałości	 o	 bezpieczeństwo	 własne	 i	
innych.	Pracujemy	 również	nad	 roz-
wojem	 mowy,	 z	 którą	 coraz	 więcej	

dzieci	 ma	 ogromne	 problemy.	 Ob-
serwujemy,	 iż	 każdego	 roku	 przyby-
wa	maluchów,	które	albo	mówią	źle,	
albo	prawie	wcale,	dlatego	w	tym	ob-
szarze	 pracuje	 z	 nimi	 logopeda,	 jak	
również	wychowawczynie.

Poznają nawet judo
	 Przedszkola	 publiczne	 coraz	
częściej	 organizują	 różnego	 rodzaju	
zajęcia	 dodatkowe,	 a	 ich	 wachlarz	
z	 roku	 na	 rok	 jest	 bogatszy.	 I	 tak	
rodzice	 mogą	 wybrać	 dla	 swoich	
pociech	 naukę	 angielskiego,	 tańca,	
logorytmiki,	 gimnastyki,	 plastyki,	 a	
nawet	 judo.	-	Na	pewno	jest	z	czego	
wybierać,	 bo	 ministerstwo	 stawia	
przed	 placówkami	 publicznymi	 co-
raz	 większe	 wymagania	 -	 stwierdza	
Bożena	 Strojek.	 -	 	 Przedszkola	 or-
ganizują	 także	 dodatkowe	 atrakcje,	
mające	 wpływ	 na	 wszechstronny	
rozwój	 dziecka.	 Na	 przykład	 w	 na-
szej	placówce	organizowane	są	kon-
certy,	 teatrzyki,	 festyny	 rodzinne,	 a	
nawet	 olimpiada	 sportowa,	 która	 w	
tym	roku	odbędzie	się	już	po	raz	13.	
Sądzę,	że	nawet	najukochańsza	bab-
cia	czy	najbardziej	wykwalifikowana	
opiekunka	nie	przekaże	takiej	warto-
ści	edukacyjnej,	jak	przedszkole.			
Niania	 ma	 jednak	 pewne	 przewagi	
nad	przedszkolem	czy	żłobkiem.	 In-
stytucje	 te	 działają	 bowiem	 w	 okre-
ślonych	 ramach	 czasowych.	 W	 sy-
tuacji	 awaryjnej,	 kiedy	 nie	 możemy	
dojechać	do	naszej	pociechy	na	czas,	
zapewne	opiekunka	zostanie	z	dziec-
kiem	dłużej.	To	duży	plus	zwłaszcza	
dla	osób,	które	mają	nienormowany	

czas	 pracy.	 Ponadto	 niania	 może	
ugotować	maluchowi	to,	co	lubi	naj-
bardziej,	zwłaszcza	 jeśli	opiekuje	się	
nim	babcia.	W	przedszkolu	większe-
go	wyboru	żywieniowego	nie	ma.	

Babcia popilnuje za darmo
	 Dla	 rodziców	 ważny	 jest	 także	
fakt,	że	przebywając	w	domu,	maluch	
jest	 zdecydowanie	 mniej	 narażony	
na	 choroby,	 choć	 zdaniem	 wielu,	 to	
właśnie	 dzięki	 kontaktowi	 z	 innymi	
dziećmi	 w	 przedszkolu	 nabywa	 od-
porności.	
Dobroć	 babć	 i	 ich	 niezawodność	
to	 jedno,	w	dodatku	 za	 swoją	pracę	
nie	 pobierają	 one	 wynagrodzenia.	 -	
Opieka	 nad	 wnukiem	 niesie	 jednak	
ze	sobą	pewne	ryzyko	-	zauważa	Bo-
żena	Strojek.	-	Często	dziecko	trakto-
wane	jest	 jak	pępek	świata,	przez	co	
nie	 nabywa	 szerszych	 umiejętności	
społecznych.		
Decyzja	o	zatrudnieniu	opiekunki	to	
wcale	 niełatwy	 wybór,	 i	 nie	 chodzi	
tylko	 o	 kwestię	 wysokich	 kosztów.	
Zdarzają	się	bowiem	przypadki	nie-
uczciwości	 (kradzieże),	 nienależy-
tej	 opieki,	 a	 nawet	 przemocy	 wobec	
dzieci.	 Dlatego	 też	 niani	 najlepiej	
szukać	 z	 polecenia,	 wśród	 rodziny	
lub	 znajomych,	 a	 najlepszym	 roz-
wiązaniem	jest	„zatrudnienie”	wspo-
mnianej	 babci,	 choć	 nie	 każdy	 ma	
taką	możliwość.	
Jeżeli	 już	zdecydujemy	się	na	posła-
nie	 dziecka	 	 do	 przedszkola,	 o	 tym,	
czy	 będzie	 ono	 publiczne	 czy	 nie,	
również	 zazwyczaj	 decyduje	 zasob-
ność	naszego	portfela.

	
Z ochronek do przedszkoli
	 Przedszkola	rozwinęły	się	z	daw-
nych	 ochronek,	 które	 były	 instytu-
cjami	 filantropijnymi,	 o	 charakte-
rze	 opiekuńczym,	 przeznaczonymi	
głównie	dla	ubogich	dzieci,	ich	praca	
miała	 charakter	 misji	 religijnych	 lub	
społecznych	 (pierwsze	 powstały	 w	
końcu	XVIII	wieku	we	Francji).
Pierwsze	 przedszkole	 założył	 Frie-
drich	Fröbel	 (1782–1852)	–	pierwszy	
teoretyk	 wychowania	 przedszkolne-
go.	 Przedszkola	 nazywał	 „Kinder-
garten”	–	ogrodami	dziecięcymi.
W	 poł.	 XIX	 wieku	 rozwinął	 się	 w	
Europie	ruch	tzw.	ogródków	dziecię-
cych,	zwanych	też	freblówkami.	Sta-
nowiły	one	prototyp	przedszkoli.	Za	
główny	cel	stawiały	sobie	działalność	
wychowawczą	i	kształcącą,	

miały	pielęgnować	(rozwijać,	kształ-
cić)	dziecko	 tak,	 jak	ogrodnik	pielę-
gnuje	 rośliny	 (stąd	nazwa),	 stosując	
odpowiednie	metody.	Dalszy	rozwój	
pedagogiki	 okresu	 przedszkolnego	
jest	 związany	 głównie	 z	 dokonania-
mi	O.	Decroly’ego	i	Marii	Montesso-
ri	 –	 twórczyni	 metody	 wychowania	
przedszkolnego	 opartej	 na	 koncep-
cjach	naturalistycznych.
W	 Polsce	 pierwsze	 ochronki	 zaczę-
to	zakładać	w	latach	30.	XIX	wieku.	
Pierwsze	przedszkole	w	Polsce	zało-
żone	zostało	w	1836	roku	w	Warsza-
wie.	W	XX	wieku	rozpoczął	się	pro-
ces	 upowszechniania	 wychowania	
przedszkolnego,	 a	 obecnie	 w	 wielu	
krajach	 jest	 pierwszym,	 obowiązko-
wym	ogniwem	zintegrowanego	syste-
mu	oświatowego.
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Żeby niejadek 
zjadł obiadek

	 Bardzo	często	brak	apetytu	jest	spo-
wodowany	 medycznymi	 przyczynami,	
które	 najpierw	 trzeba	 zdiagnozować	 i	
wykluczyć	lub	rozpocząć	leczenie.	

Apetyt a zdrowie
	 Brak	 apetytu	 może	 być	 spowodo-
wany	alergią	pokarmową.	Nawet	małe	
dziecko	instynktownie	stara	się	unikać	
tych	pokarmów,	które	wywołują	u	nie-
go	 jakieś	 dolegliwości.	 Jeżeli	 maluch	
odmawia	zjedzenia	danych	potraw	lub	
wypicia	określonych	napojów	(np.	mle-
ka),	nie	należy	go	do	nich	zmuszać.	War-
to	również	obserwować	reakcje	dziecka	
na	dane	składniki	pokarmu.	Alergia	ob-
jawia	się	nie	tylko	bólem	brzuszka,	lecz	
także	wysypką	czy	swędzeniem.	Często	
poprzez	zmianę	jadłospisu	rodzice	sami	
mogą	ustalić,	co	uczula	dziecko.	Jednak	
w	przypadku	alergii	najlepiej	udać	się	do	
lekarza	i	zrobić	odpowiednie	badania.	
	 U	 dzieci	 występuje	 również	 zespół	
złego	wchłaniania,	który	może	być	spo-
wodowany	 różnymi	 czynnikami.	 Wy-
wołuje	problemy	trawienne,	które	mogą	
skutkować	nawet	niedożywieniem,	ane-
mią,	utratą	wagi,	brakiem	apetytu	i	ogól-
nym	 osłabieniem.	 Najczęstszymi	 obja-
wami	problemów	trawiennych	są	wzdę-
ty	brzuszek	oraz	charakterystyczny	sto-
lec.	Leczenie	zespołu	złego	wchłaniania	
polega	 przede	 wszystkim	 na	 przestrze-
ganiu	odpowiedniej	diety,	ograniczeniu	
składników,	 których	 dziecko	 nie	 trawi	
np.	laktozy	lub	glutenu.	

	 Niechęć	 do	 jedzenie	 mogą	 powo-
dować	również	pasożyty	np.	tasiemiec	i	
owsik.	Do	najczęstszych	objawów	należą	
bóle	brzucha,	nudności	i	wymioty.	Owsi-
kom	 dodatkowo	 towarzyszy	 również	
swędzenie	odbytu.	W	przypadku	paso-
żytów	 niezbędna	 jest	 kuracja	 farmako-
logiczna,	 która	 umożliwia	 pozbycie	 się	
„nieproszonych	gości”	z	organizmu.	

Wyleczyć niejadka
	 Dzieci	tracą	apetyt	również	z	powo-
du	różnorodnych	infekcji,	które	osłabia-
ją	organizm.	Jeśli	dziecko	 jest	przezię-
bione,	zazwyczaj	je	znacznie	mniej.	Kie-
dy	organizm	upora	się	z	chorobą,	ape-
tyt	wraca	i	raczej	nie	budzi	to	większe-
go	niepokoju.	Problem	pojawia	się,	kie-
dy	brak	apetytu	jest	objawem	utajonej,	
długotrwałej	infekcji,	która	w	początko-
wej	fazie	nie	daje	innych	objawów.	
	 Brak	apetytu	może	towarzyszyć	np.	
infekcjom	 układu	 moczowego,	 zapa-
laniu	ucha	 czy	 jelit,	 które	 trudniej	 roz-
poznać	niż	zwykły	katar.	Brak	apetytu	
często	występuje	również	w	przypadku	
anemii	 spowodowanej	 niedoborem	 że-
laza.	Dziecko	jest	wtedy	osłabione,	bla-
de	i	niezwykle	szybko	się	męczy.	Jednym	
z	objawów	może	być	„spaczone	łaknie-
nie”.	Dzieci	zjadają	wtedy	rzeczy,	które	
nie	są	pokarmem,	np.	papier.		 	
					Tego	typu	kłopoty	bardzo	często	wy-
wołują	 również	 zaparcia	 spowodowa-
ne	 złą	 dietą	 lub	 wstrzymywaniem	 wy-
próżniania	 przez	 dziecko.	 Kiedy	 dzie-

Czy twoje dziecko nie chce nic jeść? Grymasi, zamyka 
buzię i odwraca głowę od łyżeczki?A każdy posiłek to 
istna „walka” o każdy kęs? Brak apetytu u dzieci to bar-
dzo częsty problem, z którym boryka się wielu rodziców. 
Omawiamy najczęstsze przyczyny braku apetytu u dzie-
ci i proponujemy kilka sposobów, jak zachęcić niejadka 
do jedzenia

R E K L A M A

Miejsce 

na Twoją

REKLAMĘ

tel. 22 756 79 39
reklama@kurierpoludniowy.pl

nr 11 (477)/2013/W1

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA



 „W zdrowym ciele zdrowy duch” 
– wszyscy dobrze znamy to powiedze-
nie, ale rzadko zastanawiamy się nad 
jego sensem. Wady postawy to po-
ważny problem, według najnowszych 
badań co trzeci uczeń szkoły podsta-
wowej ma problemy z kręgosłupem i 
układem ruchu. Dlatego też tak ważne 
jest dbanie o prawidłowy i harmonijny 
rozwój emocjonalny i fizyczny dzieci w 
wieku przedszkolnym i szkolnym. 
 „Szkoła Zdrowia Kręgosłupa – Be 
Happy !”  od lat  dba o zdrowy, har-
monijny rozwój przedszkolaków  w 
podwarszawskich przedszkolach 
„Blue Bell”, „Klub Misia Bo”, „Pikkolo”, 
„Pluszowy Miś ”, objętych komplekso-
wym programem profilaktyki i terapii 
wad postawy „Na start !”. 
 W ramach  programu zdrowia 
kręgosłupa, w ścisłej współpracy ze 
specjalistami fizjoterapii, psychologii 

i Integracji Sensorycznej, w oparciu 
o profesjonalną diagnostykę,  są pro-
wadzone ogólnorozwojowe zajęcia 
gimnastyki przedszkolaka  oraz tera-
peutyczne zajęcia gimnastyki korek-
cyjnej. Co roku przedszkola organizują 
ciekawe konkursy, gry i zabawy  spor-
towe.  Zajęcia ruchowe „Szkoły Zdro-
wia Kręgosłupa” to nie tylko trening,  
to również przekazanie dzieciom, wy-
chowawcom i rodzicom idei aktyw-
nego, zdrowego stylu życia. To także 
metody pracy z emocjami i wesoła 
zabawa. Zajęcia codziennej gimnasty-
ki są realizowane w oparciu o zabaw-
ne scenariusze interaktywnej książki 
edukacyjnej „Niesamowite przygody 
przedszkolaka Romka w Magicznej 
Sportlandii” autorstwa Natalii Tarka.
 W marcu 2013  „Szkoła Zdrowia 
Kręgosłupa” ogłosiła pierwszy in-
terdyscyplinarny konkurs dla przed-

szkolaków pod hasłem:  „Mam to w 
głowie – ruch to zdrowie !”. W kon-
kursie mogą brać  udział wszystkie 
przedszkola z terenu  Warszawy, Pia-
seczna i okolic. Zadanie konkursowe 
polega na wykonaniu najlepszej pre-
zentacji idei zdrowego, aktywnego 
stylu życia. Dzieci mają przedstawić 
zabawny wierszyk o tematyce spor-
towej, wykonać kolorową ilustrację 
tego wierszyka oraz zaprezentować 
w formie pokazu  ruchowego ciekawą 
inscenizację. Rozstrzygnięcie konkur-
su   nastąpi pod  koniec maja 2013 r. W 
konkursie zostaną wyłonione i nagro-
dzone przedszkola szczególnie dbają-
ce o zdrowy i harmonijny rozwój swo-
ich podopiecznych. Dla wszystkich 
uczestników konkursu organizator 
przygotował zabawne niespodzianki. 
Regulamin konkursu jest dostępny na 
stronie www.szkolakregoslupa.pl  .

