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Na linię Skierniewice – Łuków
wróci ruch pasażerski!
POWIAT PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały opie-

wającą na 32 mln zł umowę na projekt przebudowy 

żelaznej trasy nr 12,aby był nią możliwy przewóz pa-

sażerów. Wykonawcy zaprojektują m.in. przebudowę 

peronów w Górze Kalwarii, Prażmowie i Tarczynie. 

Roboty mają być zrealizowane w latach 2022-2025

Co dalej ze śmieciami? 
Podwyżki mogą być gigantyczne!
POWIAT Gminy albo nie mogą rozstrzygnąć 

przetargów na odbiór odpadów, albo fi r-

my wypowiadają im obowiązujące umowy. 

Wszystko rozbija się o pieniądze. Wygląda na 

to, że w najbliższym czasie mieszkańcy będą 

płacić za śmieci krocie



KRONIKA POLICYJNA
PIASECZNO

Ukradł perfumy za ponad 500 zł

Poszukiwani świadkowie przestępstwa

 Do zdarzenia doszło w jednej z perfumerii na terenie miasta. 33-letni 
mieszkaniec Pruszkowa został zatrzymany we wtorek po południu. Policja już 
wcześniej miała go na oku, ponieważ dokonywał podobnych kradzieży w in-
nych miejscach. Mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności. 
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Gmina realizuje 
pomysły mieszkańców
PIASECZNO Przyglądamy się projektom, które będą fi nalizowane w tym roku w ramach 

budżetu obywatelskiego. Zostaną one uzupełnione o sześć inicjatyw, których nie uda-

ło się wcielić w życie w ubiegłym roku

 Zacznijmy od sześciu inwestycji, 
które były zaplanowane na 2018 rok, 
ale z różnych względów nie doczeka-
ły się realizacji. I tak, jednym z nich 
jest miejski tor modelarski off-road 
dla modeli w skali 1:10, który ma po-
wstać na działce między ul. Puław-
ską, a Okulickiego. Miał on pierwot-
nie być pobudowany w miejscu sta-
rego toru, jednak finalnie powsta-
nie tuż obok. Do tej pory wykona-
no ogrodzenie, zniwelowano teren i 
oczyszczono go ze śmieci. Wykona-
no także pomiary geodezyjne i kon-
cepcję architektoniczną. 
 Kolejną opóźnioną inwestycją 
będzie wybieg dla psów w parku 
miejskim przy ul. Chyliczkowskiej. 
Władze gminy doszły do wniosku, 
że zanim powstanie, powinna zo-
stać wykonana rewitalizacja sta-
wu. - Teren wybiegu zostałby roz-
jeżdżony przez ciężarówki i kopar-
ki i trzeba by było go poprawiać 
– wyjaśnia Łukasz Wyleziński, kie-
rownik gminnego biura promocji. 
- Uznaliśmy więc, że lepiej trochę 
poczekać i zrobić wszystko we wła-
ściwej kolejności. 

Za wysokie ceny...

 Sporo emocji wzbudzał również 
ubiegłoroczny projekt posadzenia 
klonów na miejskim rynku (chodzi-
ło o to, aby było na nim więcej ziele-
ni). Klonów nie udało się posadzić, 
ponieważ unieważniono, z powo-
du wysokich cen, przetarg na reali-
zację tego zadania. Podobnie było 
z planowanym monitoringiem na 
osiedlu Kusocińskiego oraz w Par-
ku Zachodnim. Ostatnie dwa zada-
nia, które zostały przeniesione na 
ten rok, to wyniesienie przejść dla 
pieszych na ul. Powstańców War-
szawy i uspokojenie ruchu na osie-
dlu Jarząbka, poprzez zainstalowa-
nie progu spowalniającego nieopo-
dal przedszkola. 

Projekty zaplanowane na ten rok

 Realizacja pierwszego z projek-
tów zaplanowanych na ten rok roz-
poczęła się już w lutym. Chodzi o 
„Gimnastykę dla seniorów z elemen-
tami rehabilitacji”. Gdy zrobi się cie-
plej, w życie mają być wcielane kolej-
ne pomysły mieszkańców. Urzędni-
cy zapewniają, że większość z nich 
uda się zrealizować do końca wa-
kacji. Na przełomie kwietnia i maja 
ma powstać kolejna wypożyczalnia 
rowerów miejskich Veturilo na Gór-
kach Szymona. Będzie tam 15 sta-
nowisk i 10 rowerów (pozostałe czte-
ry wypożyczalnie znajdujące się na 
terenie miasta zaczną działać od 1 
marca). Później, na przełomie maja 
i czerwca, na terenie miasta ma po-
wstać jadłodzielnia. Do końca maja 
w parkach, na skwerach i zieleńcach 
mają zostać zamontowane budki lę-
gowe dla ptaków. Niezwykle cieka-
wym pomysłem jest także mini tęż-
nia, która ma pojawić się w parku 
przy ul. Młynarskiej do końca listo-
pada. O stanie realizacji kolejnych 
pomysłów, wśród których są m.in. 
ławeczki z oparciem i stojakiem na 

rowery czy parkingów dla rowerów, 
gmina ma informować mieszkań-
ców za pośrednictwem facebooka. A 
już od kwietnia będzie można zgła-

szać projekty do budżetu obywatel-
skiego na 2020 rok.

Tomasz Wojciuk

Na miejskim rynku mają zostać posadzone 

w tym roku dające cień klony

Na przełomie kwietnia i maja 

na Górkach Szymona w Zale-

siu Dolnym powstanie kolej-

na, piąta już wypożyczalnia 

rowerów

 Policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego poszukują świadków kra-
dzieży biżuterii i pieniędzy, do której doszło między 1 listopada, a 5 grudnia 
ubiegłego roku przy ul. Zielonej w Piasecznie. 

GÓRA KALWARIA

Na spacer z amfetaminą i metamfetaminą
 W Baniosze policjanci zatrzymali 39-letniego mieszkańca Góry Kalwarii, 
który miał przy sobie torebki foliowe z zawartością 14 gramów amfetaminy i 
5 gramów metamfetaminy. Za posiadanie środków odurzających mężczyźnie 
grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

TARCZYN

Zastrzelił z wiatrówki psa
 W niedzielę na terenie Tarczyna policjanci zatrzymali 30-latka, który odpo-
wie za znęcanie się nad swoim psem. W przypływie złości mężczyzna strzelił do 
czworonoga z wiatrówki. Śrut przebił zwierzęciu oko i utkwił w czaszce. Mimo 
że pies szybko trafi ł do weterynarza, nie udało się go uratować. Mężczyzna zo-
stał objęty dozorem policyjnym, grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

Znaleziono „trawkę”, dilerki i wagę
 We wtorek na terenie Tarczyna zatrzymano 26-letniego mężczyznę, po-
dejrzewanego o handel narkotykami. W jego miejscu zamieszkania policjanci 
znaleźli 76 g marihuany, torebki z odważonym suszem, puste torebki (tzw. di-
lerki, wagę elektroniczną i 5 tys. zł w gotówce. O dalszym losie zatrzymanego 
zdecyduje sąd. Jeżeli rzeczywiście rozprowadzał on środki odurzające,  grozi 
mu do 10 lat pozbawienia wolności. 

Pijany i bez prawa jazdy
 Świadkowie poinformowali policjantów, że w kierunku zaparkowanego przy 
drodze osobowego peugeota zmierza mężczyzna będący pod wpływem alkoho-
lu. Na skutek błyskawicznie podjętej interwencji 25-latek został zatrzymany. Męż-
czyzna miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu, ponadto nie posiadał upraw-
nień do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Policjanci postanowili zajrzeć do 
bagażnika peugeota. Znaleźli w nim papierosy bez polskich znaków akcyzy skar-
bowej. Kolejne nielegalnie papierosy i tytoń zabezpieczono na terenie posesji za-
trzymanego. 25-latek usłyszał trzy zarzuty. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

LESZNOWOLA

Fałszywi policjanci i funkcjonariusze 

CBŚ wciąż aktywni
 Tydzień temu w Magdalence oszuści podający się za policjantów próbo-
wali wyłudzić od starszej kobiety 70 tys. zł. Ofi ara jednak w porę się zorien-
towała i do przestępstwa nie doszło. Niestety, kilka dni później inna starsza 
pani wykazała się o wiele mniejszą czujnością. Tym razem przestępcy poda-
li się za funkcjonariuszy CBŚ, podrzucając na posesję staruszki telefon przez 
który miała się z nimi kontaktować i 600 zł w gotówce. Seniorka miała zapłacić 
pieniędzmi za taksówkę, którą dojedzie do banku. Tak też się stało. W jednej 
z placówek ofi ara oszustów wypłaciła 150 tys. zł, w kolejnej zdrowym rozsąd-
kiem wykazała się kasjerka, która powiadomiła policję. Mimo licznych szkoleń 
i warsztatów dla seniorów, ci wciąż dają się nabierać oszustom. Policja prosi, 
aby powierzać pieniądze tylko tym osobom, które dobrze znamy. Przypomina 
też, że prawdziwy funkcjonariusz nigdy nie prosi nikogo o gotówkę. 

POWIAT

Komisarz Janusz Ołdak wiceszefem 

powiatowej policji
Kilka dni temu na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego policji zo-
stał powołany kom. Janusz Ołdak, który wcześniej był komendantem komi-
sariatu policji w Tłuszczu. Nowy zastępca pracuje w policji od 27 lat. Do jego 
obowiązków ma należeć m.in. nadzorowanie pracy pionu prewencji.

K O N D O L E N C J E



Wygładzone zdrowe włosy
Nie lubisz swoich kręconych, puszących się włosów?  

Znaleźliśmy zabieg dla Ciebie
 Dla Pań o włosach niesfornych, 
puszących i  elektryzujących się 
proponujemy keratynowy zabieg 
wygładzający Pure Renewal System. 
Kuracja jest w 100 % wolnym od for-
maldehydu keratynowym zabie-
giem wygładzającym i redukującym 
skręt o 75%. 
 Zapewnia imponujące efek-
ty wygładzające i odbudowujące 
oraz nie zawiera agresywnych sub-
stancji chemicznych. Pure Renewal 
System zapewnia natychmiastowy 
efekt. Kuracja zawiera opatentowa-
ną technologię Kerabond, która w 
połączeniu z mieszanką najwyższej 
jakości olejków jojoba, arganowego 
i rozmarynu przekształca w 90 mi-
nut kręcone, ciężko układające się 
włosy w jedwabiście gładkie, lśnią-
ce aż do 12 tygodni! 
 Zabieg keratynowy Pure Rene-
wal Sysytem jest zgodny z wymoga-
mi wszystkich organizacji zdrowot-
nych na świecie.

Kuracja aktualnie jest w promocji, cena od 300 zł    

P R O M O C J A

Salon BB, 

ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej)

Tel. 22 401 1234, bbsalon.pl
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Walentynkowy ryk silników
LESZNOWOLA W niedzielę w Mysiadle odbyła się kolejna edycja cieszących się coraz więk-

szą popularnością wyścigów wraków. Tym razem na linii startu stanęło 60 załóg

 Nowością było tym razem poja-
wienie się osobnej klasy rally, któ-
ra zastąpiła klasę kobiet. - Panie 
stwierdziły, że chcą się ścigać razem 
z mężczyznami – mówi Łukasz Ca-
baj, jeden z organizatorów impre-
zy. Najwięcej samochodów trady-
cyjnie ścigało się w klasie seria, czy-
li aut seryjnych bez przeróbek, które 
nie wymagają dużych nakładów fi-
nansowych. Niewielkie japońskie sa-
mochody (np. honda civic czy toyo-
ta starlet), które świetnie sprawdza-
ją się podczas Wrak Race’u, można 
nabyć już za około 1000 zł. Jedyny 
wymóg jest taki, że auto musi mieć 
sprawne hamulce, pasy bezpieczeń-
stwa oraz gaśnicę. Jak ktoś nie chce 
takiego pojazdu kupować na wła-
sność, może go np. wynająć, albo... 
wylicytować. Podczas imprezy były 
prowadzone licytacje dwóch wra-
ków, którymi można było od razu 
wystartować. Uzyskano z nich w 
sumie 1300 zł. - Pieniądze chcemy 
przeznaczyć na potrzeby mieszkań-
ców Mysiadła. Myśleliśmy, żeby ku-
pić za nie drzewa i ławki – mówi Łu-
kasz Cabaj. 
 Klasa rally, choć mniej popular-
na, przyjęła się od samego począt-
ku. Jest ona czymś pośrednim mię-
dzy serią, a madmaxem, dopuszcza-
jącym w samochodach spore mo-
dyfikacje. W rally można zamonto-
wać pod silnikiem płytę, przenieść 
chłodnicę na maskę, a zbiornik 
spryskiwaczy do wnętrza pojazdu. 
Te niewielkie na pozór udogodnie-
nia sprawiają, że żywotność pojazdu 
znacznie się wydłuża. Podczas za-
wodów została zmieniona nieco tra-
sa. Wszystko po to, aby auta nie po-
topiły się w błocie. Koniec końców 
zmiana ta wyszła na dobre zarówno 
kierowcom, jak i kibicom, których 
odwiedziło Mysiadło w sumie kilka 
tysięcy. Aby zminimalizować uciąż-
liwości dla mieszkańców, wszystkie 

samochody wpuszczano tym razem 
na teren dawnego KPGO Mysiadło, 
gdzie odbywała się impreza. 
 Po rozegraniu serii biegów, w 
klasie seria triumfował Mariusz Me-
lion, w klasie rally Michał i Jakub 
Zygmuntowie, zaś w klasie madmax 
– Kamil Budziłek i Dariusz Szczer-
ba. Tradycyjnie odbył się także han-
dicap, w którym mogli wziąć udział 

wszyscy kierowcy, mający jeszcze 
sprawne samochody. Tu bezkonku-
rencyjny okazał się Patryk Gomu-
lek. Kolejny, XXV Mazowiecki Wrak 
Race, planowany jest w Mysiadle w 
drugiej połowie kwietnia. Potem bę-
dzie przerwa wakacyjna, a zawody 
wrócą najprawdopodobniej pod ko-
niec września.

TW

Niektórzy zawodnicy nie tylko modyfikują, 

ale i upiększają swoje samochody

R E K L A M A

Utworzono nową szkołę

PIASECZNO

 Szkoła Podstawowa nr 4 ma funkcjonować w ramach Centrum Edukacyj-
no-Multimedialnego, które powstaje przy ul. Jana Pawła II. Szkoła istnieje na ra-
zie na papierze, ponieważ dzieci rozpoczną naukę w nowym budynku dopiero 
2 września. Znany jest już obwód nowej szkoły, do której ma uczęszczać około 
850 dzieci. Zapisy do pierwszych klas odbywają się w sekretariacie SP nr 5. 

TW

Integracyjny Bal Karnawałowy

LESZNOWOLA

 W sobotę 23 lutego o godz. 15 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w 
Mrokowie przy ul. Marii Świątkiewicz 2A odbędzie się Integracyjny Bal Karna-
wałowy dla niepełnosprawnych. Podczas imprezy zaplanowano nie tylko do-
brą muzykę, ale także gry, zabawy integracyjne i poczęstunek. 

TW



4 nr 7 (754)/2019/W1AKTUALNOŚCI

KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Święto AK z udziałem
Aniołów Dobrej Woli
LESZNOWOLA W ubiegły piątek w Centrum Szembeka w Warszawie od-

były się obchody 77. rocznicy utworzenia Armii Krajowej. W uroczysto-

ściach wzięła udział także drużyna niepełnosprawnych strażaków z 

OSP Zamienie

 Złożona z niepełnosprawnych intelektualnie drużyna strażacka jest zna-
na nie tylko na terenie powiatu piaseczyńskiego. Tym razem Anioły Dobrej 
Woli zostały zaproszone na warszawską Pragę, gdzie w ubiegły piątek otwar-
to Akademię Pamięci Armii Krajowej i Żołnierzy Niezłomnych Drugiej Konspi-
racji. Wszystko to odbyło się w 77. rocznicę utworzenia AK, która była najwięk-
szą armią podziemną na świecie.  
 W uroczystościach wzięli udział politycy, samorządowcy oraz kombatanci, 
wśród których byli oczywiście żołnierze AK, m.in. kpt. Andrzej Rak (105 lat) oraz 
st. sierż. Hilary Jechowicz. - Wiele osób cieszyło się z naszej obecności i chętnie ro-
biło sobie z nami zdjęcia – mówi Jacek Zalewski ze stowarzyszenia Dobra Wola, 
który wpadł na pomysł uformowania drużyny. - Wszyscy druhowie z OSP Zamie-
nie byli umundurowani i świetnie prezentowali się w poczcie sztandarowym. 

TW

Drużyna Aniołów Dobrej Woli działająca w ramach OSP Zamienie 

powstała wiosną 2017 roku

 We wtorek w Piasecznie odby-
ło się spotkanie robocze wójtów i 
burmistrzów gmin z terenu powia-
tu  piaseczyńskiego. Dotyczyło ono 
gospodarowania odpadami. - Coraz 
bardziej wzrasta koszt odbioru od-
padów – mówił burmistrz Piasecz-
na Daniel Putkiewicz. - Albo insta-
lacji przetwarzających śmieci jest za 
mało, albo mają one za małą prze-
pustowość.
 Na spotkaniu obecna była Ur-
szula Pawlak z urzędu marszałkow-
skiego, która jest zastępcą dyrekto-
ra departamentu gospodarki odpa-
dami, emisji i pozwoleń zintegrowa-
nych. Ustosunkowała się ona m.in. 
do zagadnienia rosnących opłat 
marszałkowskich za składowanie 
odpadów oraz kwestii instalacji do 
ich przetwarzania. Okazało się, że 
wysokość opłaty marszałkowskiej 
(firmy odbierające śmieci traktują to 

jako jeden z argumentów, przema-
wiających za wzrostem cen) wynika 
z ustawy. Opłata ta ma w przyszłym 
roku jeszcze wzrosnąć. - Każde wo-
jewództwo opracowuje plan gospo-
darowania odpadami (WPGO), 
który musi być zgodny z krajowym 
planem gospodarowania odpada-
mi – wyjaśniała. - Będziemy odcho-
dzić od odpadów komunalnych i co-
raz dokładniej segregować śmieci, 
bo to jest dyrektywa unijna. Trochę 
za szybko przyjęto te przepisy, bo 
jako kraj nie jesteśmy na to gotowi. 
Z naszych informacji wynika, że lu-
dzie nie radzą sobie z segregacją. To 
co przyjeżdża z selektywnej zbiórki 
nadaje się w 30 proc. Musimy nadal 
uczyć ludzi, jak segregować odpady. 
 Urszula Pawlak zaznaczyła, że 
unia dopuszcza możliwość spala-
nia 30 proc. odpadów komunalnych, 
a lokalizacje konkretnych spalarni 
(m.in. na warszawskim Targówku i 
w Pruszkowie) zostały już zaplano-
wane, choć większość z nich jeszcze 
nie działa. Jeśli chodzi o instalacje 
do przetwarzania odpadów, to tyle 
ile było można, wprowadzono do 
WPGO. Pod program nie podlegają 
centra recyklingu, co jest dobrą in-
formacją dla gmin, które mogą pró-
bować rozwijać je we własnym za-
kresie. Dlaczego więc ceny śmieci 
nadal rosną? - Urząd marszałkow-

ski nie jest regulatorem rynku – pod-
kreśliła Urszula Pawlak. - Ze swojej 
strony mogę powiedzieć, że będzie-
my monitorować, w jaki sposób in-
stalacje wypełniają warunki wska-
zane w WPGO.

Trudna sytuacja w Piasecznie 

i Konstancinie-Jeziornie

 W Piasecznie niedawno unie-
ważniono przetarg (wykonawcę wy-
łoniono tylko w jednym z trzech sek-
torów) na odbiór odpadów. Niedłu-
go zostanie ogłoszony kolejny, jed-
nak wcześniej gmina musi zapew-
nić ciągłość odbioru śmieci do koń-
ca czerwca. Trwają negocjacje z kil-
koma firmami. Niestety, propono-
wane przez nie ceny są bardzo wy-
sokie. Dlatego gmina będzie musia-
ła podnieść stawki dla mieszkań-
ców. Prawdopodobnie na począt-
ku przyszłego tygodnia odbędzie się 
poświęcona temu zagadnieniu nad-
zwyczajna sesja rady miejskiej. Jakie 
będą nowe stawki? Na razie trudno 
prognozować. Wcześniej mówiło się 
o 25 zł od osoby za śmieci segrego-
wane oraz 50 zł za zmieszane (dziś 
jest to 9 zł i 18 zł). Niestety, wszyst-
ko wskazuje na to, że może to być 
jeszcze o kilka złotych więcej...
 Bardzo trudna sytuacja jest też 
w Konstancinie-Jeziornie, gdzie 
odbierająca odpady firma Lekaro 
wypowiedziała zawartą z gminą 
umowę. Miała ona obowiązywać 
do końca 2020 roku, jednak firma 
zażyczyła sobie więcej pieniędzy. 
Do tej pory ratusz płacił za od-
biór śmieci prawie 400 tys. zł mie-
sięcznie, teraz miałoby to być po-
nad 900 tys. zł. Jeśli gmina speł-
niłaby te żądania, każdy mieszka-
niec segregujący śmieci musiałby 
zapłacić za ich odbiór około 40 zł 
miesięcznie. Burmistrz nie chciał 
się na to zgodzić i Lekaro zerwało 
współpracę, mimo że będzie mu-

siało zapłacić około 1,4 mln zł od-
szkodowania. Śmieci ma odbierać 
tylko do końca lutego. Co będzie 
dalej? Trudno powiedzieć. - Pro-
wadzę negocjacje ze wszystkimi 
firmami, zainteresowanymi kon-
tynuowaniem tej usługi – mówi 
burmistrz Kazimierz Jańczuk. - 
Negocjacje są bardzo trudne, na 
razie nie ma żadnego rozstrzy-
gnięcia.

Nie wiadomo jak będzie 

w Górze Kalwarii

 W Górze Kalwarii do drugiego 
ogłoszonego przez gminę przetar-
gu (pierwszy został unieważniony 
ze względu na wysokie ceny) zgło-
siła się tylko firma Remondis. Za-
proponowała ceny, które sprawią, że 
za śmieci segregowane mieszkańcy 
będą musieli płacić w granicach 35-
40 zł miesięcznie, a nie segregowane 
– około 60 zł miesięcznie. Jeśli gmi-
na przystanie na te warunki, umo-
wa zostanie zawarta na rok i będzie 
obowiązywała od 1 kwietnia do 31 
marca 2020 roku. - Cały czas trwają 
rozmowy. Nie podjęliśmy jeszcze de-
cyzji czy podpiszemy umowę z Re-
mondisem, czy będziemy unieważ-
niać przetarg – mówi wiceburmistrz 
Mateusz Baj.
 Najlepszą sytuację ma w tej 
chwili gmina Lesznowola, z te-
renu której śmieci odbiera na ra-
zie piaseczyńska spółka komu-
nalna (PUK Piaseczno). Nieste-
ty, niedawno pojawiły się pogło-
ski, że lada dzień PUK wypowie 
gminie umowę. Dlaczego? I tu po-
wodem są oczywiście pieniądze. 
Usługę trzeba będzie kontynuować 
(być może już z inną firmą), co bę-
dzie wiązało się dla gminy, a raczej 
mieszkańców z o wiele wyższymi 
niż obecnie kosztami.

Tomasz Wojciuk

Co dalej ze śmieciami? 
Podwyżki mogą być gigantyczne!
POWIAT Gminy albo nie mogą rozstrzygnąć przetargów na odbiór odpadów, albo fi rmy 

wypowiadają im obowiązujące umowy. Wszystko rozbija się o pieniądze. Wygląda na 

to, że w najbliższym czasie mieszkańcy będą płacić za śmieci krocie

Ceny za odbiór śmieci w 

niektórych gminach mogą 

wzrosnąć nawet 4-krotnie

- Jak wszystkie instalacje przetwarzające odpady zaczną już 

działać, sytuacja na rynku powinna się ustabilizować – uważa 

burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz
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Przedszkolny debiut
Jak wiadomo, początki są zawsze najtrudniejsze. Dziecko udające się po raz pierwszy do przedszkola będzie mieć przed sobą pierwszy poważniejszy test samodzielności – zostanie 

na dłużej poza czujnym okiem rodziców i zmierzy się z sytuacjami, z którymi nie miało wcześniej do czynienia. Nowe środowisko, nowi ludzie i zasady funkcjonowania wymagają 

odpowiedniego przygotowania, które pomoże – zarówno dziecku, jak i rodzicom – znacznie zniwelować stres powodowany przedszkolnym debiutem

 Młody człowiek, który wkrótce 
ma zostać przedszkolakiem, obawia 
się przede wszystkim tego czego nie 
zna i jest to zachowanie zupełnie na-
turalne. Nowe miejsce najlepiej opi-
sać mu więc w pozytywnym świetle. 
W przedszkolu nasz maluch pozna 
w końcu nowych kolegów i koleżan-
ki, będzie się świetnie bawić, a przy 
okazji nauczy się wielu przydatnych w 
życiu rzeczy. Nie straszmy go tym, co 
może tam zastać, lecz skupmy się na 
rzeczach pozytywnych.

Spokój i konsekwencja

 Warto jest uprzednio opowie-
dzieć dziecku o tym czego się może 
w przedszkolu spodziewać, poroz-
mawiać z nim o jego wyobrażeniach 
bądź poobserwować wspólnie star-
sze dzieci na placu zabaw. Bardzo 
dobrym, coraz częściej praktykowa-
nym pomysłem, są specjalne zajęcia 
adaptacyjne, które mają na celu na-
turalne oswojenie dziecka z przed-
szkolem. Na miejscu maluchy mogą, 
między innymi, zapoznać się z salą 
zajęć, łazienką, szatnią czy placem 
zabaw, a także wziąć udział w róż-
nych zabawach integracyjnych.
 Przed pierwszym dniem w przed-
szkolu można również przyczynić się 
do ułatwienia dziecku funkcjonowa-
nia w nim. Zadbajmy więc uprzednio 
o odpowiedni ubiór młodego czło-
wieka (np. spodnie lub spódniczka 

na gumce, bluzeczka wkładana przez 
głowę a nie na guziki, buty na rzepy 
itp.), upewnijmy się, że potrafi ono 
odpowiednio sygnalizować swoje po-
trzeby fizjologiczne, korzystać z toale-
ty i samodzielnie jeść. Z nowym miej-
scem pomoże maluchowi oswoić się 
jego ulubiona maskotka więc pozwól-
my mu ją ze sobą zabrać.
 Odprowadzając dziecko do 
przedszkola zachowajmy spokój i 
nie stwarzajmy nerwowej atmosfery 
pośpiechu. Pierwsze rozstanie jest 
szczególnie trudnym momentem za-
równo dla dziecka, jak i rodziców. 
Być może niepewny i zestresowany 

nową sytuacją maluch będzie pła-
kał i starał się nie dopuścić do zo-
stawienia go w nowym miejscu. W 
takiej sytuacji należy jednak łagod-
nie, ale stanowczo się z nim poże-
gnać (nie przedłużając niepotrzeb-
nie tej czynności), przypominając 
mu jednocześnie, że wrócimy po nie 
o określonej godzinie. Czas zegaro-
wy najczęściej jest jednak dla dzie-
ci w tym wieku pojęciem abstrakcyj-
nym, więc powiedzmy po prostu, że 
będziemy np. po podwieczorku albo 
po leżakowaniu. Wtedy będziemy 
mieć pewność, że nasz podopieczny 
zrozumie o co nam chodzi. Bądź-

my jednak w tym przypadku szcze-
gólnie słowni! Dziecko z pewnością 
będzie na nas czekać i nie należy, 
ewentualnym spóźnieniem, wysta-
wiać na próbę jego zaufania.
 - Warto pamiętać, że dzieci są 
bardzo wrażliwe na nastroje rodzi-
ców i dlatego to my musimy panować 
nad własnym zdenerwowaniem i nie-
pewnością, aby dziecko wiedziało, że 
jest bezpieczne i nic złego się nie dzie-
je – mówi pedagog Joanna Srebnicka.

Początki mogą być trudne

  Pierwszy dzień w przedszkolu 
bez rodziców warto uczcić wspól-

nym wyjściem na lody albo pizzę, 
podkreślając jednocześnie naszą 
dumę z takiej dzielności dziecka. 
Adaptacja do przedszkolnego życia 
trwa zwykle około miesiąca, choć 
jest kwestią mocno indywidualną.
 - Musimy także pamiętać, że cza-
sami kryzysy przedszkolne pojawiają 
się dopiero po kilku dniach, a nawet ty-
godniach – podkreśla Joanna Srebnic-
ka. - Jeśli sprawdzimy, że nic złego nie 
zadziało się w grupie, to spokój, konse-
kwencja, ale także więcej naszej uwagi, 
miłości, którą obdarzymy dziecko, po-
winny przynieść pozytywne zmiany.

Grzegorz Tylec
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 Jednym z powodów kupowa-
nia coraz mniejszym pociechom 
elektronicznych gadżetów jest chęć 
zapewnienia sobie większej ilości 
wolnego czasu. Maluchy, kierowa-
ne naturalną ciekawością, faktycz-
nie lgną do wszystkiego co koloro-
we, ruszające się i jeszcze do tego 
wydające dźwięk. Zajęte smartfo-
nem czy tabletem być może nie ab-
sorbują tyle uwagi dorosłych, ale 
niestety ma to również i swoje przy-
kre konsekwencje.

Nadmiar bodźców szkodzi

 Szczególnie szkodliwe jest 
działanie elektronicznych gadże-
tów na dzieci będące jeszcze w 
wieku niemowlęcym. Podobnie 
jak w przypadku oglądania tele-
wizji mamy wówczas do czynienia 
z tzw. przebodźcowaniem, a ko-
lejnym negatywnym czynnikiem 
jest pochodzące z komórek pro-
mieniowanie.
 - Dawanie niemowlakom tele-
fonu jest bardzo szkodliwe, po-
nieważ migoczący ekran i nad-
miar kolorów źle wpływają na roz-
wój mózgu i mogą nawet wywołać 
padaczkę – ostrzega Joanna Sreb-
nicka, pedagog. - Do tego dziec-
ko jest niespokojne, ma trudności 
w zasypianiu czy budzi się w nocy, 

a rodzice w ogóle nie łączą ze sobą 
tych faktów.
 Trzeba uznać, że rozwój nie-
mowląt mających kontakt z telefo-
nami nie idzie w dobrym kierun-
ku. Maluch może mieć, przykła-
dowo, trudności z prawidłowym 
wykształceniem się mowy i stracić 
kontakt z pozornie mniej atrakcyj-
ną (bo mniej efektowną) rzeczywi-
stością, co dodatkowo osłabi jego 
więź z rodzicami.

Kiedy pierwszy telefon?