Konkurs  dla przedszkolaków 

My dbamy o harmonijny rozwój naszych podopiecznych !

www.przedszkole-bluebell.pl             www.klub-misia-bo.pl             www.pikkolo.pl

www.przedszkole-pluszowymis.pl             www.szkolakregoslupa.pl

„Mam to w głowie - ruch to zdrowie !”
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ci	borykają	się	z	 takimi	dolegliwościa-
mi,	instynktownie	zaczynają	jeść	mniej.	
W	 przypadku	 zaparcia	 należy	 przede	
wszystkim	 zastosować	 dietę	 rozluź-
niającą	 stolec	 oraz	 przekonać	 dziecko	
do	siadania	na	nocniku	lub	desce	klo-
zetowej.	Jeśli	wiąże	się	to	z	 lękiem	lub	
niechęcią,	 trzeba	 zmienić	 nastawienie	
dziecka,	 np.	 poprzez	 zakup	 kolorowej	
deski	klozetowej	lub	nakleić	na	niej	ulu-
bioną	postać	z	bajki.	

Przełamać niechęć do jedzenia
	 Jednak	brak	apetytu	nie	musi	mieć	
medycznego	 podłoża.	 Czasem	 wy-
starczy	odpowiednio	zachęcić	dziec-
ko,	by	przełamać	jego	niechęć	do	 je-
dzenia.	 Trzeba	 sprawić,	 by	 jedzenie	
nie	kojarzyło	się	dziecku	z	przykrym	
obowiązkiem.	 Przede	 wszystkim	 na-
leży	 pamiętać,	 że	 nasza	 pociecha	
może	mieć	własne	upodobania	kuli-
narne,	co	należy	uwzględnić	w	menu	
i	 często	wybierać	 jej	ulubione	dania.	
Dzieci	 nie	 lubią	 również	 zmuszania	
do	jedzenia.	Dlatego	wolą	same	jeść	i	
należy	im	na	to	od	małego	pozwalać.	
Nawet	jeśli	samodzielne	jedzenie	dłu-
go	trwa,	a	po	posiłku	trzeba	sprzątać	
jadalnię	i	przebierać	oraz	myć	nasze-
go	niejadka.	Najważniejsze,	by	przed-
szkolak	jadł	wtedy,	kiedy	jest	głodny.	
Czasem	nie	służą	temu	ściśle	narzu-
cone	pory	posiłków.	Jeśli	dziecko	ma	
jeść	pięć	razy	dziennie,	porcje	nie	po-
winny	 być	 duże.	 Już	 sam	 talerz	 wy-
pełniony	 po	 brzegi	 może	 zniechęcić.	
Aby	nasz	maluch	chętnie	zjadł	pełno-
wartościowe	 śniadanie,	 drugi	 posi-
łek,	obiad,	podwieczorek	i	kolację	na-
leży	ograniczyć	mu	przekąski	w	ciągu	
dnia.	 Nawet	 jeśli	 miedzy	 posiłkami	
zje	ciastko,	biszkopta	czy	 jakiś	owoc	
może	 to	 sprawić,	 że	 w	 brzuszku	 nie	
będzie	już	miejsca	na	obiad.	Częstym	
błędem	jest	również	picie	w	czasie	po-
siłku	lub	przed	nim.	Jeśli	przedszko-
lak	wypije	szklankę	soku,	obiad	może	
się	 już	 nie	 zmieścić.	 Czasem	 war-
to	również	zrezygnować	z	pięciu	po-
siłków,	 by	 nasza	 pociecha	 zgłodnia-
ła.	Posiłki	powinny	być	o	stałych	po-
rach,	ale	najlepiej	dostosować	ich	go-
dziny	do	trybu	życia	dziecka	–	spraw-
dzić,	 kiedy	 jest	 głodne	 i	 najchętniej	
je.	 Należy	 również	 dbać	 o	 ruch	 nie-

jadka.	Spacery	i	zabawy	na	świeżym	
powietrzu	pobudzają	apetyt.	Czasem	
sprawdzają	 się	 również	 drobne	 na-
grody	za	zjedzenie	całej	porcji.	

Talerz w kolorach tęczy
	 Dieta	 niejadka	 powinna	 być	 róż-
norodna.	Te	same	dania	każdego	dnia	
mogą	znudzić	każdego.	Warto	również	
niejadka	 zapytać,	 co	 chciałby	 zjeść,	 a	
nawet	zachęcić	go	do	pomocy	w	przy-

gotowaniu	potrawy.	Po	kreatywnej	za-
bawie	w	kuchni	z	pewnością	chętnie	zje	
własnoręcznie	 przygotowany	 posiłek.	
Można	 dziecku	 pozwolić	 również	 na	
odrobinę	kulinarnej	ekstrawagancji.	Je-
śli	zdecyduje	się	na	nietypowe	połącze-
nie	 danych	 składników,	 nie	 próbujmy	
mu	tego	zabraniać.	Niech	sam	się	prze-
kona	czy	mu	smakuje.	
	 Niezwykle	ważny	jest	również	spo-
sób	podania	potrawy	oraz	sam	wygląd	
jedzenia.	Dziecko	chętniej	zje	obiad,	je-
śli	zobaczy	na	talerzu	kolorową	kompo-
zycję	–	żółta	kukurydza,	zielony	groszek	
lub	brokuł,	białe	ziemniaki	lub	kalafior,	
czerwony	pomidor	lub	buraki	oraz	po-
marańczowa	marchewka	 i	mięso.	Do-
brym	sposobem	na	niejadka	jest	także	
wycinanie	z	jedzenia	różnych	kształtów	
i	układanie	go	w	wymyślne	wzory.	Jeśli	
maluch	może	zjeść	 trójkątną	kanapkę,	
kotlet	w	kształcie	samochodu,	ser	żół-
ty	w	 formie	gwiazdki,	czy	warzywa	w	
postaci	 misia	 lub	 bałwanka	 czy	 dom-
ku,	jedzenie	z	pewnością	stanie	się	jego	
ulubioną	 czynnością.	 Można	 również	
narysować	buzię	na	kanapce	czy	zrobić	
ludzika	z	rzodkiewki	 lub	ogórka.	 	Po-
mocne	mogą	okazać	się	także	sztućce	
i	talerze	z	ulubionymi	postaciami	z	ba-
jek.	Nic	tak	nie	zachęca	do	opróżnienia	
talerza,	jak	odkrycie,	jaki	rysunek	kry-
je	 się	 pod	 jedzeniem.	 Na	 dzieci	 dzia-
ła	 również	 sposób	 podania	 potrawy.	
Warto	więc	robić	to	samo	inaczej	–	po-
dać	zupę	jako	napój,	zmiksować	owo-
ce	lub	warzywa,	zrobić	sorbet,	a	mięso	
podać	na	kanapce,	na	zimno	lub	na	cie-
pło.	Tak,	by	dieta	była	zbilansowana	i	
zdrowa,	a	potrawy	różnorodne,	pomy-
słowe,	barwne	i	smaczne.

Grzegorz Traczyk
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Z Kopernikiem do gwiazd!
	 Niebo	Kopernika	to	jedno	z	naj-
nowocześniejszych	 planetariów	 na	
świecie.	 Tutaj,	 nie	 ruszając	 się	 z	
miejsca	 można	 zwiedzić	 cały	 zna-
ny	nam	wszechświat.	Podczas	poka-
zów	na	żywo	 i	seansów	filmowych,	
oglądanych	 na	 ogromnym	 sferycz-
nym	 ekranie	 odnosimy	 wrażenie	
pełnego	 zanurzenia	 w	 wirtualnej	
rzeczywistości.!	Możemy	latać	mię-
dzy	gwiazdami,	ślizgać	się	pod	pier-
ścieniami	Saturna,	dotykać	Księży-
ca.	Doskonale	czują	się	tu	najmłodsi	
widzowie.	
	 „Zając	 Franek	 i	 gwiezdna	 przy-
goda”	 to	 pokaz	 przygotowany	 spe-
cjalnie	 dla	 przedszkolaków.	 	 W	 to-
warzystwie	 prezenterów	 planeta-
rium	 i	 sympatycznego	zająca	Fran-
ka	wybieramy	się	na	spacer	do	lasu.	
Tu	 między	 drzewami,	 wśród	 	 krze-
wów	 i	 traw	 poszukujemy	 ukrytych	
zwierzątek.	 Wytężając	 wzrok	 do-
strzegamy	 rysia,	 sowę,	 jelenia,	 po-
znajemy	rodzinę	jeży.	A	kiedy	wokół	
zapada	zmrok	okazuje	się,	że		zwie-
rzaki	można	znaleźć	także	na	niebie	
–	ukryte	w	gwiazdozbiorach!	Pokaz	
trwa	około	pół	godziny.	Po	tym	cza-
sie	 przenosimy	 się	 w	 zupełnie	 inny	
zakątek.	Na	ulicę	Sezamkową,	gdzie	
Elmo	i	 jego	przyjaciele	również	pa-
trzą	w	gwiazdy	–	w	filmie	„Pod	jed-
nym	niebem”.	 	Elmo	 ,	Żółtodziób	 i	

ich	gość	z	Chin	–	Hu	Hu	Zhu	oglą-
dają	 Wielki	 Wóz,	 szukają	 Gwiazdy	
Polarnej	 i	 spacerują	 po	 powierzch-
ni	 Księżyca.	 „Pod	 jednym	 niebem”	
przeznaczony	jest	dla	najmłodszych	
widzów	od	3	lat.	
	 Informacje	 o	 godzinach	 po-
kazów	 można	 znaleźć	 na	 stronie:	
www.niebokopernika.pl

Wygraj podwójny bilet do Centrum Nauki Kopernika

Zadzwoń w piątek 22.03.2013 r.  w godz. 12.00.-12.15 
do redakcji Kuriera Południowego pod nr tel. 22 737 23 48

Na pierwsze 5 osób czekają podwójne 
zaproszenia do Centrum Nauki Kopernika

Partnerami konkursu są:
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Kiermasz Wielkanocny
PIASECZNO

 W niedzielę, 24 marca na miejskim rynku pojawią się kramy pełne pisa-
nek, tradycyjnych wypieków, wyrobów rękodzielniczych i ozdób wielka-
nocnych. Kiermasz rozpocznie się o godz. 10. O godz. 12.30 życzenia wiel-
kanocne złoży mieszkańcom burmistrz Zdzisław Lis. Będą także tradycyjne 
jajka i gorący żurek. W godz. 12-14 w pobliskim Przystanku Kultura odbę-
dą się  bezpłatne warsztaty plastyczne dla dzieci, z kolei na rynku najmłod-
si będą mogli brać udział w licznych konkursach. Około godz. 13 zostaną 
ogłoszone wyniki konkursów  na Rodzinną Palmę i Pisankę wielkanocną, 
zaś o godz. 14 -  na mazurka i babę wielkanocną, połączone z degustacją 
zwycięskich wypieków. Impreza zakończy się około godz. 15.                    TW