 Kwestia pierwszej komórki dla 
dziecka jest oczywiście sprawą moc-
no indywidualną i powinna zależeć 
przede wszystkim od stopnia rozwo-
ju naszej pociechy.
 - Nie jestem zwolenniczką ku-
powania przedszkolakom telefonów 
– mówi Joanna Srebnicka. - Nie 
mam nic przeciwko gierkom czy 
oglądaniu filmików, ale spokojnie 
można dać przecież dziecku swój 
telefon na kilka minut. Po co od 
razu kupować mu własny? Moim 
zdaniem, tak jak w każdym innym 
przypadku, potrzebny jest tu zdro-
wy rozsądek. Nie ma potrzeby cał-
kowitej izolacji dziecka od nowi-
nek technologicznych, ale trze-
ba pamiętać, że nadmierne z nich 
korzystanie źle wpływa na rozwój 

mózgu, zaburza rozwój emocji oraz 
ogranicza wyobraźnię. 
 Jeśli już jednak zdecydujemy się 
na udostępnienie dziecku komórki, 
warto uświadomić je do czego ona 
naprawdę służy, a nie koncentro-
wać się na pokazaniu gier i innych, 
mniej użytecznych, opcji. Nauczmy 
też dziecko kiedy i jak korzystać z te-
lefonu.
 - W przypadku przedszkolaków 
uważam, że można dać im telefonu 
na kilka minut żeby się czymś zajęły, 
ale trzeba pamiętać, że muszą to być 
wyjątkowe sytuacje, a nie 90 proc. 
czasu dziecka – podkreśla Joanna 
Srebnicka. - Warto przy tym pamię-
tać, że jak damy dziecku telefon żeby 
coś zrobić, to potem powinniśmy iść 
z nim na spacer, plac zabaw, poba-
wić się czy powygłupiać. Dziecku do 
prawidłowego rozwoju potrzebny 
jest bowiem czas spędzony z rodzi-
cami, dużo ruchu i zabaw na świe-

żym powietrzu. Dzięki temu prawi-
dłowo kształtuje się integracja sen-
soryczna dziecka i wykształcają się 
wszystkie zmysły. Tymczasem nad-
miar tabletu i telefonu to późniejsze 
problemy z koncentracją, nauką i ra-
dzeniem sobie z emocjami.
 Pierwszy telefon powinien być 
stosunkowo prosty i z możliwie 
małą liczbą funkcji. Zwróćmy uwa-
gę na to, że najlepiej by miał on nie-
dostępne opcje nieograniczonego 

surfowania po sieci czy też instalo-
wania różnego rodzaju programów. 
Pamiętajmy też o dawaniu dzieciom 
dobrego przykładu i sami używaj-
my telefonu z głową. Maluchy uważ-
nie obserwują bowiem swoich rodzi-
ców i w wielu aspektach życia stara-
ją się ich naśladować. Jeśli nie chce-
my więc by nasze dzieci uzależniły 
się w przyszłości od komórek, sami 
nie korzystajmy z nich zbyt często.

Grzegorz Tylec
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Dziecko z komórką
Coraz trudniej jest nam sobie wyobrazić współczesną rzeczywistość bez telefonu ko-

mórkowego. Co więcej, atrybut ten jest już domeną nie tylko osób dorosłych, ale i co-

raz większej grupy dzieci. Dziś nie dziwią już nie tylko telefony obecne na lekcjach w 

szkole, ale coraz częściej również w przedszkolach. Czy jednak faktycznie „komórki” są 

niezbędne do życia maluchom?
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WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

 Nietrudno domyślić się, że ma-
luch siedzący na fotelu dentystycz-
nym wymaga nieco innego podej-
ścia niż osoba dorosła. Wiedzę spe-
cjalistyczną w tym zakresie posiada-
ją pedodonci – lekarze dentyści zaj-
mujący się stomatologią dziecięcą. 
Jest ona oparta zarówno na zasa-
dach psychologicznych, jak i zagad-
nieniach dotyczących wzrostu i roz-
woju człowieka.
 Zanim jednak udamy się z na-
szym dzieckiem na pierwszą wizy-
tę, istotne by nie siać żadnych obaw. 
Należy unikać, pozornie racjonal-
nych, argumentów w stylu „To nie 
będzie bolało”, bo – paradoksalnie 
– młody człowiek zacznie niejako 
podświadomie kojarzyć dentystę z 
bólem, co spowoduje u niego niepo-
trzebny niepokój. Przyjmuje się, że 
pierwsza wizyta (tzw. adaptacyjna) 
powinna odbyć się przed 18 miesią-
cem życia – maksymalnie do trze-
ciego roku życia. Jej głównym celem 
będzie wykształcenie pozytywne-
go nastawienia do dalszej współpra-
cy z lekarzem dentystą. Dobrze jeśli 
wcześniej rodzice spróbują przed-
stawić dziecku wizytę jako ciekawe 
doświadczenie. Następnie, po przy-
byciu do gabinetu, w przeciągu kwa-
dransa młody człowiek zapozna się 
z nowym dla siebie miejscem, in-
strumentami i urządzeniami. 
 Dzieci najlepiej reagują zwykle 
wtedy, gdy są informowane o tym 
co będzie się z nimi robić. Najpierw 
powinno im się więc pokazać wyko-
nywaną czynność, a dopiero później 
przystąpić do zabiegu. Nie wszystkie 
dzieci i nie od razu mogą być chętne 
do współpracy. Zaciskanie ust przy 
próbie wykonania badania jamy ust-
nej czy zabiegu przez lekarza stoma-
tologa jest najprostszym i jednocze-

śnie najbardziej oczywistym wyra-
zem buntu i nieufności. Nie należy 
wówczas karcić, bo jest to zachowa-
nie w pełni naturalne, choć – z oczy-
wistych względów – może być pro-
blematyczne. Nie stosujmy rozwią-
zań gwałtownych, ani tym bardziej 
siłowych, gdyż mogą one pozosta-
wić trwały, negatywny ślad w psychi-
ce dziecka. Zbuntowanemu malucho-
wi może pomóc np. odwrócenie jego 
uwagi od wykonywanego zabiegu. 
Można tego dokonać choćby poprzez 
zabawę (prostą grę), opowiedzenie hi-
storyjki albo symboliczną nagrodę 
rzeczową („Dyplom dla dzielnego pa-
cjenta”) lub słowną pochwałę w reak-
cji na pożądane zachowanie.
 Czasem zdarzają się również i 
bardziej wymagające sytuacje. Je-
śli dzieci są szczególnie oporne na 
współpracę, pomóc może farmako-
terapia, czyli mieszanka uspokaja-
jąca w postaci tabletek lub syropów. 
Mimo wszystko, powinna być ona 
stosowana w ostateczności, gdyż nie 
prowadzi do otwarcia się dziecka na 
świadomą pozytywną relację z leka-
rzem dentystą. Inną metodą, któ-
ra powinna pomóc zwiększyć kom-
fort wizyt u stomatologa jest seda-
cja podtlenkiem azotu, która za-

pewnia duże korzyści w zwalcza-
niu niepokoju u dzieci lękliwych, ale  
współpracujących. Stosuje się rów-
nież, choć tylko we wskazanych sy-
tuacjach klinicznych, znieczulenie 
ogólne, które jednak musi być prze-
prowadzone przez lekarza aneste-
zjologa w odpowiednio wyposażo-
nych salach operacyjnych.
 Co by się jednak się nie wyda-
rzało, rodzic powinien być zawsze 
przygotowany na pewną dawkę ne-
gatywnych emocji ze strony dziec-
ka. Należy wówczas przede wszyst-
kim zachować spokój i zdać się na 
doświadczenie dentysty, który za-
zwyczaj potrafi bardzo szybko roz-
poznać typ zachowania  pacjenta i 
odpowiednio zareagować. 
 Bardzo ważne jest, aby wizyty 
dzieci były odbierane pozytywnie, 
gdyż wczesne doświadczenia z dzie-
ciństwa w gabinecie stomatologicz-
nym mają duży wpływ na systema-
tyczne uczęszczanie na wizyty kon-
trolne w wieku dorosłym. Pamię-
tajmy, że każdy młody człowiek jest 
inny i w związku z tym zachowania 
dzieci w gabinecie stomatologicz-
nym bywają mocno zróżnicowane.

Grzegorz Tylec

Mały pacjent u stomatologa
Wizyta u dentysty mało komu kojarzy się z czymś przyjemnym. Wiele osób udaje się do 

stomatologa dopiero wtedy, gdy zaczyna odczuwać ból zęba. Tymczasem wiele obaw 

jest konsekwencją przykrych doświadczeń z dzieciństwa. Jak więc sprawić by mały pa-

cjent przekonał się, że wizyta u stomatologa to naprawdę nic strasznego?
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Publiczne Przedszkole „Bajka” 
 Publiczne Przedszkole „Baj-
ka” działa od 1 lipca 2000 roku 
najpierw jako Prywatne Przed-
szkole Muzyczne, a od 1 stycznia 
2015 roku - jako Publiczne Przed-
szkole „Bajka”. Placówka realizu-
je program XXI wieku, z szeroką 
paletą zajęć dodatkowych. Dzie-
ci mogą korzystać nie tylko z za-
bawek, ale także z pomocy nauko-

wych i instrumentów muzycznych. 
Przedszkole ma ogromną bibliote-
kę, na którą składa się około 3000 
woluminów. W każdej z sal znaj-
dują się tablice multimedialne, po-
magające w prowadzeniu zajęć. 
Wysoko wykwalifikowana kadra 
pedagogiczna,  starannie pracu-
je nad wszechstronnym rozwojem 
wszystkich dzieci.

 Maluchy uczą się gry na in-
strumentach muzycznych, mają 
zajęcia z baletu, tańców naro-
dowych i współczesnych. Dzię-
ki temu potem bez trudu dostają 
do Państwowych Szkół Muzycz-
nych. Dzieci uczęszczają m.in. na 
zajęcia z  języka angielskiego, czy 
z plastyki, rozwijają swoje uzdol-
nienia i jednocześnie przygotowu-
ją rękę do pisania.
 Przedszkole wystawia jasełka 
Bożonarodzeniowe dla Rodziców, 
bardzo bogaty program artystycz-
ny z okazji Dnia Babci i Dziad-
ka, Mamy i Taty oraz zakończenia 
edukacji dla 6-latków.
 Dzieci biorą udział we wszyst-
kich imprezach i konkursach na 
terenie Miasta i Gminy Piasecz-
no. Latem maluchy korzystają ze 
świetnie wyposażonego, zewnętrz-
nego ogrodu.
 Zapraszamy chętnych do na-
szego przedszkola. U nas rodzice 
płacą tylko za wyżywienie i 1zł za 
każdą godzinę ponad 5 godz.

ul. Księcia Janusza I Starego 5 

05-500 Piaseczno

tel. 22 715 52 07

11 Listopada 21

05-500 Zalesie Dolne

tel. 22 736 00 66

Publiczne Przedszkole

Muzyczne „Bajka”
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Zapiszmy dzieci na zajęcia dodatkowe
Jakie zajęcia wybrać, czy wyboru powinny dokonywać dzieci czy raczej rodzice, jaka pora 

jest na nie najlepsza – takie pytania często zadajemy sobie myśląc o wyborze aktywno-

ści, wspomagających rozwój naszych pociech. Postaramy się udzielić na nie odpowiedzi

 Zajęcia dodatkowe powinny nie 
tylko korespondować z zaintereso-
waniami dziecka i przyczyniać się 
do jego lepszego rozwoju zarówno 
intelektualnego jak i fizycznego, ale 
także stanowić dla naszej pociechy 
przyjemność. Bez sensu jest zapisy-
wać dziecko na aktywności, do któ-
rych nie ma przekonania, predys-
pozycji, albo których po prostu nie 
lubi. I właśnie w tym miejscu należy 
udzielić odpowiedzi na jedno z za-
danych na wstępie pytań. Katalog 
zajęć dodatkowych zawsze najlepiej 
omówić z dzieckiem. Pamiętajmy, 
że musi ono czerpać z nich radość, 
a nie chodzić na zajęcia z przymu-
su, co szybko może przerodzić się 
w niechęć, a nawet frustrację. Do-
datkowe aktywności nie powinny 
dziecka męczyć, czy kojarzyć mu się 
z przykrym obowiązkiem. Powinny 
raczej umożliwiać, poprzez dobrą 
zabawę, odkrywanie jego talentów i 
zdolności.

Zajęcia dla najmłodszych

Wiele osób zadaje sobie pytanie, 
w jakim wieku zapisywać dzieci na 
zajęcia dodatkowe. Istnieją róż-
ne szkoły. Jeśli dziecko jest śmiałe, 
otwarte, ciekawe świata, z powodze-
niem można zrobić to już w przed-
szkolu. Dzieci w wielu do 6 lat z re-
guły chętnie uczestniczą w różne-
go rodzaju zajęciach ogólnorozwo-
jowych, głównie ruchowych. Mowa 
tu o takich aktywnościach jak ryt-
mika, taniec, karate, balet czy pły-
wanie. Dzieci dobrze się na nich ba-
wią, a jednocześnie cały czas pod-
noszą swoję sprawność i doskona-
lą koordynację ruchową. Innym ty-
pem zajęć są zajęcia artystyczne, 
jak garncarstwo, teatr, rysunek czy 
nauka gry na instrumencie. Dzie-
ci – w zależności od rodzaju ak-

tywności - poprawiają na nich swo-
ją kreatywność, wyrabiają rękę, ćwi-
czą głos, słuch, przełamują nieśmia-
łość, przyzwyczajają się do wystę-
pów scenicznych. Kolejną grupą za-
jęć są zajęcia poznawcze, jak na-
uka programowania (chodzi oczy-
wiście o podstawy), nauka języków 
obcych czy zajęcia bazujące na róż-
nego rodzaju doświadczeniach, np. 
fizycznych czy chemicznych, dzię-
ki którym dziecko może poznawać 
zjawiska zachodzące w przyrodzie. 
 Zajęcia dla najmłodszych po-
winny wspomagać ich rozwój i za-
pewniać dobrą zabawę. Na tym eta-
pie rodzice nie mogą wywierać na 
dzieci presji czy oczekiwać sukce-
sów, ale raczej wspierać je i zachęcać 
do wybranych aktywności. 

Pofolgujmy pierwszakowi

 Po zakończeniu edukacji przed-
szkolnej dzieci zaczynają naukę w 
szkole podstawowej.  Pierwsza kla-
sa, a raczej związana z tym zmiana 
przyzwyczajeń, obowiązków i oto-
czenia, często może być dla nich 
stresująca. W tym okresie należy 
uważać, aby nie przesadzić z liczbą 
zajęć dodatkowych. Na dodatkowy 
basen czy angielski warto wybierać 
dni, w których nasz pierwszak wcze-
śniej wraca ze szkoły, lub zaplano-
wać coś na weekendy, kiedy wszyscy 
mają więcej czasu i są wypoczęci. W 
tym wieku powoli kończy się czas 
zajęciowych eksperymentów. Dziec-
ko spróbowało już różnych rzeczy, 
dlatego należy zostawić te, które 
najlepiej mu wychodzą (np. judo), te 
które są ważne (np. angielski) oraz 
te, które lubi najbardziej (np. teatr). 
Dzieci w wielu 8-9 lat często są bar-
dzo ciekawe świata, dlatego war-
to wybrać zajęcia które wspomogą 
proces uczenia się i zapamiętywa-

nia. Mogą to być zajęcia rozwijające 
zdolności matematyczne, muzyczne 
czy plastyczne. Każde dziecko ina-
czej się rozwija, ma inne zaintereso-
wania, predyspozycje i chęci do na-
uki. Musimy brać to wszystko pod 
uwagę, aby np. nie przesadzić z licz-
bą zajęć. O ich wyborze i terminie 
trzeba na pewno rozmawiać. Zwykle 
robi się to na początku roku szkol-
nego lub drugiego semestru, gdy ru-
szają zapisy. A co jeśli po kilku ra-
zach dziecko stwierdzi, że wybrane 
zajęcia nie są jednak dla niego? Są 
dwie szkoły. Można od razu z nich 
zrezygnować, aby dziecko się nie 
męczyło. Ale można też spróbować 
nauczyć naszą pociechę konsekwen-
cji, oświadczając że skoro sama się 
na zajęcia zdecydowała, musi kon-
tynuować je przynajmniej do końca 
semestru.