Debiut Delirium
PIASECZNO W piątek, 1 marca w restauracji Szara Eminencja w Piasecznie odbył się debiu-
tancki koncert zespołu Delirium. Skład grupy tworzą młodzi mieszkańcy naszej gmi-
ny – podopieczni zajęć ogniska muzycznego w miejscowym Centrum Kultury
 Zespół Delirium powstał jesienią 
2010 roku. Do grającego na począt-
ku wspólnie trio: wokalisty Pawła 
Borowskiego, perkusisty Tomka 
Zarębskiego i gitarzysty basowego 
Łukasza Ostrowskiego,  po krótkim 
czasie dołączył gitarzysta Aleksy 
Drywień, a jesienią 2012 roku – gra-
jący na instrumentach klawiszowych 
Maks Wiernicki. Co gra Delirium? 
Na pewno jest to muzyka bardzo 
eklektyczna, wynikająca z wielu in-
spiracji poszczególnych członków 
grupy (od Queen przez Chicka Co-
rea, aż po... Jacka Kaczmarskiego). 
Można mówić o efektownej mie-
szance rocka, bluesa, funku czy jaz-
zu, choć zapewne dałoby się w ich 
twórczości odnaleźć jeszcze więcej 
gatunków. Motto grupy brzmi „Gra-
my i mówimy prawdę”, co słychać 
szczególnie w warstwie tekstowej 
autorstwa Pawła Borowskiego.  
 - Zespół traktujemy bardzo po-
ważnie i każdy z nas wiąże z nim 
ogromne nadzieje – mówią zgodnie 
muzycy. - Ten sezon poświęcamy na 
granie jak największej liczby koncer-
tów, bo jak wiadomo dobry zespół to 
taki, który sprawdza się na koncer-
tach. Jesteśmy w trakcie ustalania 
miejsc i terminów. 
 Pierwszy, historyczny koncert 
Delirium należy uznać za bardzo 
udany. Świadczą o tym chociażby 
duża liczba publiczności, jak i jej en-
tuzjastyczne reakcje na płynące ze 
sceny dźwięki. Co ciekawe, zespół 
postawił w stu procentach na autor-
ski materiał, nie posiłkując się żad-
nymi coverami.
 - Mieliśmy pietra co do frekwencji, 
bo w tym samym czasie w Piasecz-
nie odbywały się dwa inne koncerty, 
ale szybko nam te obawy przeszły, 
gdy naszym oczom ukazał się tłum, 
który zajął wszystkie stoliki, a reszta 
fanów która nie usiadła, obstąpiła bar 
– zdradzają członkowie grupy.
 Delirium, oprócz solidnej por-

cji muzyki, zadbał również o efek-
towną oprawę sceniczną. W trak-
cie koncertu zespół zakładał, 
między innymi, czapki uszatki i 
różne nakrycia głowy, które każ-
dy sobie sam zorganizował, a 
przy piosence „Dom Wariatów” 

kaftan bezpieczeństwa sprytnie 
stworzony z kilku białych koszul. 
Wykonaniu piosenki „Romet i la-
wina kasków” towarzyszył z kolei 
kask O.R.M.O. z wiadomej epo-
ki - wszystko po to, by podkreślić 
charakter kompozycji. Gdy kon-
cert już się kończył, z sali słychać 
było okrzyki „bis, bis”,  a pomię-
dzy nimi powtarzały się prośby o 
dwie piosenki „Lubię” oraz „Ja-
nek” (obie grane wcześniej). Wo-
kalista zaproponował, że zaśpie-
wają tę, którą głośniej wykrzyczy 
publiczność. Wygrał wprawdzie 

„Janek”, ale fani „Lubię” nie dali 
za wygraną i „ich” piosenka została 
zagrana jako drugi bis.
 - Posłuchać nas można na Face-
booku, Youtube, a już niedługo po-
wstanie także oficjalna strona inter-
netowa, na której będą informacje 

odnośnie kon-
certów i wyda-
rzeń związanych 
z życiem zespołu 
– zachęcają mu-
zycy. - Oczywi-
ście mamy przy-

gotowany materiał, który był pre-
zentowany na koncercie i on z powo-
dzeniem wystarczy na nagranie ca-
łej płyty. Zespół pracuje też nad no-
wymi utworami, które z pewnością 
już niedługo będą gościć na listach 
przebojów!
 Tego ostatniego życzymy wła-
śnie młodym muzykom z Piaseczna. 
Muzyki Delirium można posłuchać 
pod adresem: 
soundcloud.com/delirium-6
facebook.com/delirium2008

Grzegorz Tylec

Zespół traktujemy bardzo poważnie i każdy z nas wiąże 
z nim ogromne nadzieje

Muzycy Delirium

Wielkanocny 
Jarmark Rękodzieła

GÓRA KALWARIA

 W Niedzielę Palmową, 24 mar-
ca w centrum miasta odbędzie się 
Wielkanocny Jarmark Rękodzie-
ła. Będzie można kupić na nim wy-
roby rzemieślnicze i artystyczne 
oraz artykuły spożywcze domo-
wej roboty. Jarmark rozpocznie się 
o godz. 9 i potrwa do godz. 15. Dla 
zwiedzających i wystawców wstęp 
na jarmark jest bezpłatny.

TW

Zbrodnia dosmaczona
po włosku
PIASECZNO W niedzielę, 10 marca w „Kolonii Artystycznej” 
w Zalesiu Dolnym przy ulicy Dębowej 3 miała miejsce 
promocja nowej powieści kryminalnej autorstwa Manu-
li Kalickiej i Zbigniewa Zawadzkiego. Spotkanie zgroma-
dziło wielu amatorów powieści kryminalnych

 Wydarzenie poprowadziła właścicielka „Kolonii Artystycznej” Mira Wal-
czykowska, która przybliżyła sylwetkę bohaterki wieczoru Manueli Kalickiej 
i opowiedziała o jej twórczości. Nie zabrakło również licznych pytań skiero-
wanych do pisarki (między innymi o to jak się pisze powieść we dwoje), czy-
tania fragmentów książki oraz dedykacji składanych przez autorkę. Sympa-
tyczną niespodzianką dla przybyłych gości był specjalnie z tej okazji przy-
gotowany utwór do znanej włoskiej melodii z tekstem Marty Mularczyk i 
Krzysztofa Chalimoniuka w wykonaniu Marty Mularczyk (sopranistki, solist-
ki Filharmonii Narodowej). 
 Powieść zatytułowana „Tutto 
Bene” należy do tej grupy krymina-
łów, które można by określić mia-
nem kryminałów obyczajowych. 
Jest w nim miejsce na romans, jest i zbrodnia, a wszystko to przeplecione naj-
lepszymi smakami włoskiej kuchni. Oboje autorzy są bowiem koneserami do-
brej kuchni, co wyraźnie wyczuwa się czytając tę książkę. 
 Manula Kalicka – pisarka, dziennikarka, mieszkanka Zalesia Dolnego jest 
twórczynią bestsellerowych powieści (między innymi  „Tata, one i ja”, „Wir-
tualne zauroczenie”, „Wojna Rembrandt i dziewczyna z kabaretu”). Na stałe 
współpracuje również z tygodnikiem „Polityka”.
 Zbigniew Zawadzki to z kolei wydawca, agent literacki i tłumacz.
 Kolonia artystyczna jest nowym miejscem na mapie Zalesia Dolnego ofe-
rującym sztukę, rękodzieło artystyczne i interesujące wydarzenia kulturalno-
artystyczne. Galeria czynna jest w piątki, soboty i niedziele w godzinach od 
13 do 20.

Grzegorz Tylec

Spotkanie zgromadziło wielu 
amatorów powieści kryminalnych

R E K L A M A

Ile kosztują radni?
POWIAT Ponad pół miliona złotych wyniosły diety radnych i członków zarządu w roku 2012
 W skali roku najwięcej – po-
nad 130 tys. złotych zarobił wice-
starosta starosta Marek Gieleciń-
ski. Najmniej – niespełna 17 tys. 
złotych radny Artur Buczyński. 
Nic dziwnego, uczestniczył zaled-
wie w czterech spośród dziewięciu 
zwoływanych sesji. Praca radnych 

to nie tylko udział w sesjach, ale 
przede wszystkim w stałych komi-
sjach problemowych. Najczęściej w 
ubiegłym roku brała w nich udział 
radna Katarzyna Obłąkowska-Ku-
biak, najrzadziej Łukasz Kraw-
czyński. - To ze względu na pro-
blemy zdrowotne – tłumaczy rad-

ny. - Mam nadzieję, że w tym roku 
zdrowie dopisze na tyle, że będę 
mógł częściej bywać na komisjach. 
 W ubiegłym roku kłopoty zdro-
wotne utrudniły też pracę staroście 
Janowi Dąbkowi – to właśnie przez 
nieobecności zarobił o nieco ponad 
1900 zł mniej niż wicestarosta.     AB
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Klub Klasy Kobiet
PIASECZNO W piątek, 13 marca w Przystanku Kultura odbyła się uroczysta inauguracja 
Klubu Klasy Kobiet – nowej inicjatywy w gminie o charakterze otwartym, zrzeszającej 
kobiety po czterdziestym roku życia. Wydarzeniu, oprócz przemówień okolicznościo-
wych i zapoznaniu się z ideą klubu, towarzyszył występ artystyczny Ewy Konstanciak
 Wszystkich obecnych na inau-
guracji powitała oficjalnie dyrek-
tor Centrum Kultury w Piasecznie 
Ewa Dudek. Następnie głos zabrała 
Elżbieta Ćwiklińska-Kożuchowska, 
gość honorowy spotkania i założy-
cielka Klubu Klasy Kobiet przy Cen-
trum Kultury Łowicka w Warszawie.
 - To jest magiczne miejsce – 
stwierdziła pani Elżbieta. - Dbajcie 
o nie, spotykajcie się. Bardzo ważne 
jest, żeby było ono wspólne i razem 
tworzone. Będzie pięknie.
 Magdalena Knitter, koordyna-
torka projektu Klubu Klasy Kobiet w 
Piasecznie podkreślała z kolei swoją 
osobistą radość płynącą z inaugura-
cji tego niezwykłego miejsca.
- Wymarzyłam sobie je już dawno – 
wyznała pani Magdalena. - Wierzę 
w to, że ten wiek po czterdziestce jest 
takim magicznym okresem dla każ-
dej z nas. Mamy już wtedy za sobą 
pewnego rodzaju trudności i wybo-
ry, a z drugiej strony do takiej mocnej 
dojrzałości nam jeszcze daleko. Jest 

to świetny czas na to, abyśmy zrobi-
ły coś dla siebie. Wierzę w moc kobiet 
gromadzących się w jednym miejscu. 
Kobiety, wbrew obiegowym stereoty-
pom, dają sobie bardzo dużo: wspar-
cie, pomoc, doświadczenie i wiele ra-
dości. Chciałabym, żeby to było miej-

sce nasze i współtworzone przez nas.
 Na zakończenie spotkania wznie-
siono symboliczny toast za pomyśl-
ność funkcjonowania klubu, a całość 
zwieńczył entuzjastycznie przyjęty 
mini-koncert w wykonaniu Ewy Kon-

stanciak.
   Klub Klasy 
Kobiet zrzesza 
kobiety chętne 
do poznawania 
r ów i e ś n i c z e k , 
zdobywania no-
wych umiejętno-
ści, poszerzania 
zasobu wiedzy, 
słowem – po-
trzebujące cią-

głego rozwoju oraz azylu od co-
dziennej gonitwy. W klubie można 
być gościem albo członkinią. Żeby 
zostać członkinią klubu, należy by-
wać w klubie jako gość, dać się po-
znać i zostać zaproszoną przez 
co najmniej jedną z członkiń. Po 

wypełnieniu karty zgłoszeniowej 
przyjęcie następuje w miarę wol-
nych miejsc. W klubie przestrze-
gane mają być zasady bezwzględ-
nej uprzejmości i życzliwości dla 
innych klubowiczek („nie skąpimy 
sobie pochwał i wyrazów uznania, 
nie oceniamy, nie krytykujemy i nie 
pouczamy się wzajemnie”). Istotny 
jest również zakaz prowadzenia w 
klubie agitacji i innej działalności 
o charakterze religijnym, politycz-
nym czy handlowym. 
 Klub będzie, między innymi, or-
ganizować spotkania z kobietami, 
które będą mogły podzielić się z in-
nymi swoimi pasjami i doświadcze-
niami. Spotkania będą odbywać się 
w każdą nieświąteczną środę mię-
dzy godzinami 18 a 20 w sali numer 
39 w Przystanku Kultura (Plac Pił-
sudskiego 9). Miesięczna składka 
członkowska wynosi 20 złotych.

Grzegorz Tylec

Kobiety, wbrew obiegowym stereotypom, dają sobie 
bardzo dużo: wsparcie, pomoc, doświadczenie i wiele 
radości. Chciałabym żeby to było miejsce nasze i współ-
tworzone przez nas

Magdalena Knitter
koordynatorka Klubu Klasy Kobiet w Piasecznie

„Przyszłość, Pruszków, Porozumienie” (SPPP)

Rekordowy
Trio Basket
URSYNÓW W sobotę, 9 marca w warszawskiej Arenie Ursynów odbyła 
się jedenasta edycja imprezy koszykarskiej, Koźmiński Trio Basket. Do 
rozgrywek zgłosiło się blisko 600 zawodników

 Oprócz nagrody głównej, młodych amatorów koszykówki (rywalizacja 
odbywała się w 3-osobowych zespołach) przyciągnęła możliwość sprawdze-
nia swoich umiejętności sportowych oraz spotkanie z Michaelem Ansleyem. 
Były koszykarz oraz patron turnieju, urodzony w USA, bardzo entuzjastycznie 
dopingował wszystkich zawodników. Dzięki niesamowitej atmosferze, jaka 
panowała w  Arenie, każda drużyna czuła się wygrana i doceniona. Rozgryw-
kom towarzyszył wysoki poziom adrenaliny oraz zacięta walka. - Niezwykle 
miło było popatrzeć na młodych a tak niebywale zdolnych koszykarzy. Dali 
z siebie to, co najlepsze. Jestem z nich dumny! - podsumował rywalizację 
Michael Ansley. Wśród drużyn żeńskich pierwsze miejsce w turnieju zajęły 
dziewczyny z  23 LO im. Marii Skłodowskiej- Curie, drugie były  Beemki, a trze-
cie -  Aniołki Czerniakowskiej. Wśród mężczyzn triumfował zespół Giraffe, za 
którym uplasowali się  Piłsudski Team i  Zawsze Spoko. 

TW
R E K L A M A

Kacper Siejka
3580g, 57cm, 16.03.2013

Konstanty Stegenka
4020g, 58cm, 16.01.2013

Ignacy Bębeńca
3160g, 51cm, 15.03.2013

Igor Stankiewicz
3740g, 57cm, 5.03.2013

Hanna Rutkowska
3660g, 55cm, 18.03.2013 

URODZENI W PIASECZNIE

Jakub Mętrak
3340g, 54cm, 16.03.2013

URODZENI W PIASECZNIE
Michalina Muszyńska

4200g, 60cm, 18.03.2013
Olivier Jaroń

3520g, 53 cm, 13.03.2013
Maja Wasiak

3320g, 57cm, 16.03.2013

Misterium 
Męki Pańskiej

GÓRA KALWARIA

 W Niedzielę Palmową, 24 mar-
ca w Górze Kalwarii odbędzie się 
uliczne widowisko misteryjne, 
podczas którego będzie można 
zobaczyć, jak wyglądały ostatnie 
chwile życia Jezusa Chrystusa. Pa-
sja rozpocznie się od wjazdu Chry-
stusa do Jerozolimy na osiołku 
(godz. 12.30), po czym zostaną po-
błogosławione palmy, a uroczysta 
procesja przejdzie do kościoła pa-
rafialnego, gdzie odbędzie się Li-
turgia Niedzieli Palmowej. Począ-
tek Męki nastąpi o godz. 15, kiedy 
to burmistrz i miejscy rajcy przeka-
żą Piłatowi wyrok skazujący Jezu-
sa. Po scenie historycznej nastąpi 
właściwa część Misterium, w której 
weźmie udział około 100 aktorów i 
statystów. Misterium Męki Pańskiej 
potrwa około 2 godzin.

TW

Przemijanie. 
Stare Piaseczno

PIASECZNO

 W piątek, 22 marca w Przystan-
ku Kultura odbędzie się wernisaż 
wystawy fotografii Leszka Nowaka 
zatytułowanej „Przemijanie. Stare 
Piaseczno”. Początek o godzinie 18.

Tyl.



Młodzież przeciwko pożarom
POWIAT W czwartek, 14 marca w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 
Piasecznie odbyły się powiatowe eliminacje 36. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Po gminnych eliminacjach, w powiatowym finale 
konkursu wzięło udział kilkunastu uczestników w trzech kategoriach wiekowych, a najlep-
si z nich 27 kwietnia w Mińsku Mazowieckim wezmą udział w wojewódzkim etapie turnieju
 Młodzież musiała wykazać się 
nie tylko znajomością podstawo-
wych zasad bezpieczeństwa, lecz 
także wiedzą na temat gaszenia 
pożarów oraz umiejętnościami 
udzielania pierwszej pomocy. 
 Zawodnicy musieli odpowiadać 
na pytania jury zarówno pisemnie, 
jak i ustnie. Nie zbrakło również 
części praktycznej, podczas któ-
rej uczestnicy w konkretnych sy-
tuacjach zagrożenia ludzkiego ży-
cia i zdrowia starali się zaprezen-
tować swoje umiejętności z zakre-
su pierwszej pomocy.

Najlepsi z najlepszych
 Wśród najmłodszych zawod-
ników ze szkół podstawowych 
najlepsza była Klaudia Gawrych 
z Zespołu Szkół Publicznych w 
Lesznowoli. Za nią na podium z 
niewielką stratą punktów stanę-
li kolejno Michał Woźniak oraz 
Damian Michrowski. W gro-
nie gimnazjalistów w tym roku 
triumfowały dziewczęta. Najlep-
sza okazała się Paulina Tokar-
ska z Gimnazjum w Cendrowi-
cach. Drugie miejsce zajęła na-
tomiast Małgorzata Szymańska, 
która o kilka punktów wyprze-
dziła Aleksandrę Durkę. W ka-
tegorii szkół ponadgimnazjal-
nych wygrał wielokrotny uczest-
nik konkursu Zygmunt Drużyń-
ski z Liceum Ogólnokształcącego 
w Piasecznie. Drugie miejsce za-
jęła zaś Monika Zych, która rów-
nież ma na swoim koncie sukcesy 
w konkursie „Młodzież zapobie-
ga pożarom”. 

Rowery i kamerka samochodowa
 Laureaci turnieju otrzyma-
li wartościowe nagrody, wśród 
których były m.in. książki, ko-
szulki i latarki. Natomiast zwy-
ciężczynie kategorii szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych od-
jechały z konkursu nowymi ro-
werami. Laureat konkursu w 
najstarszej grupie uczestników 
otrzymał  rejestrator samocho-
dowy. Nagrody i dyplomy wrę-
czali m.in. bryg. Leszek Szcze-
śniak, Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Piasecznie oraz jego zastępca 
bryg. Mirosław Bosiek, a także 
Grzegorz Szewczyk, członek wo-
jewódzkiego zarządu OSP. 
 - Chciałbym, żeby na pozio-
mie wojewódzkim nasi repre-
zentanci zaprezentowali swo-
ją wiedzę w taki sposób, żeby-
śmy wszyscy mieli powody do 
dumy – mówił komendant Le-
szek Szcześniak. - Gratuluję 
zwycięzcom, zachęcam do przy-
gotowań przed kolejnym eta-
pem i życzę następnych sukce-
sów – dodał komendant, dzięku-
jąc wszystkim uczestnikom oraz 
wychowawcom, którzy przygoto-
wywali młodzież do turnieju. 
 Uczestnicy Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Mło-
dzież zapobiega pożarom”, któ-
rzy zajęli pierwsze miejsca w swo-
ich kategoriach wiekowych będą re-
prezentowali powiat w eliminacjach 
wojewódzkich, które odbędą się 27 
kwietnia w Mińsku Mazowieckim. 
Zdobywcy pierwszych i drugich 

miejsc w eliminacjach wojewódz-
kich wezmą udział w krajowym fi-
nale turnieju.

Grzegorz Traczyk

14 marca w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Piasecznie odbyły się powiatowe eliminacje 36. Ogólnopolskie-
go Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

Zygmunt Drużyński, 
Paulina Tokarska

oraz Klaudia Gawrych  
 27 kwietnia będą reprezentowali 

powiat piaseczyński w wojewódzkim 
etapie konkursu
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 W ogłoszonym jeszcze przed Bo-
żym Narodzeniem konkursie literac-
kim wzięło udział 13 dzieci uczęsz-
czających do piaseczyńskich szkół. W 
ubiegłą sobotę odbyło się uroczyste 
podsumowanie konkursu, w którym 
uczestniczyli prawie wszyscy młodzi 
autorzy wraz z rodzinami. Główna 
jurorka konkursu, dziennikarka i pi-
sarka, autorka bajek dla dzieci - Ka-
rolina Monkiewicz-Święcicka, zwró-
ciła uwagę na wysoki poziom rywali-
zacji, nie kryjąc swego zachwytu wy-
obraźnią, zasobem słownictwa oraz  
niebanalną stylistyką prac. Każda z 
nich była niepowtarzalna, zachwy-
cająca, a często także dowcipna. Do-
datkowo jury wyróżniło prace dzie-

ci młodszych, pisane ręcznie i ozdo-
bione pięknymi ilustracjami. Wszy-
scy uczestnicy konkursu otrzymali 
upominki, a laureaci dodatkowo na-
grody książkowe. W kategorii dzie-
ci starszych pierwsze miejsce zajęła  
Jadwiga Golecka, druga była Maja 
Gowin, zaś na trzeciej pozycji upla-
sowali się ex aequo Magdalena Ba-
rańska oraz Mikołaj Duchliński. W 
kategorii dzieci młodszych zwycię-
żyła Weronika Bukowska przed Pau-
linką Kostrzycką i Oliwią Pachucką. 
Kolejny konkurs organizowany przez 
Fundację Dla Dzieci i Klub Zdolne-
go Dziecka już niebawem.

TW

Konkurs literacki rozstrzygnięty
PIASECZNO W sobotę, 16 marca w Klubie Zdolnego Dziecka przy ul. Rejtana 
odbyło się podsumowanie konkursu literackiego „Moje wymarzone ferie”
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 W tym roku Festiwal Małych 
Form Teatralnych odbył się po 
raz dziesiąty. Jubileuszową edy-
cję rozpoczęło tradycyjne ude-
rzenie w gong. Na scenie Zespo-
łu Szkół im. Władysława St. Rey-
monta zaprezentowała się mło-
dzież z konstancińskich szkół, 
która przygotowała 11 spektakli. 
Przedstawienia nie tylko bawi-
ły i uczyły, lecz także skłaniały 
do ref leksji nad kondycją świa-
ta oraz zaskakiwały dojrzało-
ścią artystycznej diagnozy. Jak 
co roku sztuki teatralne przygo-

towane przez młodych aktorów 
oraz ich opiekunów wyróżnia-
ły się kolorowymi kostiumami,  
barwną i misternie wykonaną 
scenografią oraz świetnie dobra-
ną muzyką i wzorową reżyserią. 

Nie można zapomnieć również o 
talencie aktorskim konstanciń-
skiej młodzieży, która na scenie 
przedstawiła nie tylko zabaw-
ne, lecz także przejmujące i po-

uczające spektakle. Efekty cięż-
kiej pracy i długotrwałych prób 
oceniało jury, w którego składzie 
znaleźli się aktorzy filmowi i te-
atralni: Lidia Sycz, Marek Frąc-
kowiak i Wojciech Billip. 

Połknęli teatralnego bakcyla
 W niedzielę, po zakończeniu fe-
stiwalowego przeglądu, w szko-
le wystąpili aktorzy Projektu Teatr 
Warszawa, założonego przez zna-
nego aktora Roberta Kudelskiego. 

Na konstancińskiej scenie moż-
na było zobaczyć profesjonal-
nych aktorów Zbigniewa Kozłow-
skiego, Joannę Pach-Żbikowską i 
Agnieszkę Kudelską, którzy wy-
stąpili w przedstawieniu dla dzie-
ci pt. „Pożarcie królewny Bluetki”. 
Po spektaklu odbyło się uroczyste 
podsumowanie X Festiwalu Ma-
łych Form Teatralnych. 
 - Bardzo się cieszę, że wielu z 
was połknęło bakcyla teatru i lu-
bicie grać – mówił do młodych ak-
torów Marek Frąckowiak. - Dzię-
ki temu teatr będzie bardzo waż-
ny w waszym życiu, choć pewnie 
niewiele z was wybierze tę drogę 
zawodową – dodał aktor, życząc 
młodym aktorom wielu sukcesów 
i kolejnych teatralnych emocji. 

Baśniowy ambaras króla, 
który chciał być dziadkiem
 Grand Prix jubileuszowego X 
Festiwalu Małych Form Teatral-
nych otrzymał spektakl „Bajka o 
królu, który chciał być dziadkiem” 
w wykonaniu młodzieży z Zespo-
łu Szkół nr 4 w Słomczynie. Głów-
ną nagrodę, kryształową statuet-
kę, odebrały Małgorzata Gozdołek 
i Adrianna Mańkowska-Rzezak, 
które wraz z młodzieżą przygoto-
wały najlepszy tegoroczny spek-
takl. Nauczycielki oraz aktorzy 
przyjęli również gratulacje od jury 
oraz burmistrza Kazimierza Jań-
czuka. Nagrodę za muzykę otrzy-
mał ZS nr 3 za spektakl pt. ,,Ba-
śniowy ambaras”, przygotowany 
przez Agnieszkę Gutkowską. Naj-
lepszą scenografię i kostiumy mia-

ły zdaniem jury dwa przedstawie-
nia. Spektakl dzieci z Konstanciń-
skiego Domu Kultury pt. „Ciuciu-
babka”, który został przygotowa-
ny przez Ewę Cielesz oraz sztu-
ka pt. ,,Syn marnotrawny”, przy-
gotowana przez Siostrę Terezjan-
nę i uczniów z ZS nr 1. Najlepszym 
reżyserem tegorocznego festiwa-
lu została Ewa Cielesz – instruk-
tor KDK, która przygotowała dwa 
przedstawienia pt. ,,Ciuciubabka” 
oraz ,,Zapach czerwieni”. Jury wy-
różniło również grupowe kreacje 
aktorskie uczniów z ZS nr 3 pt. 
,,Baśniowy ambaras” oraz dzieci z 
teatralnej grupy KDK za spektakl 
pt. ,,Ciuciubabka”. Nagrody otrzy-
mali również młodzi aktorzy za in-
dywidualne kreacje. 
 Festiwal zakończył burmistrz 
Kazimierz Jańczuk, który najpierw 
podziękował wszystkim aktorom, 
ich opiekunom i organizatorom za 
teatralną ucztę, a następnie uderze-
niem w gong zamknął festiwal.