Nietypowe zajęcia dodatkowe

 W tej chwili w ofercie szkół, klu-
bów sportowych, ośrodków kultu-
ry oraz prywatnych firm jest szeroki 

wachlarz zajęć dodatkowych. Z bar-
dziej nietypowych, a cieszących się 
coraz większą popularnością, warto 
wymienić organizowane dla dzieci 
kursy pierwszej pomocy, kursy szy-
cia, różnego rodzaju zajęcia ekolo-
giczne (zdrowe gotowanie, sadzenie 
i pielęgnowanie roślin, wykorzysty-
wanie surowców wtórnych) czy ro-
botykę, na której można skonstru-
ować własną, zdalnie sterowaną za-
bawkę. Zajęcia mogą mieć bardzo 

różne ceny. Zawierając umowę war-
to zorientować się, ile godzin warsz-
tatów jest w proponowanym harmo-
nogramie i jak liczne są grupy. Ge-
neralnie najtańsze są zajęcia orga-
nizowane przez szkoły oraz gminne 
lub miejskie ośrodki kultury. Często 
mają one dofinansowanie zewnętrz-
ne. Wiele podmiotów honoruje kar-
ty dużej rodziny, co również warto 
wcześniej sprawdzić.
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OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Oświata niepubliczna
w Lesznowoli
13 lutego 2019 r. w Urzędzie Gminy Lesznowola odbyło się spotkanie z 
przedstawicielami szkół, placówek niepublicznych i publicznych prowa-
dzonych przez inne organy niż jednostka samorządu terytorialnego, z te-
renu Gminy Lesznowola. Inicjatorem spotkania była  Wójt Maria Jolanta 
Batycka-Wąsik. To pierwsze z cyklu spotkań w tym gronie.
 Tematem spotkania była współpraca Samorządu Gminy Lesznowola nowej 
kadencji z przedstawicielami oświaty niepublicznej. Na początku Pani Wójt przed-
stawiła zebranym krótką informację na temat stanu oświaty w Gminie Leszno-
wola, w tym dotyczącą nakładów fi nansowych z budżetu gminy na realizację za-
dań oświatowych. W budżecie na 2019 rok na fi nansowanie oświaty (wraz z inwe-
stycjami) zaplanowane jest ponad 45 % wszystkich wydatków budżetowych, tj. 
113,8 mln złotych. Pani Wójt przedstawiła również nowe inwestycje oświatowe w 
Gminie Lesznowola - rozbudowę Szkoły Podstawowej w Nowej Iwicznej, budowę 
Szkoły Podstawowej w Zamieniu oraz budowę przedszkola w Wólce Kosowskiej. 
 W dalszej części spotkania Wójt Gminy Lesznowola omówiła temat dotacji dla 
placówek niepublicznych. Zgodnie z uregulowaniami prawnymi określonymi 

w przepisach prawa oświatowego, niepubliczne przedszkola otrzymują na 

każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75% podsta-

wowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych. W budżecie na 2019 rok za-

planowywane jest na ten cel 21,9 miliona złotych. Pani Wójt wskazała również, 
że placówki niepubliczne funkcjonujące na terenie Gminy Lesznowola są bardzo 
ważnym partnerem dla Samorządu Gminy i niezwykle istotnym uzupełnieniem 
oświaty publicznej. 
 Na terenie Gminy Lesznowola w roku szkolnym 2018/2019 funkcjo-

nują 43 niepubliczne placówki, w tym 26 przedszkoli niepublicznych 

i punktów przedszkolnych, 7 niepublicznych szkół i 10 niepublicznych 

żłobków i klubów dziecięcych, do których uczęszcza łącznie ponad 2000 

wychowanków.

 Uczestnicy wskazali na zagadnienia, których realizacja pozwoli na jeszcze 
lepszą współpracę, chociaż, jak wspomnieli niektórzy z nich, współpraca ta 
już jest wzorcowa. 
 Na zakończenie wszyscy zebrani uznali, że spotkanie było ważną okazją 
do wymiany uwag i spostrzeżeń na temat funkcjonowania oświaty niepu-
blicznej na terenie Gminy Lesznowola. Pani Wójt zadeklarowała, że tego typu 
spotkania będą stałą praktyką.

Jacek Bulak 

Dyrektor Zespołu Obsługi

Placówek Oświatowych
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Burmistrz Tarczyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań 

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fi zycznej

I. Rodzaje zadań: 

1. Wspieranie prowadzenia zajęć sportowych w 
gimnastyce sportowej, akrobatyce i kickboxingu 
dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Tarczyn, 
w tym wspieranie udziału w imprezach i zawodach 
sportowych,
2. Wspieranie prowadzenia zajęć sportowych w 
lekkoatletyce mieszkańców z terenu miasta i gmi-
ny Tarczyn, w tym wspieranie udziału w imprezach 
i zawodach sportowych
3. Wspieranie prowadzenia zajęć sportowych w pił-
ce nożnej dzieci, młodzieży i seniorów z terenu ob-
wodu Szkoły Podstawowej im. M. Kaczyńskiego w 
Pracach Małych, w tym wspieranie udziału w im-
prezach i zawodach sportowych,  
4.  Wspieranie prowadzenia zajęć sportowych w 
piłce nożnej juniorów i orlików z terenu miasta i 
gminy Tarczyn, w tym wspieranie udziału w impre-
zach i zawodach sportowych

II. Wysokość środków publicznych przeznaczo-

nych na realizację tych zadań: 

Gmina zleci wyszczególnione wyżej zadnia w try-
bie wsparcia ich realizacji wraz z udzieleniem dota-
cji na ich dofi nansowanie i planuje przeznaczyć na 
ten cel łączną kwotę 152.000 zł. 
III. Zasady przyznawania dotacji : 
1. Zasady przyznawania dotacji na realizację przed-
miotowych zadań określają przepisy : 
a) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznegoi o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 
2018 r. poz. 450 z późn. zm.),
b)  ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach pu-
blicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. ).
2. Dotację przyznaje się organizacji pozarządowej 
oraz innym podmiotom zdefi niowanym w ustawie 
o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie, prowadzącej działalność statutową w dziedzi-
nie objętej konkursem. 
3. Dotację na realizację zadania otrzyma organiza-
cja pozarządowa lub podmiot, którego oferta zo-
stanie wybrana w niniejszym postępowaniu kon-
kursowym.
4. Organizacja pozarządowa lub podmiot ubiegają-
cy się o wsparcie Gminy wykazuje w składanej ofer-
cie planowany udział środków fi nansowych wła-
snych lub środków pochodzących z innych źródeł 
na realizację zadania.  

IV. Termin i warunki realizacji zadań: 

1. Termin realizacji zadań : od daty zawarcia umowy 
do końca  2019 roku.
2. Zajęcia sportowe prowadzone na obiektach spor-
towych zlokalizowanych na terenie gminy Tarczyn, 
z zastrzeżeniem imprez i zawodów sportowych.  
3. Warunki realizacji zadań określone będą w za-
wartych umowach. 

V. Termin i warunki składania ofert: 

1. Termin składania ofert wyznacza się na 27 lute-
go 2019 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu).
2. Wnioskodawca ubiegający się o dotację na reali-
zację zadań publicznych wypełnia ofertę wg wzo-
ru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenie 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramo-
wych wzorów umów dotyczących realizacji zadań 
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania 
tych zadań. (Dz. U. poz. 1300). Do oferty należy do-
łączyć dokumenty wymienione w ww. wzorze ofer-
ty oraz kserokopię statutu.
3. Ofertę należy przygotować wg następujących 
zasad:
1) formularz oferty należy opracować w języku pol-
skim,
2) oferta musi być przedstawiona w formie druko-
wanej i w sposób czytelny (oferty wypełnione od-
ręcznie nie będą rozpatrywane),
3) nie należy zmieniać układu pytań, 
4) oferta musi być kompletna i zawierać odpowie-
dzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekol-
wiek pytanie nie dotyczy wnioskodawcy czy zgła-
szanego przez niego projektu, należy to jasno za-
znaczyć (np. wpisać „nie dotyczy”),
5) podawane informacje winny być dokładne i wy-
starczająco szczegółowe, aby zapewnić jasność 
i czytelność oferty, zwłaszczaw zakresie sposobu 
realizacji celów.
4. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami nale-
ży dostarczyć w zapieczętowanej kopercie, pocztą 
lub osobiście, na adres: Urząd Miejski w Tarczynie, 
ul. J. Stępkowskiego 17, 05-555 Tarczyn.

Więcej informacji o konkursie: https://www.tar-

czyn.pl/wpis/161/konkurs-ofert-na-realizacje-

w-2019 -r-zadan-w-zakresie -wspierania-i-

upowszechniania-kultury-fi zycznej
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Rozliczajmy podatki 
w miejscu zamieszkania
Udział w podatku od osób fi zycznych i osób prawnych to główny dochód gminy. Prawie 38% z po-

datku płaconego przez mieszkańców do urzędu skarbowego wraca do gminy i w prosty sposób 

przekłada się na realizację potrzebnych usług i inwestycji.

Pomóżmy rozwijać się 

naszej gminie

 To dzięki podatkom, ale tylko osób rozli-

czających się w Piasecznie, w tym roku gmi-

na może przeznaczyć ponad 145 mln zł na 

inwestycje i zadania remontowe.

 – Staramy się zachęcać mieszkańców 

do płacenia podatków nie tylko poprzez 

akcje informacyjne, ale także kierując do-

datkowe usługi i ulgi do tych osób, które 

wyrobią sobie kartę mieszkańca – mówi 

burmistrz Daniel Putkiewicz. Już dziś, 

żeby korzystać z programu Warszawa+ 

czy darmowych linii L, zniżek na basen 

czy niektórych ofert komercyjnych, nale-

ży rozliczać podatek w gminie Piaseczno. 

Pamiętajmy, że zamożność naszej gminy 

uzależniona jest od zamożności miesz-

kańców i ich rzetelności w płaceniu po-

datków – dodaje burmistrz.

To proste, wystarczy ZAP-3

 Dzisiaj przepisy nie wymagają 

meldunku, aby płacić podatki w miej-

scu zamieszkania. Wypełniając PIT, 

wystarczy wskazać jako miejsce za-

mieszkania gminę Piaseczno oraz do-

łączyć wypełniony formularz aktuali-

zacyjny ZAP-3. W ten sposób wspiera-

my okolicę, w której mieszkamy, a więc 

wpływamy na otaczającą nas rzeczy-

wistość.

Na co idą Twoje podatki?

 Na stronie nacoidamojepieniadze.

pl/piaseczno można sprawdzić, jak pie-

niądze z naszych podatków wydawane 

są przez gminę Piaseczno.

 – Od kilku lat prowadzimy stronę z 

kalkulatorem mieszkańca, który poka-

zuje, w jakim stopniu poszczególny po-

datnik przyczynia się do rozwoju swo-

jej gminy, płacąc w niej podatki. Z dru-

giej strony jest to narzędzie, które każde-

mu pozwala ocenić, czy podział wydat-

ków na konkretne dziedziny i zadania re-

alizowane przez samorząd jest zgodny z 

jego oczekiwaniami – mówi Łukasz Wy-

leziński, dyrektor Biura Promocji i Infor-

macji Gminy. – W tym roku narzędzie 

zostało zmodyfikowane, bardziej nowo-

czesna i efektowna jest strona wizualna, 

ale powstały także nowe sekcje. Zilustro-

wane są gminne inwestycje planowane 

w 2019 roku, jak również podział środ-

ków w ramach Budżetu Obywatelskiego 

i funduszy sołeckich – dodaje.

 Symulator internetowy jest oczy-

wiście narzędziem poglądowym, od-

nosi się wyłącznie do podatku do-

chodowego od osób fizycznych, a po-

szczególne wyniki mogą delikatnie 

różnić się od stanu faktycznego, bo 

różne mogą być chociażby koszty uzy-

skania przychodu. Wyniki są też za-

okrąglane. Program uwzględnia pro-

gi podatkowe, ale nie bierze pod uwa-

gę odliczeń czy sytuacji, w której mał-

żonkowie rozliczają się wspólnie. Dla-

tego wygenerowanych kwot nie nale-

ży przyjmować dosłownie, a jedynie 

orientacyjnie.

Szkoła Podstawowa 
nr 4 utworzona

 W związku z powołaniem nowej szkoły zmie-
nią się też obwody Szkoły Podstawowej nr 1 
i Szkoły Podstawowej nr 5. Aby sprawdzić 
swój obwód wystarczy skorzystać ze strony 
www.piaseczno.e-mapa.net, wybrać warstwę 

e-mapy „obwody szkół publicznych”, a następ-
nie skorzystać z wyszukiwarki po prawej stronie, 
wpisując swoją miejscowość i ulicę.
 Rekrutacja do klas I zostanie przeprowadzo-
na zgodnie z obwodem szkoły, który wraz ze sta-

tutem nowej placówki 
został uchwalony na lu-
towej sesji przez Radę 
Miejską. Rekrutację do 
klas I nowej szkoły prze-
prowadzi sekretariat SP 
nr 5 w Piasecznie.
 Do CEM-u prze-
niesione zostanie rów-
nież Przedszkole nr 
5, w którym obecnie 
jest 6  oddziałów przed-
szkolnych, a po otwarciu 
nowej placówki będzie 
aż 10. Do nowo tworzo-
nych oddziałów zosta-
nie przeprowadzona re-
krutacja zgodnie z har-
monogramem rekrutacji 
do przedszkoli w gminie 
Piaseczno. Przedszkole 
nie posiada obwodu.
 U c h w a ł a  N r 
81/V/2019 Rady Miej-
skiej w sprawie utworze-
nia Szkoły Podstawowej 
Nr 4 w Piasecznie, z sie-
dzibą w Piasecznie przy 
ul. Jana Pawła II 55 do-
stępna jest na stronie 
www.bip.piaseczno.eu 
w dziale prawo lokalne.

Rada Miejska uchwaliła statut nowej szkoły w obiekcie Centrum Eduka-

cyjno-Multimedialnego przy ul. Jana Pawła II 55, która zacznie działać od 

1 września 2019 roku. Znamy już obwód szkoły, a zapisy do klas I prowadzi 

sekretariat Szkoły Podstawowa nr 5.
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Muzyka to mój narkotyk
PIASECZNO W Strefi e Kultury w Piasecznie odbyły się mistrzowskie warsztaty z Julią Zu-

zanną Sokołowską – wokalistką, pianistką i kompozytorką tworzącą na co dzień w Los 

Angeles

 Artystka mieszkała kiedyś w Zło-
tokłosie, a później na warszawskim 
Ursynowie. Dziś wraca do Polski 
głównie na święta – przede wszyst-
kim po to, by spotkać się ze swo-
ją rodziną, na której wsparcie może 
zawsze liczyć. Jej muzyczna przygo-
da rozpoczęła się w bardzo młodym 
wieku, gdy jako kilkuletnia dziew-
czynka zaczęła zdradzać w tym kie-
runku wyraźny talent. – Kiedy moja 
mama grała na pianinie, poprawia-
łam ją słysząc błędy, więc w końcu 
postanowiła zapisać mnie na lekcje 
gry – wspomina Julia, podkreślając, 
że „w pierwszej kolejności czuje się 
pianistką”.
 