Dziesiąte Grand Prix dla Słomczyna
KONSTANCIN-JEZIORNA W ostatni weekend w Zespole Szkół im. Władysława Stanisława Rey-
monta w Mirkowie odbył się organizowany przez Konstanciński Dom Kultury X Festi-
wal Małych Form Teatralnych. Spośród 11 spektakli, które wzięły udział w festiwalu, 
wygrało przedstawienie „Bajka o królu, który chciał być dziadkiem” w wykonaniu mło-
dzieży z Zespołu Szkół nr 4 w Słomczynie

Grzegorz Traczyk

Gwiazdami tegorocznego festiwalu byli 
aktorzy Projektu Teatr Warszawa

Najwięcej nagród zdobyły 
spektakle „Ciuciubaka” 
oraz „Syn marnotrawny”

Benedykt Chromiński za rolę Kuchcika w 
spektaklu ,,Śpiąca Królewna”

Kuba Rawski za rolę Natana w spektaklu 
,,Syn marnotrawny”

Weronika Żak  za rolę Racheli w spektaklu 
,,Syn marnotrawny”

Katarzyna Pierzchlewicz za rolę Anioła w 
spektaklu ,,Syn marnotrawny”

Emilia Świątek za rolę Dziewczynki w 
spektaklu ,,Dziewczynka z zapałkami”

Magdalena Tatarczuk za rolę Baby Jagi w 
spektaklu ,,Baśniowy ambaras”

Kuba Piórkowski za rolę Krasnala w spek-
taklu ,,Baśniowy ambaras”

Antonii Doromiejczuk za rolę Piłkarza w 
spektaklu ,,Trędowaty, bo nie kochany”

Nagrody za indywidualne 
kreacje aktorskie

Główną nagrodę z rąk burmistrza Kazimierza Jańczuka odebrały Małgo-
rzata Gozdołek i Adrianna Mańkowska-Rzezak z ZS nr 4 w Słomczynie

Park nie dla psów
KONSTANCIN-JEZIORNA Urzędnicy chcą wprowadzić bezwzględny 
zakaz wyprowadzania psów w Parku Zdrojowym. Zakaz będzie 
egzekwowała straż miejska, która ma wlepiać mandaty 
mieszkańcom spacerującym po parku z czworonogami
 - Park Zdrojowy niedawno zo-
stał przebudowany. Są nowe alejki, 
ławki, drzewka. Wszystko pięknie, 
ale wszędzie są psie kupy. Czasem 
trudno przejść, żeby w coś nie wdep-
nąć – mówi pani Iza, która zadzwo-
niła do naszej redakcji. - Wiado-
mo, że trudno nauczyć ludzi kultu-
ry i zmusić ich do sprzątania po psie, 
ale miasto powin-
no coś z tym zro-
bić. Nie wypada, 
żeby wizytówka 
uzdrowiska tak 
wyglądała – do-
daje nasza, obu-
rzona czytelnicz-
ka. 

Park jak pole minowe
 Rzeczywiście w niektórych miej-
scach przez Park Zdrojowy trudno 
przejść „suchą” stopą i to nie z po-
wodu śniegu, błota czy kałuż, lecz 
psich odchodów. Spacer niekiedy 
przypomina wędrówkę po polu mi-
nowym. Szczególnie zimą, kiedy ani 
psom, ani ich właścicielom nie chce 
się schodzić z odśnieżonych alejek i 
czworonogi załatwiają się na chod-
nikach. Zamiast podziwiać krajo-

braz i rozkoszować się pięknem par-
ku oraz uzdrowiskowej przyrody trze-
ba przez cały czas patrzeć pod nogi, 
ostrożnie stąpając między kupka-
mi. Oczywiście niektórzy mieszkańcy 
sprzątają po swoich pupilach, ale nie-
stety są w mniejszości. Psie odchody 
na chodnikach to niestety istna plaga, 
która dotyczy nie tylko parków, lecz 

także innych publicznych terenów we 
wszystkich gminach powiatu piase-
czyńskiego. Gmina Piaseczno rozpo-
częła akcję „Wstydź się nie sprzątać 
po swoim psie”, która  polega na za-
chęcaniu mieszkańców do sprzątania 
po psach, poprzez kampanie informa-
cyjną oraz rozdawanie specjalnych to-
rebek. Zapytaliśmy w konstancińskim 
magistracie czy urzędnicy mają po-
dobny pomysł jak rozwiązać problem 
psich odchodów w Parku Zdrojowym. 

Psom wstęp wzbroniony
 Okazało się, że władze gminy 
chcą na terenie parku wprowadzić 
bezwzględny zakaz wyprowadzania 
psów. - Nie godzimy się na wypro-
wadzanie psów do parku. Pewnie 
będziemy za to krytykowani przez 
wielu mieszkańców, ale zależy nam 
na czystości parku i bezpieczeń-
stwie bawiących się w nim dzieci 
– mówi burmistrz Kazimierz Jań-
czuk. - Większość mieszkańców 
oczekuje takiego zakazu i myślę, że 
ich zdanie powinno być nadrzęd-
ne – dodaje burmistrz. Zakaz ma 
chronić park nie tylko przed od-
chodami, lecz także przed niebez-
pieczeństwem. Nie wszyscy wypro-

wadzają bowiem psy w kagańcach 
i na smyczy, co może być niebez-
pieczne dla dzieci bawiących się 
w parku czy też innych kuracjuszy 
wypoczywających wokół tężni. Za-
kaz ma się pojawić wiosną wraz z 
nowym oznakowaniem parku. Bę-
dzie egzekwowała straż miejska, 
która będzie mogła ukarać space-
rującego z psem mandatem. Biorąc 
pod uwagę fakt, że w Parku Zdro-
jowym jest kilka kamer miejskiego 
monitoringu, strażnikom nie bę-
dzie zbyt trudno zaobserwować psy 
biegające po parkowych alejkach.

Grzegorz Traczyk

Nie godzimy się na wyprowadzanie psów do parku. 
Pewnie będziemy za to krytykowani przez wielu miesz-
kańców, ale zależy nam na czystości parku i bezpie-
czeństwie bawiących się w nim dzieci

Kazimierz Jańczuk
burmistrz Konstancina-Jeziorny

Turniej Maszyn Wodnych
PIASECZNO

 W sobotę, 23 marca w Zespole 
Szkół Nr 1 przy ul. Szpitalnej 10 od-
będzie się II Turniej Maszyn Wod-
nych, organizowany przez Piase-
czyńską Fundację Ekologiczną. 
Turniej skierowany jest do uczniów 
szkół ponadpodstawowych, któ-
rzy pasjonują się tworzeniem róż-
nego rodzaju maszyn związanych 
przede wszystkim z przetwarza-
niem energii wodnej na energię 
mechaniczną i będzie polegał na 
zbudowaniu turbiny wodnej, któ-
ra będzie oceniana w dwóch kon-
kurencjach - moc i wydajność. Po-
czątek rywalizacji o godz. 11.

TW

Charytatywna halówka 
PIASECZNO

 W niedzielę, 24 marca o godz. 9 
w hali GOSiR-u w Piasecznie przy ul. 
Sikorksiego 20 rozpocznie się Cha-
rytatywny Halowy Turniej Piłkarski o 
Puchar Fundacji „Pomóż Dorosnąć”. 
Fundacja pomaga dzieciom z ro-
dzin patologicznych z okolic Piasecz-
na. Wszelkie informacje na temat tur-
nieju (zapisy) oraz akcji charytatyw-
nej można uzyskać od organizato-
rów pod numerem tel. 505 575 320. 
Wstęp wolny. Organizatorzy zapra-
szają na turniej wszystkich kibiców 
oraz osoby, które chciałyby zaanga-
żować się w pomoc fundacji.

 gt

Psie odchody na alejkach to niestety dość częsty widok, 
ale władze gminy planują wprowadzić bezwzględny 
zakaz wyprowadzania czworonogów do Parku Zdrojowego
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Powalczą o utrzymanie
PIŁKA NOŻNA, EKSTRALIGA KOBIET Po awansie Gosirek w dobrym stylu do Ekstraligi za 
podstawowy cel przyjęto walkę o pozostanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. 
Wprawdzie podopieczne Krzysztofa Dudka zanotowały obiecujący początek, ale 
pod koniec rundy drużyna zaczęła grać coraz gorzej i w efekcie wylądowała w 
strefie spadkowej. Choć obecna sytuacja w tabeli jest trudna, to jednak nikt w klu-
bie nie traci nadziei, że piłkarki z Piaseczna zrealizują postawione przed sezonem 
zadanie i utrzymają się w lidze

Przetarcie przed playoffs
KOSZYKÓWKA, II LIGA, KS PIASECZNO – AZS AGH ALSTOM KRAKÓW 89:86 
W ostatnim spotkaniu sezonu rundy zasadniczej granym o przysłowio-
wą pietruszkę koszykarze z Piaseczna okazali się minimalnie lepsi od 
przyjezdnych z Krakowa. Mecz był przez cały czas zacięty i rozstrzygnął 
się dopiero w samej końcówce. Prawdziwe emocje związane z decydu-
jącą fazą playoffs zaczną się jednak j za tydzień

 Przed niedzielnym pojedynkiem sytuacja w tabeli była dla biało-nie-
bieskich klarowna. Niezależnie od wyniku mieli oni ostatecznie zająć dru-
gie miejsce, ale mimo wszystko dobrze było zakończyć sezon zwycię-
stwem przed własną publicznością. Piasecznianie, jak to mają już od kil-
ku spotkań w zwyczaju, rozpoczęli niedzielne zawody słabo, pozwalając 
krakowianom na rozwinięcie skrzydeł i wypracowanie sobie kilkupunkto-
wej przewagi. W drugiej kwarcie przebudzili się gospodarze i choć uda-
ło im się  na moment wyjść na prowadzenie, to jednak na przerwę zmu-
szeni byli schodzić z jednopunktową stratą (45:46). Trzecia odsłona była 
szczególnie atrakcyjna do oglądania dla kibiców. Oba zespoły postawi-
ły na szybkie, efektowne akcje, w czym minimalnie lepsi okazali się bia-
ło-niebiescy. Goście, a konkretnie Przemysław Ostrowski,  popisali się z 
kolei daleką „trójką” z wyskoku, która w ostatniej sekundzie wyrównała 
stan rywalizacji (71:71). Ostatnia kwarta to gra „kosz za kosz”, kiedy to żad-
na z drużyn nie potrafiła wypracować sobie znaczącej przewagi. Dopiero 
w samej końcówce rozstrzygnęły się losy meczu, do czego przyczyniły się 
dobra obrona i celne rzuty osobiste Grzegorza Jankowskiego i Damiana 
Zaperta. Dobre zawody rozegrali Dominik Majewski (19 punktów) i Seba-
stian Okoła (17 punktów i 10 zbiórek) – nie zawiódł również, będący w do-
brej dyspozycji Patryk Andres (16 punktów).
 - Obawiałem się tego meczu – przyznaje trener KS Piaseczno Todor Mol-
lov. - Są takie momenty, w których nieszczęścia chodzą parami. Mamy ciężką 
kontuzję Tomasza Borkowskiego, który pięć tygodni będzie poza zespołem 
i do tego chorobę Wojciecha Bocianowskiego. Na szczęście, po dwóch tygo-
dniach nieobecności, powrócił dziś Dominik Majewski. Właśnie uzgodniliśmy 
w szatni, że obojętnie w jakim stanie finansowym jesteśmy, będziemy wal-
czyli w playoffach. Walczymy, a co będzie, to będzie. Sponsor jest jednak na 
dobrej drodze. Chcieliśmy grać w playoffs z Legią albo z Warką nie ze wzglę-
dów sportowych, ale dlatego, że mniej wydamy na paliwo. Jesteśmy w roz-
sypce finansowej, ale nie moralnej i każdy musi się z nami liczyć.
 W pierwszej rundzie playoffs KS Piaseczno zmierzy się z drużyną KS Pu-
łaski Warka. W tej fazie rywalizacja toczona jest systemem do dwóch zwy-
cięstw. Pierwsze spotkanie w SP nr 5 w Piasecznie odbędzie  się w najbliż-
szą niedzielę o godzinie 15. Koszykarze z Piaseczna liczą na gorący doping ze 
strony swoich kibiców.

Grzegorz Tylec

Tabela Ekstraligi kobiet
1.  Unia Racibórz     9     24 8      0     1        36-8
2.  Medyk Konin     9     21 7      0     2        21-6
3.  Górnik Łęczna     9     16 5      1     3       15-7
4.  Mitech Żywiec     9     16 5      1     3       13-19
5.  Pogoń Szczecin Women  9     16 5      1     3       12-10
6.  AZS Wrocław     9     12 4      0     5       7-13
7.  KKP Bydgoszcz    9     10 3      1     5       17-20
8.  AZS PSW Biała Podlaska  9       9 2      3     4       8-10
9.  GOSiR Piaseczno    9       6 1      3     5       11-24
10.  AZS UJ Kraków    9       0 0      0     9        5-28

 Gosirki rozpoczęły swoją eks-
traligową przygodę od starcia na 
własnym boisku z mistrzem Polski 
Unią Racibórz. Kiedy w 17. minu-
cie spotkania Magda Dudek strze-
liła pierwszą, historyczną bramkę 
dla piłkarek z Piaseczna, nastro-
je były wręcz euforyczne. Wpraw-
dzie doświadczone przyjezdne 
zdołały ostatecznie wygrać 4:2, 
ale i tak można było być zadowo-
lonym z gry zespołu. Na pierwszy 
ligowy punkt trzeba było poczekać 
do konfrontacji z trzecią siłą ligi 
– Górnikiem Łęczna (1:1), a gdy 
udało się ugrać „oczka” na wyjeź-
dzie w Szczecinie (2:2) i u siebie z 
Białą Podlaską (1:1) oraz sięgnąć 
po trzy punkty w Krakowie – trud-

no było nie być optymistą.
 Od października oglądaliśmy 
już jednak zupełnie inne Gosirki, 
kiedy to coraz wyraźniej zaczę-
ły być widoczne braki kadrowe. 
Po dwóch zimnych prysznicach 
w meczach z Koninem i Byd-
goszczą (porażki 0:5) także i w 
dwóch kolejnych spotkaniach nie 
udało się wywalczyć nawet punk-
tu. Drużyna wyglądała momen-
tami na rozbitą psychicznie. Go-
sirkom, które przecież pokazały 
wcześniej, że grać w piłkę potra-
fią, przytrafiały się całe połowy 
spotkań, gdzie przez długie mi-
nuty nie były w stanie wymienić 
między sobą kilku podań i opu-
ścić własnej połowy gry. 

 Nastroje w zespole poprawi-
ły z pewnością sukcesy w zimo-
wych turniejach halowych, choć 
oczywiście gra na hali to zupełnie 
co innego niż boiskowa rywaliza-
cja dwóch jedenastek. W druży-
nie, przygotowującej się do run-
dy rewanżowej na obozie w Wę-
gierskiej Górce, doszło do kilku 
zmian kadrowych, dzięki czemu 
szkoleniowcy powinni mieć te-
raz szersze pole manewru. Zespół 
opuścił również drugi trener Łu-
kasz Kasztankiewicz.
 - To co miałem zrobić, to 
zrobi łem – mówi Łukasz Kasz-
tank iewicz. - Osiągnęl iśmy 
awans do Ekstral igi, dwa razy 
zdobyl iśmy mistrzostwo Ma-

zowsza na hal i i czwarte miej-
sce na hal i w Polsce. Czas teraz 
na nowe wyzwania.
 Początek rundy to dwa bar-
dzo trudne wyjazdy do Racibo-
rza i Łęcznej, gdzie o punkty bę-

dzie bardzo trudno. W obecnej sy-
tuacji zespołu każde wywalczone 
„oczko” może jednak okazać się 
na wagę złota.

Grzegorz Tylec

Powrócili z medalami

KICKBOXING  W dniach 8-10 marca odbyły się Mistrzostwa Polski Kadetów Młodszych (10-
12 lat) i Kadetów Starszych (13-15 lat) w Kickboxingu. Do Muszyny przyjechało prawie 
400 zawodników reprezentujących 48 klubów z całej Polski. Rywalizowali ze sobą w 
trzech formułach walki: Pointfighting, Light-contact i Kick Light
 Ekipie z Piaseczna udało się 
zdobyć aż 17 medali (pięć w Li-
ght-contact, jeden w Kick Light 
i jedenaście w Pointfighting), co 
pozwoliło na zajęcie trzeciego 
miejsca w rywalizacji drużyno-
wej Light-contact i Pointfighting. 
Najjaśniejszym punktem drużyny 
był Kamil Połosak, który obro-
nił tytuł Mistrza Polski z zeszłe-
go roku w formule Light-contact 
i zdobył drugi w formule Kick Li-
ght. Kamil, aby zdobyć dwa tytu-
ły Mistrza Polski, musiał wygrać 
aż osiem pojedynków. 
 Z bardzo dobrej strony po-
kazali się również debiutan-
ci Mistrzostw Polski. Kajetan 
Krysik, Tomasz Niezgoda i Ga-
briel Moszczyński wygrali swo-
je kategorie wagowe i zdoby-
li tytuły Mistrzów Polski. Zło-
ty medal przypadł również w 
udziale Kubie Miktusowi, któ-
ry poprawił wynik z zeszłorocz-
nych Mistrzostw o jedną pozy-

cję. Cieszy także postawa Mać-
ka Mateńki i K laudiusza Świ-
stulskiego, którzy w bardzo sil-
nie obsadzonych kategoriach 
ulegli swoim przeciwnikom do-
piero w walkach finałowych.
 Ekipa KS X Fight zdobyła 
trzy razy więcej medali w sto-
sunku do zeszłorocznych Mi-
strzostw co świadczy o właści-
wym kierunku szkolenia, dobrej 
pracy trenerów i zaangażowa-
niu zawodników. 
 -  Kolejne star t y naszych 
najmłodszych k ickboxerów to 
Puchar Polsk i  w K r yn icy,  Pu-
char Św iata w Insbr uku oraz 
jesienne Mist rzostwa Euro-
py – mówi Mar iusz Niz iołek , 
t rener K S X Fight P iaseczno. 
-  In for macje na temat t ren in-
gów, zawodów i  dz ia ła lności 
k lubu na st ron ie w w w.kbpia-
seczno.pl

Grzegorz Tylec

Piłkarze znów 
nie zagrają

PIŁKA NOŻNA 

 Mazowiecki Związek Pił-
ki Nożnej informuje, że z powo-
du trudnych warunków atmos-
ferycznych przekłada z urzędu 
mecze, które miały się odbyć 
w terminie 23-24.03.2013 roku. 
Nowe terminy spotkań: IV liga 
gr. I i II (z II terminu) – 22.05.2013 
roku (środa) godz. 17.30, War-
szawska Liga Okręgowa gr. I i 
II – 8.05.2013 roku (środa) godz. 
17.30, Klasa „A” seniorów gr. I, II, 
III i IV – 24.04.2013 roku (środa) 
godz. 17.00, Klasa „B” seniorów 
gr. IV – 24.04.2013 roku (środa) 
godz. 17.

Tyl.



Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ
tel. 22 756 79 39
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DAM PRACĘ

Do hurtowni spożywczej z terenu Piasecz-
na - pracownik magazynowy do obsługi 
klientów. Konieczna znajomość programu 
WFMag. Praca w godz. 4.00 - 12.00, tel. 502 
450 422 (w godz. 8 - 12)

Do hurtowni spożywczej z terenu Piaseczna 
- kierowca kat. C + uprawnienia. Praca 4.00 
- 12.00, tel. 501 719 625 (w godz. 10 - 12)

Do posadzek epoksydowych, konieczne 
prawo jazdy, tel. 602 297 109

Przy młodej osobie na wózku + sprzątanie, 
codziennie, umowa, tel. 660 00 95 96

Firma sprzątająca przyjmie kobiety do 
sprzątania, tel. 500 153 178

Przedszkole w Piasecznie zatrudni nauczy-
cielkę, oferty na: crdkoala@o2.pl

Na produkcję okien aluminiowych, Jazga-
rzew, tel. 602 322 750

Pracownik do montażu okien, tel. 600 446 225

Przyjmę ekspedientkę do sklepu w Prusz-
kowie na dział mięsny. Z doświadczeniem. 
Tel. 502 380 130

Doświadczonej Niani do pomocy w opiece 
nad 9 miesięcznymi bliźniętami, cały etat, 
wiek 30-50lat; wymagane pogodne usposo-
bienie, doświadczenie i referencje, okolice 
stacji kolejowej Ustanówek, tel. 696 832 552

ZATRUDNIĘ MANICURZYSTKĘ Z DOŚWIAD-
CZENIEM, PIASECZNO, tel. 692 478 467

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

Szkoła w Konstancinie-Jeziornie zatrudni ku-
charza. Kontakt 22 756 44 26

Zatrudnię krawcową uzdolnioną manualnie, 
Wola Gołkowska, tel. 510 267 684

Ekspedientkę do delikatesów, Nowa Iwiczna. 
Pilnie, tel. 502 159 936

Zatrudnię do zakładu spawalniczego na sta-
nowisko spawacz/ślusarz, do 40 lat, Prażmów 
tel. 693 653 165

Zadrudnimy sprzedawcę oraz kierownika, 
wymagane doświadczenie, Delikatesy Mię-
sne Piaseczno cv na adres  
deli.piaseczno@sobsmak.com.pl

Ogrody, Podkowa Leśna, tel. 696 039 978

Elektryka, tel. 882 898 693

Do pracy w recepcji hotel w Tarczynie, 
tel. 609 609 319

Poszukujemy manikiurzystki/pedikiurzystki 
najchętniej z własną działalnością (podnajem 
powierzchni) lub na etet. Piaseczno/Nowa 
Iwiczna, tel. 509 059 036

AVON -spróbuj,to nic nie kosztuje! Dodatko-
wa praca rabaty do 40% zostań konsultant-
ką, tel.607 030 097

Ekspedientkę do sklepu spożywczego Usta-
nów, tel. 602 119 041

Do produkcji reklam z doświadczeniem - biu-
ro2@atsreklama.pl

Pilnie wynajmę salon fryzjersko-kosmetyczny 
lub jego część, Konstancin tel. 504 400 009 

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

Zatrudnimy osobę ze znajomością jęz. nie-
mieckiego, prawem jazdy kat. B oraz wykształ-
ceniem technicznym. biuro2@atsreklama.pl

Glazurnika, tel. 601 20 98 98

SZUKAM PRACY

Inżynier z uprawnieniami budowlanymi po-
dejmie nadzory w Piasecznie i okolicy, 
tel. 662 119 774

Księgowy z doświadczeniem. Samozatrud-
nienie, tel. 509 250 689

Drewno kominkowe, tel. 508 23 85 86

Drewno kominkowe i opałowe, tel. 605 094 400

Opiekunka dla dziecka tel. 663 712 257

Polka, sprzątanie, prasowanie, mycie okien, 
tel. 534 073 033

Niania tel.516 396 293

Technik ogrodnik 44 l, odpowiedzialny, 
sumienny, wszechstronny, tel. 501 331 202

Sprzątanie tel. 788 747 838 

Umyję okna, posprzątam, uprasuję, 
tel. 880 681 171

Sprzątanie tel. 505 837 002

Elektryk, tel. 608 13 12 14

 SPRZEDAM

Brykiet z trocin - kostka, tel. 606 325 813

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

Drewno z wycinek. Tanio, tel. 514 762 361

Drewno Kominkowe i Opałowe, 
tel. 606 955 809

Drewno kominkowe, tel. 508 23 85 86

Drewno kominkowe i opałowe, tel. 605 094 400

Regały, manekiny, metkownice, tanio, 
tel. 500 464 096

Pustaki, tel. 501 757 450

Odzież z własnej szafy, markowa, dziecięca, 
damska, męska – tanio, tel. 530 700 055

Zabawki i ubranka , tanio, tel. 726 056 916

Meblościanka, tel. 726 056 916

Jajka, tel. 508 298 134

Sosna opałowa, tel. 602 77 03 61

Akordeon tel. 697 659 271

Łóżko z materacem, tel. 606 647 136

Drewno kominkowe i opalowe tel. 504 477 302

KUPIĘ

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

Aktualnie antyki wszelkie za gotówkę, 
tel. 504 017 418

AUTO-MOTO KUPIĘ

Każde auto, tel. 519 455 452

Skup aut – wszystkie marki, tel. 512 391 270

Skup samochodów, 24 h, tel. 501 830 898

Opla Volkswagena. Tel. 604 157 703

Corsę, Lanosa, Punto. Tel. 502 968 566

Stare Mercedesy i Toyoty. Tel. 668 171 639

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

AUTO-MOTO SPRZEDAM

Sprzedam Toyota Corolla kombi, 2,0 d4d ; 
2003, 13900 do negocjacji tel. 502 093 594

Volvo S60, 2.4 diesel, 2002 r., stan idealny, 
tel. 530 700 055

Ford mondeo, 98r., 2,5V6, benzyn-gaz, 
tel. 501 339 693

Mercedes 124 E280, tel. 886 956 910

Opel Astra 2004 - XII ,garażowany, bezpośred-
nio. Tel. 500 701 785

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM

Mieszkanie 60m kw., 3 pokojowe, ładne, w 
Tarczynie, 230 tys zł + garaż wolno stojący 
murowany 17 tys zł tel.604 750 363

Działkę budowlaną 1000 m kw., w Mieszko-
wie, 120 tys. zł, tel. 503 779 344

Działki nad jeziorami, blisko Warszawy, 
tel. 605 099 422

Działki nad rzeką Skrwą, powiaty: sierpecki, 
płocki, tanio, tel. 605 099 422

Mieszkanie 49 m kw., 183 tys. zł, tel. 515 58 44 41

8000 m kw., Mroków, gm. Lesznowola, 
tel. 502 396 505

Działkę budowlaną 1000 m kw., prąd i woda, Ga-
bryelin, blisko stacji Czachówek, tel. 22 838 63 31