Nauka w Polsce i za oceanem

 Od wczesnych lat cechował ją 
mocny charakter i chęć podejmo-
wania kolejnych wyzwań. Na zaję-
ciach w piaseczyńskim Ośrodku Kul-
tury zawsze starała się wyprzedzać 
przerabiany aktualnie materiał i jak 
najszybciej zgłębiać tajniki coraz to 
trudniejszych kompozycji. Tak było 
choćby w przypadku „Sonaty księ-
życowej” Ludwiga van Beethove-
na. – Moja nauczycielka nie chciała 
mnie tego uczyć grać, bo stwierdzi-
ła, że jestem jeszcze za młoda na ten 
utwór – wspomina artystka. – Byłam 
jednak uparta i w końcu ją do „Sona-
ty księżycowej” przekonałam.
 W dalszej kolejności Julia trafi-
ła na naukę śpiewu, zaczęła wystę-
pować na żywo (brać udział w dzie-
cięcych festiwalach), po czym dosta-
ła się do programu telewizyjnego Tę-
czowy Music Box. Naturalnym kro-
kiem w jej edukacji była szkoła mu-
zyczna w klasie fortepianu, a w póź-
niejszych latach również praca w Te-
atrze Studio Buffo. – W pewnym mo-
mencie mój wujek z Teksasu zapro-
ponował mi studia muzyczne w Sta-
nach – mówi kompozytorka. – Naj-
pierw pojechałam do państwowego 
University of North Texas College of 
Music. Wytrzymałam tam dwa lata i 
to była prawdziwa szkoła życia. Po-
ziom i rywalizacja są tam ogromne, 
ale dzięki temu uczelnia kształci naj-
lepszych muzyków na świecie. Trze-
ba mieć jednak do tego bardzo moc-
ną psychikę. 
Kiedy natomiast zaproponowano jej 
wyższe stypendium, Julia przenio-
sła się do Berklee College of Music 
w Bostonie, gdzie skupiła się na na-
uce aranżacji, orkiestracji i brała dal-
sze lekcje fortepianu.

Blaski i cienie życia w USA

 Obecnie artystka mieszka w Los 
Angeles – światowym centrum prze-
mysłu rozrywkowego, gdzie pracuje 
jako kompozytor i aranżer. Na swo-
im koncie ma m.in. współpracę z Ro-
dem Stewartem (poprzez słynnego 
producenta muzycznego Davida Fo-
stera), muzykę do animacji Disneya 
i Salvadora Daliego czy słynnego w 
USA programu telewizyjnego The 
Tonight Show with Jay Leno. I choć 
podkreśla, że w Stanach Zjednoczo-
nych poznała wielu wspaniałych lu-
dzi, to zetknęła się również z ciem-
ną stroną tego biznesu. – Niestety, 
zjawisko różnego rodzaju dyskrymi-
nacji występuje w tym środowisku 
powszechnie – przyznaje artystka. – 
Kobiety są np. narażone na propo-
zycje seksualne ze strony osób ma-
jących w nim dużo do powiedzenia. 
I ja miałam taki przypadek, a kie-
dy odmówiłam, zostałam po prostu 

zwolniona. Dobrze, że są takie akcje 
jak MeToo i zaczyna się o tym sze-
rzej mówić. Niektórzy ludzie, gdy za-
robią dużo pieniędzy, potrafią poka-
zywać bowiem wszystkie swoje naj-
gorsze cechy.
 Równocześnie z pracą zawodową 
Julia kontynuuje karierę artystyczną. 
– Muzyka to mój narkotyk – przy-
znaje. – Uwielbiam komponować i 
wykonywać na scenie własne kompo-
zycje. Cenię sobie też kontakt z pu-
blicznością.
 Kilka lat temu nagrała płytę au-
torską z piosenkami utrzymanymi 
w klimatach latin jazz i r’n’b. Uka-
zał się wówczas, bardzo ciepło przy-
jęty, singiel „I’ll be loving you”, ale 
płyta ostatecznie nie ukazała się na 
rynku. – Miałam menadżera, który 
okazał się bardzo złym człowiekiem 
– wspomina wokalistka. – Nie tylko 
niszczył mnie psychicznie, ale i pró-
bował zmusić do podpisania bardzo 
niekorzystnej dla mnie umowy. Przy-
płaciłam to depresją i na pewien czas 
zniechęciłam się do kariery solowej.
 Obecnie Julia czuje się już wy-
raźnie lepiej psychicznie, ma goto-

wy materiał z fortepianową muzyką 
instrumentalną, a okazjonalnie daje 
koncerty na żywo.
 Nie wszystkie projekty udało jej 
się – z różnych względów – zakoń-
czyć powodzeniem. W pewnym mo-
mencie miała możliwość nawiąza-
nia współpracy ze Zbigniewem Wo-
deckim jako aranżer, ale nieste-
ty nie udało się jej tego zrealizować 
ze względów finansowych. – Obec-
nie marzę o koncercie w Polsce z or-
kiestrą symfoniczną – zdradza Julia. 
– Na to jednak potrzeba będzie z 
pewnością wsparcia sponsora.
 A jak ocenia niedawne warsztaty 
mistrzowskie w Piasecznie? – Z po-
czątku nie bardzo wiedziałam czego 
się spodziewać, ale bardzo pozytyw-
nie zaskoczył mnie wysoki poziom 
umiejętności uczestników – mówi ar-
tystka. – Mam nadzieję, że młodzi 
wykonawcy skorzystają z moich po-
rad i że jeszcze to kiedyś powtórzy-
my. Zwieńczeniem warsztatów było 
wspólne nagranie piosenki Leonarda 
Cohena „Hallelujah”.

Grzegorz Tylec

Kulturalne pogo
PIASECZNO W Domu Kultury w Piasecznie odbył się koncert Punk Sounds, 

podczas którego wystąpiły zespoły The Option, Teraz i Tu i Włochaty

 Koncert przyciągnął głównie publikę w wieku 35 plus, pamiętającą jeszcze 
rozkwit punkowej sceny w Polsce w latach 80 i 90. Zanim jednak zabrzmieli 
weterani, jako pierwsi zagrali młodzi wykonawcy z The Option, prezentując 
mieszankę amerykańskiego punka z akcentami rocka, metalu, popu i innych 
gatunków muzycznych.
 Potem przyszła pora na starych wyjadaczy. Teraz i Tu pokazali, że wciąż są 
w dobrej formie – jak przystało na załogę z Konstancina z lat 90. reprezentu-
jącą klimaty typowego punka (również z elementami SKA i reggae). Publicz-
ność najlepiej jednak bawiła się w trakcie występu grupy Włochaty, sponta-
nicznie ruszając w pogo. Goście ze Szczecina to prawdziwa legenda sceny 
niezależnej i alternatywnej, a przez pewien czas wokalistką zespołu była mło-
da Katarzyna Nosowska. Włochaty stawia przede wszystkim na bezkompro-
misowe teksty o tematyce społecznej, wolnościowej i ekologicznej.
 - Ogólnie mam mieszane uczucia co do tego koncertu – mówi Małgorza-
ta, miłośniczka punka z Piaseczna. - Fajnie, że punk powrócił do ośrodka kul-
tury, ale liczyłam jednak na trochę większą frekwencję. Włochaty to stara ka-
pela i ich muzyka trafi a raczej do starszych ludzi niż do młodzieży. 

Tyl.

Włochaty – legenda polskiej sceny alternatywnej 

Spotkanie z Małgorzatą Rejmer
GÓRA KALWARIA W kinie Uciecha odbyło się spotkanie z Małgorzatą 

Rejmer – laureatką Paszportu Polityki w kategorii literatura, za książ-

kę „Błoto słodsze niż miód. Głosy komunistycznej Albanii”

 Organizatorem imprezy była Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii. 
Ze względu na duże zainteresowanie, spotkanie mające pierwotnie odbyć się w 
czytelni biblioteki, zostało przeniesione do kina, w którym mogło się pomieścić 
więcej osób. Prowadząca wieczór Agata Korczak rozpoczęła od przybliżenia pu-
bliczności postaci i twórczości pisarki, po czym przystąpiła do zadawania pytań, 
których – jak przyznała sama autorka - jeszcze nikt jej nigdy nie zadał. 
 Małgorzata Rejmer opowiedziała, między innymi, o swojej fascynacji fi l-
mem rumuńskim oraz planach scenariuszowych dotyczących ekranizacji jej 
książek. Sporo czasu poświęcono również Albanii – miejscu szczególnie bli-
skiemu pisarce. Laureatka Paszportu Polityki w sposób niezwykle zajmujący 
podzieliła się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi  buntu studentów oraz 
wykładowców przeciw reformie edukacji obniżającej poziom nauczania w Al-
banii czy też stereotypach o Albańczykach, które niewiele mają wspólnego 
z rzeczywistością. Obecni na spotkaniu dowiedzieli się przy tym jak trudno 
było tamtych ludzi otworzyć i zachęcić do rozmowy o czasach komunizmu, 
ponieważ całe życie bali się mówić o tym co myślą i czują w obawie przed do-
nosami. Ciekawe były także kwestie dotyczące religii katolickiej i muzułmań-
skiej w państwie, które za dyktatury Envera Hodży miało stać się państwem 
ateistycznym.
 Na zakończenie Małgorzata Rejmer, która była niegdyś mieszkanką Góry 
Kalwarii, chętnie odpowiadała na pytania publiczności oraz składała autografy 
w swojej najnowszej książce „Błoto słodsze niż miód. Głosy komunistycznej Al-
banii”. Pisarka zdradziła nam, że kolejnym celem jej reporterskiej podróży bę-
dzie Grecja, a już na jesieni planowane jest wydanie drugiej książki o Albanii.

Grzegorz Tylec

Przedszkolaki razem 
z niepełnosprawnymi
PIASECZNO W tym tygodniu ruszył projekt przedszkolnych zajęć integracyj-

nych na rok 2019, którego inicjatorem jest Warsztat Terapii Zajęciowej Ka-

tolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej

 Jako pierwsze współpracowały z WTZ dzieci z Przedszkola Melodia w Pia-
secznie. Tematem wspólnych zajęć osób niepełnosprawnych i przedszkolaków 
była przyjaźń. Na wstępie dzieci obejrzały przedstawienie „Bajka o przyjaźni”, po 
czym, aby już zawsze o niej pamiętać, ulepiły z gliny grzechotki. Przez cały czas 
trwania zajęć maluchy dobrze się bawiły i wykonały piękne prace.
 Projekt jest fi nansowany przez gminę Piaseczno w ramach realizacji zada-
nia publicznego „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnospraw-
nych. Wspieranie organizacji zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnospraw-
nych fi zycznie i intelektualnie”.

Tyl.
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Pożegnanie dyrektor 
MGOPS-u
PIASECZNO Podczas ostatniej sesji rady miejskiej burmistrz podzięko-

wał za pracę wieloletniej dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomo-

cy Społecznej, Barbarze Klukiewicz-Matuszczak, która przeszła na za-

służoną emeryturę

 Pożegnanie odbyło 
się kilka dni temu. - Dzię-
kujemy pani za 27 lat pra-
cy na rzecz najbardziej 
potrzebujących – mówił 
burmistrz Daniel Putkie-
wicz. Wiceburmistrz Han-
na Kułakowska-Micha-
lak podkreśliła, że dyrek-
tor MGOPS-u zawsze była 
mocno zaangażowana w 
sprawy mieszkańców Pia-
seczna. - Będzie nam pani 
brakowało – dodała. Od-
chodząca szefowa ośrod-
ka pomocy nie kryła swe-
go wzruszenia. - Dzię-
kuję za te wszystkie lata 
dobrze układającej się 
współpracy, wsparcie i pomoc – mówiła. - Od lat 90. tworzyliśmy placówkę, 
którą dziś wszyscy znają, rozpoznają i która ma świetną opinię. Teraz mam za-
miar odpocząć, a potem zastanowię się, co robić dalej.

TW

Barbara Klukiewicz-Matuszczak 

odebrała podziękowania także od 

środowisk senioralnych

Pszczelarze szkolą się 
i edukują innych
Rozmawiamy z Tomaszem Domańskim, prezesem Koła Pszczelarzy w Piasecznie zrze-

szonego w Mazowieckim Związku Pszczelarzy.

Kilka tygodni temu odbyło się w 

Piasecznie spotkanie pszczelarzy. 

Czy wybrano podczas niego nowe 

władze koła?

 Zarząd Koła Pszczelarzy w Pia-
secznie wybierany jest raz na 4 
lata przez jego członków. Kadencja 
obecnego zarządu upływa dopiero w 
przyszłym roku. Zarząd rokrocznie 
przedstawia sprawozdanie do za-
twierdzenia swoim członkom. Obec-
nie do koła należy ok. 120 pszczela-
rzy. Ostatnie spotkanie było spotka-
niem podsumowującym ubiegły rok. 
Wszyscy obecni na spotkaniu człon-
kowie ocenili pozytywnie działania 
zarządu i przyznali mu jednogłośnie 
absolutorium. 

Jak często spotykają się członko-

wie koła i czego dotyczą spotka-

nia? Czy podejmują Państwo ja-

kieś działania czy inicjatywy w celu 

ochrony pszczół?

 Celem naszych spotkań jest wy-
miana poglądów, opinii jak również 
przekazywanie wiedzy. W tym celu 
zarząd organizuje szkolenia i zapra-
sza na wykłady oraz prelekcje au-
torytety z dziedziny pszczelarstwa, 
botaniki czy weterynarii. W ciągu 
roku organizujemy zazwyczaj kil-
ka takich wykładów oraz warsztaty 
terenowe. Na tych spotkaniach wy-
mieniamy poglądy w zakresie sze-
roko rozumianej ochrony pszczół. 
Promowanie nowoczesnych metod 
chowu pszczół oraz prowadzenie ra-
cjonalnej gospodarki pasiecznej jest 
głównym celem postawionym sobie 
przez zarząd koła. Szerzenie wie-
dzy jest niezbędne, gdyż w ostatnim 
czasie na terenie powiatu przygodę 
z pszczołami zaczęło kilkudziesię-
ciu nowych pszczelarzy. Dzięki temu 
udało nam się uchronić od wystą-
pienia ognisk zgnilca amerykańskie-
go, najgroźniejszej choroby pszczół, 
zwalczanej z urzędu.
Ponadto zarząd dopinguje swo-
ich pszczelarzy do potwierdzania 
swoich kwalifikacji i przystępowa-
nia do egzaminów państwowych. 
W naszym kole już ponad 20 osób 
posiada najwyższy tytuł technika-
pszczelarza.
 
Jakie działania jeszcze 

prowadzicie?