Dwupokojowe Grójec 120 tyś. Tel. 604 792 991

Działku budowlane, Prażmów, tel. 602 11 03 61

Działka okolice Góry Kalwarii, tel. 600 903 095

Działkę budowlaną, 1600 m kw., w Tomicach, 
tel. 511 398 617

Działkę 1000 m kw., zamienię na mieszkanie 
150 m kw., tel. 608 13 12 14

1000 m kw. Łoziska ul. Fabryczna, tel. 501 406 191

Sprzedam nowe mieszkanie 3-pokojowe 
65,07m2 (z piwnicą) na osieldu Wyszyńskiego w 
Górze Kalwarii, cena 260 000zł. Tel. 604 917 479

Dom 130 m kw.,/ 12 ar. Hipoteka, 97 r, 45 km 
od Warszawy, Magnuszew, ., tel. 602 432 290

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

Grunt rolny, Prażmów tel. 602 77 03 61

Działka 1000m kw Prażmów PILNE 502 232 
559 bezpośrednio

Lisówek 1030m kw budowlana, piękna działka 
media 45.000pln 728 478 485 

Ludwików 1500m kw budowlano-usługowa, 13 
km Piaseczno, przy asfalcie, media 55pln/m 
kw 502 232 559 bezpośrednio 

1100 m kw Barcice Drwalewskie, najtańsza bu-
dowlana działka, media, asfalt, w sąsiedztwie 
nowe domy 728 478 485 

Luksusowy Dom Milanówek. Okazja. 
Tel. 662 050 083

Sokołów k/Pęcic 3 300 m  kw. Tel. 662 050 083

Sprzedam tanio działke w ZALESINKU, 
tel. 602 340 549
 
Do sprzedania super Działki w CHYLICACH, 
tel. 698 225 965

Sprzedam działkę ładną,tanio k/Prażmowa, 
tel. 22 750 33 66 lub 698 225 965
 
SUPER DZIAŁKI W ŁAZACH –tanio, 
tel. 602 340 549

Sprzedam pilnie działkę w CZARNYM LESIE k/Pia-
seczna TANIO !!!. Tel. 602 340 549 lub 604 273 249

Działki: budowlana, rolna, z domem w Uwieli-
nach, tel. 603 862 559

68 m kw., 3 pok, balkon, piwnica, garaż dod .płat-
ny, Stara Iwiczna, z 2008, do neg, tel. 506 124 664

Piaseczno, ul. Warszawska 32c, 48 m kw., 
2 pok. ,240 tys. Tel. 881 616 055

Działka 1.6ha pod bliźniak, Kędzierówka 
tel. 604 304 592, tanio

M2 Mysiadło, 48 m kw. parter z ogródkiem 70 
m kw., garaż, super stan, os. zam, bud 2007r, 
370 tys.,  Tel. 501 368 855

50 m kw. użytkowo - mieszkalny. 199 tys. 
tel. 602 341 028

Pięknie położona działka (1,29 ha) w otulinie 
chojnowskiego parku krajobrazowego, we wsi 
Bogatki, gmina Piaseczno, tel. 609 921 207

Centrum Piaseczna 184m2, cena 290tys.zł, 
tel. 601 213 634
 
Piaseczno 40mkw, 2 pokoje, wyposażone, 
balkon, os. strzeżone, cena 255 tys.zł, 
tel. 605 405 100
 
Piaseczno działka 738 budowlana, pełne 
uzbrojenie miejskie w ulicy, cena 299 tys.zł, 
tel. 601 213 634
 
Piaseczno mieszkanie 60 mkw. 3 pokoje, 
I piętro, cena 298 tys.zł, tel. 601 718 645
 
Józefosław mieszkanie 93 mkw. z ogródkiem 
80mkw., cena 389 tys.zł., tel. 605 405 100
 
Lesznowola 21600mkw. dla dewelopera, 
pod inwestycję osiedla domów jednoro-
dzinnych wolnostojących, tel. 601 213 634
 
Wola Gołkowska działka budowlana 
1030mkw. cena 169tys.zł, tel. 22 750 20 23
 
Centrum Piaseczna dom 159mkw. na dział-
ce 519mkw. cena 680tys.zł, tel. 22 750 23 12

Działkę rekreacyjną, tel. 884 806 767

Zamienię dom pełnowartościowy z działką na 
mieszkanie lub inną nieruchomość, tel. 884 806 767

Zamienię 3-pokojowe na mieszkanie mniej-
sze lub większe, tel. 884 806 767

Dom z ładną działką, tanio, tel. 884 806 767

Działkę 1000 m kw., media, z garażem i dom-
kiem rekreacyjnym, Tarczyn, tel. 884 806 767

Działkę budowlaną 1100 m kw. Tarczyn, tanio, 
tel. 884 806 767

Mieszkanie 55 m kw., taras, ładne, Tarczyn, 
tel. 884 806 767

Sprzedam działkę budowlaną na Ursynowie. 
Tel: 797 223 732

Wynajmę lub sprzedam lokal w Piasecznie, 
tel. 607 23 09 81, 534 564 390

NIERUCHOMOŚCI 
KUPIĘ

Działkę budowlaną w okolicy Piaseczna, 
tel. 533 413 313

Kupię ziemię z domem lub bez lub mieszka-
nie, tel. 884 806 767

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

HALA MAGAZYNOWA Z BIUREM, 1200 m 
kw., LESZNOWOLA, tel. 607 460 760

Wynajmę dom wolno stojący, całoroczny , 
50m kw, Zalesie Górne tel. 607 509 996

Mieszkanie 50 m kw., umeblowane, ul. Al-
batrosów w Piasecznie, tel. 784 492 609

2-pokojowe,  parter, Piaseczno, tel. 501 248 085

155 m kw, I p. w Julianowie k. szkoły, 
tel. 503 173 868

Hala magazynowo – usługowo – handlo-
wa 280 m kw., z częścią biurowa socjalną 
i wszystkimi mediami, z utwardzonym pla-
cem 2000 m kw., na trasie Góra Kalwaria 
– Piaseczno, tel. 509 455 229

Z POWODU WYJAZDU PILNIE ODSTĄPIE 
DZIAŁAJĄCY BAR W ZALESIU DOLNYM. 
TEL. 502 772 878

Mieszkanie 41 m kw., Piaseczno, 
ul. Przesmyckiego, tel. 509 06 09 69

Dwupokojowe, osiedle Lech, Piaseczno 
tel. 511 218 074 

Jednopokojowe 30 m kw., umeblowane, 
od zaraz, Piaseczno, tel. 724 232 951

Pokój, kuchnia, łazienka, 40 m kw., 
na działce, Łoziska, 650zł tel. 697 327 449

Lokal 40 m kw., pod działalność gospodar-
czą, tel. 500 344 496

Kawalerka umeblowana 700 zł, Gołków, 
tel. 605 192 795

40 m kw., Piaseczno ul. Grochowskiego, 
tel. 691 644 100

Pawilon 25 m kw., ul. Szkolna 13, Piaseczno, 
tel. 668 566 803

Warsztat, Gołków, tel. 508 074 101

Lokal 36m kw na działalność usługową 
tel. 501 086 828 

1-pokojowe, Piaseczno, 900 zł + kaucja + 
opłaty, tel. 605 896 425

Pokój w Starej Iwicznej w domku jednorodzin-
nym, tel. 601 616 539

Pawilon 40 m kw, bazarek, Piaseczno tel. 606 391 592 

Dom 100 m kw., 3 pokoje, centrum Piaseczna, 
tel. 696 30 60 30

Piętro domu 80 m kw., osobne wejście, Zale-
sie, tel. 509 579 008

Mieszkanie umeblowane 34m kw, pokój z kuch-
nią ul. Strusia w Piasecznie tel. 697 263 396

Kwatery pracownicze. Chyliczki, Tel 509 310 592

Kwatery - super warunki, tel. 889 129 234

Zalesie Górne / Piaseczno działka budowla-
na 1101m kw. z domem 64m kw. do remontu. 
Tel. 697 538 772

Domek 40m kw. Raszyn. Tel. 508 849 688

Pawilon 20 m kw. Bazarek Piaseczno, 
tel. 511 182 258

Wynajmę lokal usługowy 52 m kw. Piaseczno, 
tel. 669 847 726

Do wynajęcia powierzchnie biurowe i ma-
gazynowe w Nadarzynie, ul. Komorowska 1,  
przy trasie katowickiej. Do wynajęcia pozo-
stały jeszcze powierzchnie: 246 m kw. i 310 m 
kw.  Atrakcyjne ceny, tel. 608 205 113

Wynajem miejsc paletowych wraz z obsługą 
logistyczną w Piasecznie, ul. Raszyńska 13. 
Bardzo atrakcyjne ceny. Tel. 608 205 113

Do wynajęcia atrakcyjne biura w Piasecznie, ul. 
Raszyńska 13, pow. 148 m kw. Tel. 608 205 113

Wynajmę tanio użytkowe 38 m kw. na parte-
rze w Konstancinie, przy trasie Konstancin-
Piaseczno, tel. 600 827 983

Kwatery, tel. 728 899 673

Dom firmie dla pracowników lub na biuro, Pia-
seczno tel. 792 008 516

Pawilon 28 m kw. Piaseczno, tel. 501 277 407

Restaurację w Magdalence wynajmę, 
tel. 501 719 657

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

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

USŁUGI

DOCIEPLANIE PODDASZY, tel. 501 624 562

CYKLINOWANIE, PARKIETY, 
WWW.SCHODY-PODLOGI.NGB.PL, 
TEL. 502 514 388

ZAKŁADANIE OGRODÓW,  BRUKAR-
STWO - profesjonalnie i kompleksowo, 
www.ogrodybrukarstwo.pl,  rezerwacje 
wiosennych terminów, tel. 698 698 839

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

Elektryk, tel. 501 236 987

Elektryk - instalacje, awarie, tel. 506 498 222

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588

Gipsy, glazura i inne, tel. 667 356 939

Pełen zakres usług glazurniczych 
tel. 503 318 519 

Kompleksowe wykończenia wnętrz 
tel. 503 318 519

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

Remonty, glazura, elektryka, hydraulika, 
tel. 509 656 310

Remonty, tel. 667 356 939

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

Hydrauliczne tanio i solidnie, tel. 606 13 00 18

Dachy, Kominy, tel. 798 836 860

Usługi Glazurnicze tel. 664 136 268

Brukarstwo ogrody, tel. 508 562 385,
www.lewgardenbruk.com.pl

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

Docieplenie elewacji, fundamentów. Malo-
wanie. Wycena gratis. Tel. 608 649 477

Brukarstwo. Tel. 517 477 531

Naprawa komputerów, tel. 531 330 517 
SerwisNet.com

Architekt Zbigniew Jankowski 603 862 559
projekty, rozbudowy, adaptacje

Usługi ogrodnicze z doświadczeniem, 
tel. 881 512 295

Maglowanie dojeżdżam. Tel. 500 464 096

Elektryk – solidność i doświadczenie,  
tel. 510 085 381

Instalacje elektryczne, kompleksowo, 
tel. 512 479 800

NAPRAWA PRALKI LODÓWKI ZMYWARKI, 
TEL.  511 204 952

GLAZURA, HYDRAULIKA, MALOWANIE, 
GŁADŹ, PANELE, TEL. 601 219 482

BRUKARSTWO, tel. 501 683 631

Brukarstwo. Tel. 696 437 501

Domofony, tel. 603 375 875

Ogrodnicze, tel. 661 920 022

Remontowe, tel. 661 920 022

Wycinka drzew, tel. 661 920 022

Ogrodzenia, tel. 661 920 022

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Pranie: dywanów, obić mebli, tapicerek sa-
mochodowych , tel. 506 449 992

Schody, parapety z drewna, również montaż, 
układanie parkietu tel. 695 591 572

Hydraulika, domy, tel. 505 762 018

Schody , parapety, panele tel. 517 640 767

Mycie elewacji, podjazdów itp. Tel. 723 704 231

Wycinka drzew, porządkowanie terenu 
tel. 723 704 231 

Tani transport, przeprowadzki, tel. 508 298 134

Strony www, tel. 537 349 459

Porządkowanie terenów, tel. 661 79 50 98

Wycinka drzew, tel. 661 79 50 98

Ocieplenia – elewacje, tel. 518 452 245

Ogrody, tel. 518 452 245

Wycinka drzew, alpinistycznie, tel. 518 452 245

Porządkowanie terenu tel. 518 452 245 

 Pranie dywanów oraz tapicerki meblowej, 
tel. 668 101 920
 
Instalacje elektryczne, tel.  601 41 88 01

Malowanie, montaż drzwi i inne tel. 513 986 439 

Posiadam kontakty biznesowe z Rumunią i 
Mołdawią. Tłumaczenia z rumuńskiego i na 
rumuński, tel. 797 381 269

Dachy, docieplenia, rynny, tel. 798 836 860

Budowy domów tel. 798 836 860 

Układanie kostki brukowej, tel. 509 069 235

Ślusarstwo, spawanie, obróbka, tel. 502 740 957

Glazurnicy, faktury, tel. 501 676 346

Naprawa pralek, tel. 605 112 216

Poddasza, glazurnictwo, malowanie, łazienki, 
kompleksowo, hydraulika, elektryka, 
tel. 509 069 238