 Staramy się też promować lo-
kalne pasieki podczas różnego ro-
dzaju wydarzeń jak jarmarki czy fe-
styny. Promujemy także powstają-
cy na naszym terenie miód z nawło-
ci, który jest niezwykle wartościo-
wy. Niestety, jego pozyskanie wią-
że się ze zmianą powszechnie pro-
wadzonej gospodarki. Tego uczymy 
naszych pszczelarzy. Zarząd koła 
pośredniczy również w kontaktach 
z Mazowieckim Związkiem Pszcze-
larzy. Chodzi tu m.in. o refundację 
sprzętu, matek pszczelich, odkładów 
oraz leków. Żeby jednak starać się o 
zwrot poniesionych kosztów, trze-
ba wypełnić masę dokumentów. Dla 
wielu osób jest to spora trudność, 
dlatego chętnie w tym pomagamy. 
Pragnę jednak podkreślić, że wszy-
scy członkowie zarządu pełnią swo-
je funkcje społecznie i za wykonaną 
pracę nie pobierają wynagrodzenia. 
 Nowym członkom przypomina-
my o obowiązkach związanych z ko-

niecznością rejestracji pasieki w Po-
wiatowym Inspektoracie Wetery-
narii oraz o obowiązku zarejestro-
wania sprzedaży, jeśli ci pszczela-
rze chcą prowadzić sprzedaż bez-
pośrednią miodu. Pośredniczymy w 
grupowym ubezpieczeniu pasiek od 
użądleń oraz informujemy o regula-
cjach prawnych związanych z pro-
wadzeniem pasieki.

Dużo mówi się o zagrożeniach dla 

pszczół, płynących z nieodpowied-

nich zachowań wśród sadowników 

i rolników. Ci pierwsi nie przestrze-

gają godzin oprysków, a drudzy ko-

szą łąki podczas oblotów.

 To wszystko już się zmienia. 
Uświadamiamy sadownikom, że 
dbając o pszczoły sami mogą liczyć 
na lepsze plony, bo zapylone przez 
te owady kwiaty lepiej potem wią-
żą owoce. To samo dotyczy zresz-
tą ogrodników i rolników. Mówi-
my o tym na spotkaniach organizo-
wanych przez gminy, ODR, na kon-
ferencjach sadowniczych czy ak-
cjach organizowanych przez Mazo-
wiecki Zespół Parków Krajobrazo-
wych. Chciałbym podkreślić, że kil-
kunastu naszych pszczelarzy prowa-
dzi liczne działania edukacyjne tak-

że wśród najmłodszych. Pszczelarze 
prowadzą zajęcia w przedszkolach i 
szkołach, na wystawach jak również 
w technikach branżowych. Chętnie 
gościmy wycieczki dzieci i młodzie-
ży w naszych pasiekach. Opowiada-
my im o pszczołach, ale także o wa-
lorach zdrowotnych miodu i innych 
produktów wytwarzanych przez 
pszczoły. 

To prawda, że pszczelarstwo robi 

się coraz bardziej popularne?

 Tak, ludzie zakładają pasieki na-
wet w mieście, na dachach wysokich 
budynków. My nie musimy tego ro-
bić, bo na terenie powiatu piase-
czyńskiego mamy wszystko czego 
potrzebujemy: dużo pól, lasów, sa-
dów, ogrodów. Cały czas zachęca-
my sąsiadów, aby sadzili kwitną-
ce, wydzielające nektar rośliny. Na-
mawiamy też wszystkich, którzy lu-
bią pszczoły i mają trochę wolnego 
czasu, aby spróbowali swoich sił w 
pszczelarstwie. Mimo ogólnoświa-
towego problemu z zapylaczami, od 
2013 roku liczba pszczelich rodzin w 
naszym powiecie wzrosła z 800 do 
prawie 2500. 

R E K L A M A

PIASECZNO

Wędkarze zapraszają do sprzątania i integracji
 Koło nr 17 Polskiego Związku Wędkarskiego w Piasecznie zaprasza wędka-
rzy, sympatyków i mieszkańców na wspólne sprzątanie zalewu AMO w Zale-
siu Dolnym, które odbędzie się w najbliższą niedzielę.
 Zbiórka wszystkich chętnych o godz. 10 na parkingu od Al. Kalin. Organi-
zatorzy proponują założyć kalosze. Zapewniają worki na śmieci i rękawiczki. 
Na zakończenie odbędzie się ognisko z poczęstunkiem.

AB

Jazzowy koncert w Lesznowoli
LESZNOWOLA

 We wtorek 26 lutego o godzinie 19 w siedzibie GOK Lesznowola w starej 
Iwicznej (ul. Nowa 6) odbędzie się koncert jazzowy Gniewomir Tomczyk Project. 
Brzmienie projektu oscyluje pomiędzy jazz’em a elekotroniką. Zespół wykonuje 
rozbudowane, progresywne kompozycje zahaczające o takie gatunki muzyczne 
jak: jazz, avant-jazz, drum’n’bass, dub czy ambinet.  Bilety w przedsprzedaży 20 
zł/os., w dniu koncertu 30 zł. Informacje pod numerem telefonu 22 757 92 09.

Tyl

Cztery punkty widzenia

GÓRA KALWARIA

 W najbliższą sobotę w ośrodku kultury w Górze Kalwarii odbędzie się mię-
dzynarodowa wystawa fotografi i „Cztery punkty widzenia”. Swoje prace zapre-
zentują: Marco Jaxa (Polska), Katherine Griswold (USA), Mikael Zych (Szwecja) i 
Rim Alenezi (Arabia Saudyjska). Początek o godzinie 19.

Tyl
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Wciąż łapią stare Piaseczno
PIASECZNO Biblioteka Publiczna we współpracy z Biurem Promocji i Informacji Gminy Pia-

seczno oraz Centrum Kultury zorganizowały wspólnie promocję trzeciej części książ-

kowego cyklu „Mieszkańcy wspominają” 

 W trakcie spotkania w Domu 
Kultury w Piasecznie głównymi bo-
haterami byli autorka książki Mał-
gorzata Kawka-Piotrowska oraz 
konsultanci historyczni – Małgorza-
ta Szturomska i Stanisław Hofman. 
Zanim jednak rozmowę z nimi po-
prowadziła Dorota Zając, głos za-
brała Magdalena Woźniak – piase-
czyńska radna i jednocześnie inicja-
torka akcji „Łapmy stare Piasecz-
no”. – Historia Piaseczna to nie tyl-
ko budynki czy dokumenty, ale rów-
nież wspomnienia ludzi, którzy nie-
stety na naszych oczach odcho-
dzą – powiedziała pani Magdalena. 
– Chcieliśmy te nienamacalne wspo-
mnienia jakoś złapać i zapisać. Ra-
zem z komisją promocji wymyślili-
śmy tę akcję i ogromnie się cieszę, że 
udało nam się wydać już trzeci tom. 
Pomysłów na kolejne wspomnienia 
mamy mnóstwo. O swoją historię 
dopominają się choćby kolejka wą-
skotorowa, straż pożarna czy środo-
wiska oświatowe.
 Po multimedialnym pokazie 
zdjęć (z których część znalazło się w 
książce) rozpoczęła się bardzo cie-
kawa rozmowa z autorką i konsul-
tantami. – Najtrudniej było dokonać 
wyboru z tego co państwo opowia-
daliście, bo wszystko było bardzo 
ciekawe, warte zanotowania i opu-
blikowania – podkreśliła Małgorza-
ta Kawka-Piotrowska. – Po autory-
zacji oddałam tekst konsultantom, 
którzy się potem nad nim pastwili. 
 Małgorzata Szturomska doda-
ła z kolei, że praca nad książką była 
burzliwa, ze względu na emocjonal-
ny stosunek do niej wszystkich zaan-
gażowanych w nią osób, a Stanisław 
Hofman podzielił się z kolei anegdo-
tą ze swojej młodości. – Wróciłem 
kiedyś do domu z uwagą w dzien-
niczku – wspominał konsultant. 

– Moja wychowawczyni, pani Ewa 
Stefaniak, napisała do mojej mamy, 
która też była nauczycielką „Sza-
nowna koleżanko! Z przykrością za-
wiadamiam, że Staś dzisiaj chodził 
po zewnętrznej stronie szkoły na 
wysokości pierwszego piętra“. Faj-
nie wrócić do młodości wspomnie-
niami – zwłaszcza gdy czytało się 
wspomnienia swoich nauczycieli. 
 Na zakończenie spotkania py-
tania mogli zadać również miesz-
kańcy, a wszyscy obecni – otrzy-
mać darmowy egzemplarz książki. 
– To nie mi należą się gratulacje, a 
wszystkim tym, którzy znaleźli czas 
i cierpliwość, żeby ze mną rozma-
wiać – wyznała skromnie Małgorza-
ta Kawka-Piotrowska. 
 We wszystkich trzech tomach 
swoimi wspomnieniami podzielili 
się: Józefina Cibicka, Jerzy Dusza, 
Wiesław Gotchold, Jerzy Kaczyń-
ski, Wojciech Kaczyński, Henryk 
Kucharski, Kazimierz Lenarczyk, 

Marek Modrowski, Helena Rdza-
nek, Tadeusz Warsza, Halina Bój-
ska, Adam Gerstmann, Teresa Ha-
łacińska, Henryk Kozłowski, Ire-
na Krawczyńska, Tadeusz Ładziń-
ski, Andrzej Zawiślak, Tadeusz Mo-
skalewicz, Janina Niemczyk, Woj-
ciech Niemczyk, Tadeusz Rudnic-
ki, Jacek Andrzejewski, Aleksandra i 
Andrzej Fuskowie, Zofia Granosik, 
Andrzej Koprowski, Anna Moraw-
ska-Ryll, Grażyna Natorska, Jadwi-
ga Samek, Janina Samojlik, Gra-
żyna Sierańska, Elżbieta i Tadeusz 
Trzeciakowie oraz Grzegorz Zieliń-
ski. – Wciąż jeszcze jest wiele wspa-
niałych wspomnień, które warto jest 
utrwalać – powiedział Łukasz Wy-
leziński, kierownik gminnego Biura 
Promocji i Informacji.
 Wszystko wskazuje więc na to, że 
w przyszłości będziemy mogli liczyć 
na kolejne publikacje dotyczące na-
szej lokalnej przeszłości.

Grzegorz Tylec

Uwieliny chcą mieć
swoją maskotkę!
PRAŻMÓW Do 5 marca będzie trwał konkurs na maskotkę promocyjną 

Uwielin. Jego celem jest wyłonienie najlepszego, oryginalnego pro-

jektu maskotki, która będzie służyła promocji miejscowości - w formie 

kostiumu, a być może także pluszowej zabawki

 Konkurs ma charakter otwarty – jego organizatorem jest sołtys Uwielin 
Teresa Wójcicka, we współpracy z Elżbietą Belą, nauczycielką w Szkole Pod-
stawowej w Uwielinach.
 - Uwieliny są miejscowością, w której mieszkańcy potrafi ą wiele wspólnie 
zrobić, wzajemnie się wspierać i motywować – podkreśla sołtys Teresa Wój-
cicka. - Ponadto na terenie naszego sołectwa znajduje się duża szkoła, z któ-
rą bardzo dobrze układa się nam współpraca. Organizujemy jako około szkol-
na społeczność wiele lokalnych imprez. W naszej wsi jest też OSP, która w tym 
roku będzie obchodzić 90-lecie. Mam nadzieję, że zrealizowanie takiego pro-
jektu jeszcze bardziej nas wszystkich zjednoczy we wspólnym działaniu. Ma-
skotka będzie towarzyszyć nam na festynach i różnych imprezach. Będzie  też 
mogła witać pierwszego września uczniów, którzy będą rozpoczynali naukę 
w naszej szkole – mówi sołtys i dodaje, że ma nawet pomysł na imię dla ma-
skotki. - Żeby nie zapeszać jeszcze nie zdradzę, powiem tylko, że będzie zwią-
zane z historią naszej miejscowości.
 Zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie. Regulamin i formularz zgło-
szeniowy jest dostępny na stronie internetowej urzędu gminy w Prażmowie.

AB

Dzień Kultury Żydowskiej
GÓRA KALWARIA Już w najbliższą niedzielę odbędzie się 

Dzień Kultury Żydowskiej

 Atrakcje zainauguruje seans bajki „Golem Rabina Eliasza – legenda o Go-
lemie z Chełma”, który rozpocznie się o godz. 10 w kinie Uciecha. Jest to jed-
na z najpopularniejszych żydowskich legend. Po projekcji odbędą się warsz-
taty plastyczne i animacje dla dzieci. 
 Również w Kinie Uciecha o godzinie 16 odbędzie się spotkanie z Hanną 
Kosowską z Warszawskiej Gminy Żydowskiej oraz prelekcja na temat Rodu Al-
terów i chasydyzmu.
 Legendarna Piwnica pod Baranami z monodramem Tadeusza Kwinty pt. 
„Gdzie jest mój Homel?” wystąpi w sali przy ul. Białka 9. Spektakl pełen jest 
muzyki i żydowskiego humoru, poezji i mądrości, sowizdrzalskiej przekory i 
szczypty zadumy. Oprócz Tadeusza Kwinty wystąpią w nim muzycy z Piwnicy 
pod Baranami – pianista i skrzypek. To wydarzenie jest biletowane (30 zł nor-
malny, 20 zł ulgowy). 
 O godzinie 20.15 na Rynku czeka nas Iluminacja „Drzewa Pamięci” oraz 
wiersze Władysława Szlengla, które przeczyta Piotr Sierecki. 
 Wydarzeniom będzie towarzyszyć wystawa fotografi i „Śladami przeszło-
ści Ger”, którą będzie można podziwiać w Kinie Uciecha.

AB
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Zwycięstwo i podium dla Piaseczna
TENIS STOŁOWY Na turnieju, który odbył się w ostatni weekend w Nadarzynie znakomicie 

zaprezentowali się młodzi pingpongiści z UKS Return Piaseczno

 O szczególnie udanym starcie w 
Grand Prix Mazowsza może mówić 
zwłaszcza Jan Należyty, który w ka-
tegorii juniorów okazał się najlepszy 
– mimo iż rywalizował ze trzy lata 
starszymi zawodnikami. Brąz tra-
fił z kolei do Bartka Szołkowskiego. 
W żakach drugie miejsce zajął Patryk 
Dubiniak, który w półfinale pokonał 
swojego klubowego kolegę Konrada 
Burakowskiego. Wśród dziewczynek 
Patrycja Borowska zdobyła ostatecz-
nie trzecie miejsce, przegrywając je-
dynie ze zwyciężczynią całych zawo-
dów, Magdą Zatyką. 
 A już w najbliższą niedzielę w 
Gminnym Ośrodku Sportu i Rekre-
acji w Piasecznie odbędzie się szó-
sty turniej z cyklu Grand Prix Pia-
seczna. Zawody, którym patronu-
je Kurier Południowy, zostaną ro-
zegrane na 18 stołach, a zawodni-
cy będą rywalizować w ośmiu kate-
goriach przeznaczonych zarówno dla 
amatorów, jak i profesjonalistów. Po 
raz szósty z rzędu odbędzie się tur-
niej deblowy, który doskonale przy-
jął się w poprzednich miesiącach. 
Kolejny raz zawodnicy będą mo-
gli liczyć na pizzę przywiezioną z re-

stauracji Zakątek Smaku oraz na lo-
sowanie nagród w loterii, m.in. Vo-
ucherów do Szarej Eminencji oraz 
koszulki zespołu Superligi męż-
czyzn AZS Politechniki Rzeszów. 
Turniej odwiedzi także zawodniczka 
ekstraklasy kobiet, Paulina Krzysiek, 
mająca na swoim koncie dwa meda-
le Mistrzostw Polski Seniorek (gra po-
dwójna, gra mieszana). Na najlepszych 
czekają puchary, medale oraz nagrody 
o łącznej wartości 2000 złotych. 

 Kategorie: Dzieci, Juniorzy, 
Dzieci-PRO (posiadające licencję 
PZTS), Juniorzy-PRO (posiadają-
cy licencję PZTS), Amatorzy - start 
turnieju o godzinie 10, zgłoszenia 
do godziny 9.30 oraz Kobiety, Open 
(amatorzy plus zawodnicy posiada-
jący licencję PZTS), Gry podwójne 
– start turnieju o godzinie 13, zgło-
szenia do godziny 12.30.

Tyl.

Dobry początek i dobry koniec
KOSZYKÓWKA, III LIGA, MUKS PIASECZNO – KKS TUR BASKET BIELSK PODLASKI 81:66 (24:14, 17:11, 13:22, 27:19) 

Po dłuższej przerwie koszykarze z Piaseczna rozegrali w końcu kolejny mecz we wła-

snej hali. I choć początkowo wydawało się, że odniosą łatwe zwycięstwo, to kropę nad 

i postawili dopiero w czwartej kwarcie

 Po uzyskaniu pewnego prowa-
dzenia mniej więcej w połowie dru-
giej kwarty piasecznianie nieco spu-
ścili z tonu i pozwolili dojść się ry-
walom na pięć punktów. W ostatniej 
części gry – gdy tylko zmienili taktykę 
– bardzo szybko znów odjechali jed-
nak gościom i odnieśli pewne zwycię-
stwo. Najwięcej punktów dla gospo-
darzy (21) zdobył Kamil Banowicz.
 - Widać było, po przerwie meczo-
wej, brak zgrania – mówi Cezary Dą-
browski, trener MUKS Piaseczno. 
- Powinniśmy byli wygrać bardziej 
zdecydowanie. Mam nadzieję, że w 
kolejnych meczach będziemy popeł-
niać mniej strat i prostych błędów.
 A już w najbliższą sobotę MUKS 
zmierzy się w hali SP nr 5 z liderem 
– UKS Trójką Żyrardów. Początek 
spotkania o godzinie 18.

Tyl.

Tabela trzeciej ligi o miejsca 1-6
1. UKS Trójka Żyrardów
  13 7 6 - 1 4 - 0 2 - 1 620 - 532 
2. MKS Ochota Warszawa
  11 7 4 - 3 3 - 1 1 - 2 559 - 483 
3. AZS Uniwersytet Warszawski
  11 7 4 - 3 3 - 1 1 - 2 513 - 477 
4. KKS Tur Basket Bielsk Podlaski
  9 7 2 - 5 2 - 1 0 - 4 523 - 639 
5. MUKS Hutnik Warszawa
  8 6 2 - 4 2 - 0 0 - 4 496 - 524 
6. MUKS Piaseczno

  8 6 2 - 4 2 - 1 0 - 3 422 - 478 

Grodzki w Laurze

Lesznowola zwycięża 
w Piasecznie

PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA Dobrze znany na lokalnych boiskach 

napastnik Paweł Grodzki od rundy wiosennej będzie grać w barwach 

Laury Chylice
 Doświadczony zawodnik, który jeszcze do 
niedawna występował w Mazowszu Grójec, 
przyznaje, że istotny wpływ na decyzję o zmia-
nie klubu miała osoba trenera Laury Tomasza 
Grzywny, który był szkoleniowcem Grodzkiego 
w czasach jego gry w MKS Piaseczno. Obecnie 
napastnik odbudowuje dyspozycję fi zyczną po 
niedawnej kontuzji więzadeł krzyżowych (któ-
ra na pięć miesięcy wyłączyła go z gry), ale za-
powiada, że będzie w pełni gotów do walki w li-
dze okręgowej na wiosnę.
 - Jak na razie wszystko idzie w dobrym kie-
runku i na pewno będę chciał przynieść dru-
żynie jak najwięcej korzyści ze swojej postawy na boisku – zapowiada Pa-
weł Grodzki. - Chciałbym wypaść jak najlepiej, zdobyć dużo bramek i unik-
nąć kontuzji.

Tyl.

Zostają w drugiej lidze!
SIATKÓWKA, II LIGA Choć turniej o utrzymanie w drugiej lidze zaczął się dla siatkarek z Mysiadła, delikatnie 

mówiąc, nie najlepiej, to w kolejnym meczu o wszystko podopieczne Michaliny Tokarskiej stanęły na wyso-

kości zadania i zrealizowały postawione przed sobą zadanie

 W otwierającym turniej spotkaniu 
Krótka zmierzyła się z Chemikiem 
Olsztyn i musiała uznać wyraźną 
wyższość przyjezdnych. Porażka 0:3 
(17:25, 21:25, 17:25) nie wróżyła najle-
piej – tym bardziej że następnego dnia 
Chemik dopiero po tie-breaku poko-
nał Łaskovię Łask 3:2 (25:22, 25:22, 
18:25, 11:25, 15:12). Ostatnie spotka-
nie zawodów okazało się  meczem o 
wszystko. Przegrywający musiał po-
żegnać się z drugą ligą. Na szczęście 
Krótka zdołała odbudować się po po-
rażce i po zaciętej walce (w której Ła-
skovia praktycznie przez cały czas go-
niła wynik) zdołała wygrać 3:1 (26:24, 
26:24, 21:25, 25:23).
 - Świetnie zagrały przede wszystkim 

Ola Zdon, Maja Kott na rozegraniu i 
jako libero Ewa Nowak – mówi Micha-
lina Tokarska, grająca trener MUKS 
Krótkiej Mysiadło. - Chciałybyśmy za-
grać w przyszłym sezonie w drugiej li-
dze, ale bez funduszy na to będzie cięż-

ko. Chcemy by młode dziewczyny ogry-
wały się w tych rozgrywkach, ale musi-
my pozyskać sponsora. Mamy kibiców, 
serce do gry, pasję, ale nie mamy kasy...

Tyl.

Świetny turniej juniorek
PIŁKA NOŻNA Juniorki Gosirek Piaseczno nie miały sobie równych na 

Ogólnopolskim Turnieju Juniorek o Puchar Starosty Opolskiego

 Zawody rozgrywane 
były systemem „każdy 
z każdym”. Gosirki Pia-
seczno nie miały więk-
szych problemów z za-
jęciem pierwszego miej-
sca. Dość powiedzieć, że 
wygrały wszystkie swoje 
mecze (kończąc impre-
zę z kompletem 18 punktów), strzeliły łącznie 24 bramki, a straciły tylko jedne-
go gola. Tak znakomite wyniki znalazły swoje odbicie również w nagrodach in-
dywidualnych. Królową strzelczyń turnieju (z dorobkiem 9 bramek) została Ma-
rysia Herman, a najlepszą bramkarką turnieju wybrano Maję Samoraj.
 - Rozegrałyśmy bardzo fajny turniej, było dużo grania i ciekawych spotkań 
– mówi Kaja Ożgo, trenerka juniorek KS Gosirki Piaseczno. - Od początku na-
sze dziewczyny zagrały bardzo mądrze, szanowały piłkę i cieszyły się grą. By-
łyśmy najmłodszą drużyną w turnieju, a mimo to zawodniczki stanęły na wy-
sokości zadania i wygrały wszystkie mecze. Nie chcę wyróżniać nikogo indy-
widualnie. Uważam, że każda zawodniczka dała z siebie wszystko. Mamy so-
lidny zespół, dziewczyny są bardzo ambitne i zaangażowane w to co robią. 
Będziemy dalej pracować by stale podnosić nasze umiejętności i odnosić ko-
lejne sukcesy – zapowiada trenerka.

Tyl.

 Najpierw zmierzono się ze sobą w dwóch grupach, po czym najlepsi znów 
zagrali systemem każdy z każdym w „Lidze Mistrzów”, a pozostali - w „Lidze 
Europy”. Pierwsze miejsce zajęli ostatecznie młodzi piłkarze FC Lesznowola 
(sześć zwycięstw i jeden remis), wyprzedzając MKS Piaseczno i Deltę Warsza-
wa. Najlepszym zawodnikiem imprezy został Mikołaj Kwiatkowski (FC Leszno-
wola), najlepszym strzelcem – Bartosz Kabała (11 goli, MKS Piaseczno), a naj-
lepszym bramkarzem – Mikołaj Białeta (Delta Warszawa).
- Jestem bardzo zadowolony z postawy chłopaków, którzy świetnie się spisa-
li – skomentował Kamil Boguta, trener rocznika 2008 FC Lesznowola. - Poziom 
zespołów oceniam jako zróżnicowany. Niektórzy nieco odstawali, ale w „Lidze 
Mistrzów” drużyny grały bardzo dobrze. Chciałbym również podkreślić świet-
ną organizację imprezy. Na pewno warto organizować takie turnieje, bo chło-
paki mają na nich dużą radość z gry.

Tyl.

PIŁKA NOŻNA Na turnieju piłkarskim Piaseczno Cup w Gminnym Ośrod-

ku Sportu i Rekreacji rywalizowało ze sobą 10 zespołów z rocznika 2008
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Emeryci wybiorą nowe władze

PIASECZNO

 We wtorek 12 marca w Centrum Kultury przy ul. Kościuszki 49 w Piasecznie 
odbędzie się walne zebranie członków oddziału rejonowego Piaseczyńskie-
go Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Podczas spotkania, które roz-
pocznie się o godz. 12, ma zostać wybrany m.in. zarząd związku. 

TW

Fenomen Tatr czyli małe-wielkie góry

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W czwartek 28 lutego o godz. 19 w Konstancińskim Domu Kultury przy ul. 
Mostowej 15 o fenomenie Tatr w ramach Klubu Podróżnika, opowie Wojciech 
Lewandowski. Jest o wykładowcą na Wydziale Geografi i i Studiów Regional-
nych Uniwersytetu Warszawskiego, alpinistą, podróżnikiem, autorem publi-
kacji i programów popularnonaukowych, uczestnikiem wielu ekspedycji alpi-
nistycznych i naukowych w góry świata. Zawsze jednak chętnie wraca w uko-
chane Tatry, od których wszystko się zaczęło. Wstęp wolny.

TW

Na linię Skierniewice – Łuków
wróci ruch pasażerski!
POWIAT PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały opiewającą na 32 mln zł umowę na projekt przebudowy 

żelaznej trasy nr 12,aby był nią możliwy przewóz pasażerów. Wykonawcy zaprojektują m.in. przebudowę 

peronów w Górze Kalwarii, Prażmowie i Tarczynie. Roboty mają być zrealizowane w latach 2022-2025

 Linia Skierniewice – Łuków o 
długości 160 km łączy obszar woje-
wództwa łódzkiego, mazowieckie-
go i lubelskiego. Jest częścią jedne-
go z głównych korytarzy transpor-
towych ze wschodu na zachód (tra-
sa C-E 20) oraz towarową obwod-
nicą Warszawskiego Węzła Kolejo-
wego. Po modernizacji będzie mo-
gła ponownie obsługiwać przewozy 
pasażerskie na odcinku Skierniewi-
ce – Pilawa.

Szybkie i wygodne podróże

 Dokumentacja projektowa określi 
zakres robót, które należy wykonać na 
linii nr 12 Skierniewice – Łuków. PKP 
PLK zamierzają przebudować perony 
na 13 stacjach i przystankach na od-
cinku Skierniewice – Pilawa, tj. Dłu-
gokąty, Puszcza Mariańska, Mszczo-
nów, Jeżewice, Tarczyn, Prażmów, 
Czachówek Wschodni (Królewski 
Las), Góra Kalwaria i Osieck.
 – Pasażerowie zyskają komfor-
towe warunki podróży. Perony będę 
wyższe, wyposażone w nowe ławki, 
wiaty, informację pasażerską oraz 
dostosowane do potrzeb osób o 
ograniczonej mobilności –informuje 
Mirosław Siemieniec, rzecznik pra-
sowy PKP PLK SA.
 

Wygodne dojście do pociągów 
dla osób o ograniczonej możliwo-
ści poruszania się zapewni budo-
wa 4 przejść podziemnych(Puszcza 
Mariańska, Mszczonów, Tarczyn i 
Góra Kalwaria). Trasa zostanie do-
stosowana do prędkości 120 km/h 
dla pociągów pasażerskich i towa-
rowych. Obecnie na trasie składy to-
warowe jeżdżą odcinkowo z prędko-
ścią 50-60 km/h.

Sprawny i bezpieczny

przewóz towarów

 Dokumentacja przewiduje mo-
dernizację linii Skierniewice – Łu-
ków tak, aby umożliwić kursowanie 

pociągów towarowych o długości 
750 metrów. Zlikwidowane zosta-
ną ograniczenia prędkości i wąskie 
gardła. Wykonawca przygotuje eks-
pertyzę dotyczącą budowy drugiego 
toru na moście nad Wisłą w Górze 
Kalwarii. Modernizacja ponad 100 
obiektów inżynieryjnych, w tym 30 
mostów umożliwi sprawny przejazd 
cięższych składów towarowych kur-
sujących korytarzem wschód – za-
chód (trasa C-E 20).
 Zakładane jest zwiększenie po-
ziomu bezpieczeństwa ruchu kolejo-
wego dzięki przebudowie 73 skrzy-
żowań kolejowo-drogowych oraz 
wprowadzeniu nowoczesnego syste-
mu sterownia pociągami. To wszyst-
ko pozwoli zwiększyć przepusto-
wość, czyli z linii skorzysta więcej 
pociągów.
 – Projekt ma być gotowy w cią-
gu trzech lat. Początek prac budow-
lanych planowany jest na 2022 r. a 
zakończenie w 2025 r. Szacowany 
koszt realizacji inwestycji to około 2 
miliardy złotych – podaje Mirosław 
Siemieniec.