Układanie kostki brukowej, tel. 502 379 809

Serwis bram i automatyki, ogrodzenia,  
zamienniki pilotów, tel. 660 003 314

Tani transport, przeprowadzki, tel. 508 298 134

Hydraulika, domy jednorodzinne, 
tel. 692 857 639

Transport, przeprowadzki, tel. 501 574 697

Cyklinowanie i układanie podłóg, 
tel. 696 500 201

Naprawa, pralki, lodówki tel. 603 047 616

Hydraulik, tel. 535 872 455

Zlecę rozbiórkę domu, Warszawa Bielany. 
Tel. 602 352 558

Ogólnobudowlane. Tel. 723 068 281

CYMERMAN produkcja przyczep i podzespo-
łów, specjalne,servis.  www.przyczepy.waw.pl 
tel. 601 449 898 

Usługi ogrodnicze, tel. 781 694 389

Księgowa KPIR, ryczałt, ZUS,place tanio Pia-
seczno, tel. 606 110 341

Remonty,wykonczenia,pod projekt,własna 
działalnosc,doświadczenie tel. 668 193 386 

Bezstresowe remonty, adaptacje i wykończe-
nia. Referencje. Tel. 601 202 660

Budowa domów, nadbudowy, remonty, 
adaptacje, nadzór, projekty tel. 501 129 679

Wycinka drzew, tel. 787 000 797

www.elektryk-24h.pl, tel. 730 555 664 

Elektryczne, hydrauliczne, gazowe, 
tel. 728 955 059

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

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

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

Budowa domów. Kompleksowe usługi 
budowlane, tel. 694 401 711

Docieplanie budynków, podbitki, profesjonal-
nie, tanio, tel. 507 768 230

Przewozy, przeprowadzki, tel. 531 566 124

Cyklinowanie, tel. 604 651 722

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

Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Krycie dachów, montaż okien dachowych, 
podbitki, tel. 693 556 251

Anteny, TV cyfrowa, tel. 661 177 384

Montaż i konserwacja systemów alarmowych, 
domofony, elektryka. Tel. 505 449 708

Kraty, bramy, ogrodzenia, wiaty, balustrady 
i inne konstrukcje stalowe. Tel. 601 351 670

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

www.dachy-ebos.pl

RÓŻNE

WYWIOZĘ NIEODPŁATNIE ZŁOM, stare 
pralki, komputery, telewizory, kuchnie, pie-
ce, kaloryfery, itp., Piaseczno, Konstancin 
Jeziorna i okolice, tel. 698 698 839

Szybko i solidnie rozliczę PIT  od 25 zł, 
tel. 692 405 233

Hotel DeSilva w Piasecznie oferuje: wesela 
od 160pln/os, przyjęcia okolicznościowe od 
50pln/os, torty przestrzenne 8pln/100g. Kon-
takt: 693 348 679

ZWIERZĘTA

Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

ZDROWIE I URODA

Masaż, tel. 607 607 031

Masaż, tel. 504 825 005

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

NAUKA

Angielski tel. 721 406 227 

Matematyka, tel. 694 749 006

Angielski – studentka, nauka i korepetycje 
20zł/h tel. 697 140 853 

J. polski, egzaminator maturalny – prezenta-
cje, przygotowania do matury, reedukacja , 
50zł/h tel. 694 229 717

Chemia, tel. 504 270 495

Angielski, dojeżdżam, tel. 607 596 383

MATRYMONIALNE

Miła, pogodna, zadbana, kobieta lat 40 z Pia-
seczna, pozna samotnego kulturalnego pana 
bez nałogów, 38-50 lat, tel. 502 213 486

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: m.deryngowski@kurierpoludniowy.pl

www.kurierpoludniowy.plnajwiększy 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

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

Akwizytorów z branży okna-drzwi 
tel. 697 051 266

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu ogólnospo-
żywczego na dział mięsno – wędliniarski, z do-
świadczeniem, Konstancin, tel. 605 616 587

SZKOLENIE POZYTYWNE PSÓW. MAŁE 
GRUPY. ELIMINACJA ZACHOWAŃ NIE-
POŻĄDANYCH.DUŻE DOŚWIADCZENIE. 
TEL. 600 353 800 SMARTDOGS.PL

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

Apartament 163 + 80 m kw., do zamieszka-
nia – 3850 zł/m kw., Piaseczno, ul. Mickiewi-
cza 4, tel. 603 85 67 51

Nowy dom – 223/501 m kw., z parkietami – 
3650 zł/m kw., Piaseczno, ul. Orzeszkowej 
28, tel. 603 85 67 51

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

Wynajmę lub sprzedam lokal w Piasecz-
nie, tel. 607 23 09 81, 534 564 390

Działkę pod usługi 6000 m kw., Baniocha, 
tel. 601 225 274

Budowlana 1745 m kw.Zalesie Dolne,  
Kopernika, tel. 601 225 274

Działka 1735  m kw z domem 160 m kw. pow. 
użytkowej + 120 m kw (piwnica, garaż), w 
Zalesiu Górnym, 700 tys zł, tel. 784 943 137 

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

Mieszkanie 2 pokoje z kuchnią, 37 m kw., 
ul. Kusocińskiego 6/1, tel. 600 682 211

1140m kw Prażmów, media, asfalt NAJTAŃ-
SZA DZIAŁKA, tel. 502 232 559

Dom w Baszkówce 191/1567 m kw., 
tel. 660 074 664

Ślusarstwo, kraty, bramy, ogrodzenia,
 tel. 660 074 664

Anteny nowocześnie, tel. 603 375 875

Remonty tanio tel.791 987 915  

Tani transport 1,5T  tel. 516 856 115 
www.transport-i-przeprowadzki.pl

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

Tapetowanie, malowanie, profesjonalnie 
tel. 502 062 131

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Anteny TV/SAT. TV cyfrowa.  Tel. 508 329 491 

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

Hydraulik, tel. 601 807 302

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

Glazura, terakota, remonty, tel. 601 304 250

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

Tynki, tel. 513 008 131

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

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, 
tel. 501 299 360

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

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

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

AUTO SKUP –UCZCIWE CENY OD 96 
R., GOTÓWKA, tel. 608 174 892 

Skup aut – stan bez znaczenia, tel. 510 357 529

Każdy rozbity lub cały, uczciwie, gotówka, 
tel. 604 874 874

Skup aut – całe, rozbite, skorodowane. 
Tel. 609 001 824

Skup aut za gotówkę tel. 692 49 11 82 

Lokal na imprezy okolicznościowe, Piasecz-
no tel. 607 36 37 08, www.harddogcafe.pl

2 – pokojowe, 42m kw., Piaseczno,  
tel. 503 134 334

Lokal użytkowy 85 m kw., Piaseczno, na du-
żym osiedlu, 1800 zł + opłaty licznikowe, 
tel. 608 489 113

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

2 – pokojowe, 42m kw., Piaseczno,  
tel. 503 134 334
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Monar niezgodny 
z przeznaczeniem?
PIASECZNO Od 1 grudnia ubiegłego roku w dawnym hotelu 
Lando w Bobrowcu działa schronisko Stowarzyszenia Monar 
dla osób bezdomnych i ubogich. Od tego czasu przez ośro-
dek przewinęło się w sumie kilkanaście kontroli różnych in-
stytucji. Budynek dawnego hotelu kontrolował m.in. Powia-
towy Inspektor Nadzoru Budowlanego, który w postanowie-
niu z 11 marca nakazał wstrzymanie użytkowania obiektu
 Sąsiedztwo Monaru od począt-
ku nie podobało się wielu mieszkań-
com Bobrowca, którzy obawiali się 
zarówno związanych z tym uciąż-
liwości, jak i spadku cen nierucho-
mości. Uważali, że Monar wpro-
wadził się do Bobrowca za ich ple-
cami i wbrew ich woli. Niezadowo-
lona grupa uznała, że ulokowanie 
ośrodka w tym miejscu jest sprzecz-
ne z Miejscowym Planem Zagospo-
darowania Przestrzennego. Poinfor-

mowali o tym zarówno gminę, jak i 
PINB otwarcie przyznając, że zrobią 
wszystko, aby doprowadzić do szyb-
kiej wyprowadzki Monaru. 

Ruszyły kontrole
 - Od początku grudnia nasz 
ośrodek jest intensywnie kontrolo-
wany – mówi Olga Radziwon-Gha-
zouani, kierownik placówki. - Jako 

jeden z pierwszych, odwiedził nas 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Bu-
dowlanego. Początkowo inspektor nie 
stwierdził uchybień, gdyż kubatura 
budynku nie została naruszona. 
 Jedyną modyfikacją było posta-
wienie w linii baru dwóch ścianek z 
karton-gipsu, dzięki czemu udało 
się wydzielić miejsce na gabinet le-
karski. - Zarzut dotyczący rzekomej 
zmiany użytkowania budynku w 
ogóle się nie pojawił – informowa-

ła w grudniu kie-
rownik placów-
ki. Mimo to po-
wiatowy inspek-
tor nadzoru, Mi-
rosław Satalecki 
zapowiadał ko-

lejne kontrole. - Otrzymaliśmy in-
formację, że na terenie dawnego ho-
telu został postawiony drewniany 
budynek, na który nie ma pozwole-
nia – mówił w grudniu. - Wystąpili-
śmy do gminy o wypis z miejscowe-
go planu zagospodarowania, a tak-
że o dokumentację zatwierdzającą 
użytkowanie hotelu. Gdy to otrzy-
mamy, jeszcze raz udamy się na 

miejsce. Po zapoznaniu się z doku-
mentami i ocenieniu stanu faktycz-
nego będziemy mogli wypowiedzieć 
się, czy budynek jest użytkowany 
zgodnie z przeznaczeniem. 

Kto oszukuje przeznaczenie?
 W poniedziałek, 11 marca Powia-
towy Inspektor Nadzoru Budowla-
nego nakazał Stowarzyszeniu Monar 
wstrzymać użytkowanie obiektu oraz 
dostarczyć w ciągu 45 dni komplet do-
kumentów, m.in. oświadczenie o po-
siadanym prawie dysponowania nie-
ruchomością na cele budowlane, za-
świadczenie burmistrza o zgodności 
dokonanej zmiany sposobu użytko-
wania obiektu z planem miejscowym, 
uzgodnienia rzeczoznawców ds. BHP, 
zabezpieczeń przeciwpożarowych i hi-
gieniczno-sanitarnych. - Jeśli ktoś nie 
posiada tych dokumentów, to ustawa 
nakazuje wstrzymanie użytkowania – 
mówi Mirosław Satalecki. - Chcemy 
też zaświadczenia burmistrza, że zmia-
na użytkowania jest zgodna z miejsco-
wym planem zagospodarowania. 
 Powiatowy inspektor nadzoru 

jest pewny (choć gminni urzędnicy 
mieli wcześniej inne zdanie), że zmiana 
użytkowania obiektu jednak nastąpiła. - 
W załączniku do prawa budowlanego, 
który kategoryzuje obiekty pod wzglę-
dem funkcji hotele mają inną kategorię 
niż schroniska dla osób bezdomnych – 
uważa Mirosław Satalecki. - Na tej pod-
stawie uznaję, że doszło do zmiany spo-
sobu użytkowania tego budynku. 
 Pow i a t ow y 
inspektor stoi 
na stanowisku, 
że ustalenia 
r z e c z o z n a w -
ców sanitarnych 
są niezbędne w 
przypadku wydzielonego pomiesz-
czenia, w którym będzie urzędo-
wała pielęgniarka. - Jeśli Monar nie 
wstrzyma użytkowania obiektu i nie 
dostarczy wymaganej dokumenta-
cji, wydamy decyzję o przywróce-
niu obiektu do stanu poprzedniego 
– ostrzega Mirosław Satalecki. 

To dopiero początek
  Po konsultacji z prawnikiem po-

czekamy na decyzję o przywróceniu 
obiektu do stanu poprzedniego – mówi 
Olga Radziwon-Ghazouani. - Cho-
ciażby dlatego, że decyzja musi mieć 
uzasadnienie, a postanowienie takiego 
uzasadnienia nie miało. Oczywiście od 
tej decyzji będziemy się odwoływać.
 Kierownik ośrodka nie ukry-
wa, że jest zaskoczona i zmartwiona 
całą sytuacją. - Wcześniej w gminie 

poinformowano nas, że nasza dzia-
łalność nie powoduje zmiany spo-
sobu użytkowania obiektu – mówi. 
- Jesteśmy tu już cztery miesiące i 
sądzę, że wielu mieszkańców Bo-
browca zmieniło o nas zdanie. Nie 
robimy nic złego, nie zakłócamy po-
rządku publicznego. Wierzę, że cała 
sprawa zakończy się dla nas pozy-
tywnie.

Tomasz Wojciuk

Ośrodek Monaru w dawnym hotelu Lando działa od 1 grudnia 2012 roku

Doszło do zmiany sposobu użytkowania tego obiektu

Mirosław Satalecki
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Czekamy na decyzję, będziemy się odwoływać 

Olga Radziwon-Ghazouani
Kierownik placówki