TW
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DAM PRACĘ

ZATRUDNIĘ OSOBĘ DO PRACY NA PRODUKCJI 
TEKSTYLNEJ, TEL. 22 757 75 12 

Przyjmę  mężczyzn do pracy przy zakładaniu ogrodów, 
chętnie z prawem jazdy kat. B i umiejętnością układa-
nia kostki brukowej, tel. 698 698 839

Zatrudnię Elektryka , Elektromontera . Wykonywanie 
Instalacji Elektrycznych w budynkach mieszkalnych. 
Tel. 602 675 286

Pracownika do prac remontowych, tel. 606 975 447

Firma transportowa poszukuje kierowców, kat. C+E w 
transporcie międzynarodowym chłodniczym, na trasie 
Polska – Hiszpania – Polska, atrakcyjne wynagrodze-
nie, tel. 668 499 758

Pracownik na plac w składzie budowlanym, z upraw-
nieniami na wózki widłowe Chyliczki, tel. 600 284 250

Kierownika robót drogowych z doświadczeniem, 
uprawnieniami, prawo jazdy Autocad; tel: 509 170 765

ARCHITEKT KRAJOBRAZU z doświadczeniem 
do kosztorysowania, nadzoru nad realizacjami, 
projektowania, tel. 512 349 105

Zatrudnię pracownika do sklepu spożywczego. 
Jeziórko przy stacji PKP, Ustanówek, tel. 602 512 677

Pilnie przyjmę Panią do pracy w delikatesach, 
Nowa Iwiczna, tel. 501 105 411

Ekspedientkę do sklepu w Ustanowie, tel. 602 119 041

Firma zatrudni Elektromonterów ; Kierowcę-Operatora 
dźwigu.602 653 398; 22 201 19 01

Praca na myjni ręcznej w Konstancinie-Jeziornie, 
tel. 798 667 788

Kurier Południowy przyjmie osoby do rozdawania ga-
zet na skrzyżowaniach  w Piasecznie, praca w piątki, 
tel. 22 756 79 39 

Masarnia: do rozbioru mięsa, do produkcji wędlin. 
Piaseczno, tel. 22 756 79 82

Poszukujemy do współpracy zgranej EKIPY BRUKAR-
SKIEJ, płatne z metra,  wypłacane regularnie, w syste-
mie tygodniowym! ok. Piaseczna, tel. 698 698 839

Zatrudnię osobę do pracy w sklepie spożywczym w 
Piasecznie - atrakcyjne wynagrodzenie, miła atmosfe-
ra, wolne wszystkie niedziele.,tel. 604 072 877

LEKTORÓW JĘZYKÓW: ANGIELSKIEGO i/lub NIEMIEC-
KIEGO, GÓRA KALWARIA, CV na: english-club@engli-
sh-club.edu.pl lub tel. 609 568 008

ZATRUDNIĘ SPRZEDAWCĘ W SKLEPIE MIĘSNYM 
W PIASECZNIE, TEL. 606 120 597

Zatrudnię pracowników ochrony w umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności, Piaseczno tel. 601 370 427

Zakład szwalniczy w Piasecznie zatrudni osoby do pomo-
cy przy prostych pracach krawieckich, tel. 22 757 26 00

Panią do sprzątania w szkole, tel. 787 315 656

Pracownik fizyczny – magazyn rusztowań, Konstancin 
– Jeziorna, tel. 502 782 558

Opiekunka Seniorów w Niemczech - legalna praca, peł-
na organizacja wyjazdu. Akceptujemy język na poziomie 
podstawowym, kursy niemieckiego od podstaw, tel. 506 
289 039, Promedica24

 Biuro rachunkowe poszukuje księgowej do obsługi Zus i 
kadr, praca w Piasecznie, CV na maila:  biuroprofi@onet.eu,
 tel.22  757 07 19

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie po-
szukuje osób chętnych do pracy w charakterze: opiekuna 
nad osobami niepełnosprawnymi. Możliwość zamieszka-
nia. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefonicz-
ny pod nr 607 241 707 lub adresem e-mail: 
tabita@luxmed.pl 

Nauczyciel do przedszkola i opiekun żłobkowy, 
k/Piaseczna, tel. 501 423 413

Pracownicy do zakładania zieleni, tel. 512 349 101

Pracownicy do  pielęgnacji zieleni, tel. 512 349 101

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ C+E obsługa HDS. Rozwózka 
materiałów budowlanych po Piasecznie, tel. 609 115 711

Zatrudnię pracowników do rozbioru mięsa i kierowców, 
tel. 22 726 83 42

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu mięsnego Warszawa, 
tel. 22 726 83 42 

Zatrudnię pracowników do masarni i do przyuczenia, 
tel. 606 259 458

Zatrudnię fryzjerkę lub podnajmę stanowisko, tel. 501 143 827

Cukiernika i pomoc, tel. 608 079 659

Magazynier na skład budowlany. Zgłoszenia osobiste: ul. 
Mostowa 11, Piaseczno - Żabieniec

Zatrudnię murarza, umiejętność murowania z kamienia, 
tel. 509 447 601

Zatrudnię do sklepu z bielizną w Piasecznie osobę z do-
świadczeniem, tel. 501 107 362

Kierowca samochodu ciężarowego - skład budowlany. 
Zgłoszenia osobiste: ul. Mostowa 11, Piaseczno – Żabieniec

Zatrudnię kierowcę C+E kraj, tel. 692 427 517

Agenta ochrony Konstancin, Piaseczno, tel. 506 158 658

Zatrudnie pilnie pomoc nauczyciela do przedszkola 
w Łazach koło Magdalenki: tel. 506 12 52 82,
CV przedszkolefantazja@interia.pl

Zakład Produkcyjny A.Blikle zatrudni:  Cukierników  Pie-
karzy Ciastkarzy  Deserantów  Kucharzy  Magazynierów  
Umowa o pracę, zarobki w zależności od zdolności Dział 
Produkcji, ul.Bielawska 88, Konstancin-Jeziorna  Kontakt: 
produkcja@blikle.pl lub osobiście 

Zatrudnię Fryzjera do salonu w Piasecznie, wynagrodze-
nie 3000zł na rękę, możliwość samozatrudnienia na wyso-
ki %, tel. 506 745 850

Zatrudnię elektromonterów z uprawnieniami,
tel. 602 253 763

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

Sprzątanie. Centrum Piaseczna, tel. 512 084 728

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie, opieka, tel. 736 174 044

Kierowca kat.B, doświadczony, tel. 603 487 675

Przyjmę proste szycie chałupniczo, „Juka” przemysłowa, 
tel. 691 953 607

KUPIĘ

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

SPRZEDAM

Namiot foliowy 36 m kw., tel. 601 21 94 82

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Bramy przesuwne 4 mb i 6,7 mb nowe, tel. 887 545 254

Komplet mebli kuchennych, tel. 500 274 350

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Focus I - kombi, srebrna strzała, 2004r., 1.6 z LPG, kra-
jowy, przebieg tylko 199 tys. km.,  porządny-dobrze się 
prowadzi, nie bity, nowe sprzęgło i zawieszenie! Dwa 
komplety opon, cena do negocjacji, tel. 668 172 777

Honda 600, tel. 797 084 170

Cymerman przyczepy i akcesoria : nowe, remonty, prze-
róbki . www.przyczepy.waw.pl , tel. 601 449 898 

Toyota Yaris,2016r, gwarancja, tel. 601 26 63 00

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup aut, tel. 793 304 091

Skup aut za gotówkę, szybki dojazd i wycena, 
tel. 533 525 533

Kasacja aut każdy stan gotówka, tel. 508 206 738

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Działkę budowlaną w Łoziskach o pow. 4400 m kw., 
w otoczeniu drzew, przy drodze powiatowej, 
wszystkie media, tel. 501 552 085 

DZIAŁKA REKREACYJNA 1950 M KW . OKOLICE
MNISZEW- MAGNUSZEW, BLISKOŚĆ LASU. 
TEL. 500 701 785 

Sprzedam lub wydzierżawię ziemię z sadem, Pęcław, 
tel. 608 303 093

Lub wynajmę, pawilon 60 m kw., Piaseczno, 
tel. 601 26 63 00

Działkę 1312 m kw., Nowa Iwiczna, tel. 794 565 480

Grunt rolny 7 ha, przy ulicy asfaltowej, koło Góry Kalwarii, 
bardzo tanio, tel. 728 928 901

Gospodarstwo koło Góry Kalwarii, dom 240 m kw., 1 ha, 
staw, cena: 550 tys., tel. 728 928 901

Dom z działką, Warszawa-Pyry, 120/575 m kw., 
tel. 886 582 760

Działkę budowlaną 6000 m kw, Dąbrówka, 850 zł/m.kw, 
tel. 667 797 094

Ziemia rolna, w trakcie odralniania, 10 800m kw., Jaroszo-
wa Wola, przy głównej drodze, tel. 604 44 23 13

Działki budowlane 800 - 1200 m kw. Prażmów, tel. 602 77 03 61

Nowy dom 144 m kw., działka 1100 m kw., Ustanów,
tel. 502 344 309

Sprzedam 3 pokojowe – 47 m kw. - Wilczynek k/Baniochy, 
180 tys. bezpośrednio, tel: 517 453 889

Kawalerka 31 m kw., Ursynów, widna kuchnia, balkon, 
tel. 516 464 149

Sprzedam działki budowlane w Łazach. Świetna 
lokalizacja, tel. 501 610 072

Ładna, budowlana w pełni uzbrojona działka 
w Siedliskach, tel. 501 610 072

Do sprzedania działka w Henrykowie Uroczu, 
tel. 501 610 072

Sprzedam tanio działki budowlane. Łączny koszt 
ok. 25 000 zł, tel.  501 610 072

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Dwa korty tenisowe w Jeziórku, tel. 608 80 55 55

Mieszkanie 51 m kw., Piaseczno, tel. 510 907 860

Samodzielny pokój z łazienką i aneksem. Gołków 
530 095 682

Pawilon 28 m. kw., Piaseczno, , ul. Szkolna 13C, pawilon 
18A „Pod Kopułą”, tel. 509 86 72 38

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

Pokój 600 zł, współlokatora do pokoju 280 zł, Dąbrówka, 
tel. 667 797 094

Mieszkanie, 43 m kw., Piaseczno, tel. 606 45 62 96

Kwatery, tel. 728 899 673

Pokój 2-osobowy (350+), 1-osobowy (550+) 
tel. 577 886 988

Wynajmę halę 1000 m kw. lub inne propozycje, Prażmów, 
tel. 602 77 03 61

Pawilon 25 m kw., Bazarek, ul. Szkolna, Piaseczno, 
tel. 501 159 882

Dwupokojowe, Al. Róż, Piaseczno, tel. 502 586 204

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

KUPIĘ MIESZKANIE - w każdym stanie technicznym 
i prawnym, może być do remontu, po spadkowe, za-
dłużone, komornik, bezpośrednio - szybko i sprawnie, 
duże doświadczenie 

Kupię około 3 arów gruntów, tel. 694 158 973

Kupie mieszkanie do remontu lub zadłużone, bezpośred-
nio, za gotówkę, tel. 512 939 790

USŁUGI

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
Tel. 504 008 309

HYDRAULIK Z DOŚWIADCZENIEM I UPRAWNIENIA-
MI; AWARIE INSTALACJI I NOWE SIECI; PIASECZNO 
I OKOLICE, TEL. 605 079 907, 608 030 808

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

Dachy, tel. 601 310 413

Glazura, gress, spieki, tel. 601 21 94 82

Posadzki epoksydowe (żywiczne), tel. 504 241 950

Hydraulik tel. 886 576 148

Wymieniłeś piec CO i nie wiesz co zrobić ze starym. 
Zadzwoń, przyjedziemy, zabierzemy, tel. 502 898 418

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

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

Złom, uprzątniemy, wywieziemy, tel. 502 898 418

Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych 
i spalinowych, tel. 503 471 422

Wycinka drzew i pielęgnacja koron, alpinistycznie, 
tel. 604 616 890

Dachy – papą termozgrzewalną, obróbki, 
tel. 502 473 605

Elektryk, tel. 666 890 886

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96

OGRODY, BRUKARSTWO - kompleksowo, 
www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR,  TEL. 502 120 724

DRZWI WEWNĘTRZNE MONTAŻ - PROFESJONALNIE, 
DOKŁADNIE, tel. 608 269 964

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU 
TEL. 501 129 679

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

Malowanie, remonty, gładzie, tel. 665 708 757

Serwis AGD, pralki, zmywarki, piekarniki,   Piaseczno, 
tel. 506 167 562 www.naprawy-agd.pl

Komiki, tel. 661 714 904

Ogrodnictwo, tel. 536 043 434

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Remonty, wykończenia, łazienki, kuchnie, ocieplenia 
i inne, tel. 601 304 250

Wycinka drzew metodą alpinistyczną, przycinanie gałęzi, 
tel. 668 031 229

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

Remonty, wykończenia, tel. 692 194 998

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860

Budowy domów tel. 798 836 860 

Malarskie, tel. 696 120 208

Hydraulik, tel. 535 872 455

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

Hydrauliczne, wszystkie instalacje. Uprawnienia, tel. 798 691 851

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

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

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Dachy - krycie, naprawy, tel. 511 928 895

Budowa domów, tel. 730 358 998

Wylewki agregatem, styrobeton, tel. 668 327 588

Ocieplenia, elewacje, tel. 730 358 998

Ocieplenia pianą pur, tel. 668 327 588

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Remontowo - wykończeniowe, płytki, skuwanie tynków, 
zabudowy G/K, gładzie, malowanie i inne, tel. 510 959 457

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

Cyklinowanie, tel. 787 726 963

Wykończenia wnętrz, tel. 787 726 963

Naprawa, serwis okien i drzwi, problem z uszczelką czy 
klamką ? Zacięte okno? Zbita szyba ? Wieje ? 20 lat do-
świadczenia, tel. 22 307 27 91

Oczyszczanie działek, ogrodnicze, tel. 519 874 891

Dachy-krycie naprawa, tel. 792 354 779

Dachy, pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Elewacje, docieplenia, tel. 787 626 740

Remonty. Tanio, tel. 787 626 740

Kuchnie, szafy, tel. 509 960 316

Dachy-krycie,naprawa,podbitka. Tel. 530 248 771

 RÓŻNE 

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

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

NAUKA 

Bezpłatne kursy  komputerowe i jęz.  angielskiego 
w ramach  środków UE w  Warszawie i  Piasecznie.  
Zadzwoń i zapisz się:  570 000 953 lub  napisz jezy-
ki- komputery@iro.com.pl  Organizatorem kursów jest 
IRO Sp. z o.o.

Grupa wsparcia, tel. 571 373 118

Świetlica Marzeń obok Szkoły Podstawowej nr 5 
w Piasecznie, tel. 571 373 118

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

ZDROWIE I URODA 

Borelioza i pochodne.Skuteczne leczenie. Tel. 668 737 
660 www.btm-biorezonans.pl

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czeka-
ją fundacyjne zwierzaki: pieski małe, większe i całkiem 
duże, a także koty. Wszystkie są zdrowe, zaszczepione i 
wysterylizowane. Przebywają w Piasecznie i okolicach. 
Chętnie pomożemy przy doborze zwierzaka. Tel. w 
sprawie adopcji: 503 069 502, 502 906 532, 604 531 952,
608 504 380

Oddam królika, z klatką, tel. 508 157 990

Gazeta Kurier Południowy poszukuje specjalisty ds. 
sprzedaży powierzchni reklamowej. Wymagania: 
umiejętność negocjacji, dobry kontakt z klientem, 
wykształcenie średnie lub wyższe, doświadczenie 
na podobnym stanowisku mile widziane. Oferujemy 
wynagrodzenie stałe plus prowizja, pakiet medycz-
ny. Cv i list motywacyjny prosimy wysyłać na e-mail: 
a.staniszek@kurierpoludniowy.pl 

Pilnie poszukuję pracownika do obsługi klienta 
w szkółce drzew i krzewów, tel. 601 440 596

Kierowca kat. B, dyspozycyjny, tel. 787 740 105

Specjalista ds spedycji, rosyjski, angielski, doświadcze-
nie w prowadzeniu kierowców w transporcie międzyna-
rodowym, tel. 696 975 913

 SKUP AUTO, TEL. 503 031 014

Kupię każde auto, gotówka, od ręki, tel. 510 210 692

Barmankę, kelnerkę, Zajazd w Tarczynie, 
tel. 509 198 920

Wynajmę pawilon, ul. Szkolna 13a, bazarek, 
tel. 508 259 802 Angielski indywidualnie, Piaseczno i okolice, 30zł/h  

tel. 571 373 118

Duży teren w gminie Prażmów wzdłuż drogi, 
tel. 735 988 544

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

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

GLAZURA, TERAKOTA, REMONTY, TEL. 600 604 547

ANTENY TV/SAT - MONTAŻ – SERWIS, 
TEL. 502 129 161

Instalacje hydrauliczno – gazowe, kompleksowo,
tel. 784 363 960

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Remonty kompleksowo, tel. 570 670 938

Elewacje, remonty, wykończenia, tel. 793 554 530

Elewacje, remonty, dachy. Budowa domów. 
Tel. 602 238 620

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Firma Dawidczyk sp. j. zatrudni stolarzy i pomocników 
stolarzy w Kolonii Mrokowskiej, tel. 501 86 86 57

Zatrudnię brukarzy i pomocników 602 114 307

Zamów ogłoszenie 
drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2

tel. 22 756 79 39 pon-pt 8:30-18
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Nowa młoda rada już działa
PIASECZNO Poznaliśmy skład nowej Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno. W trakcie inauguracyjnej sesji w 

urzędzie gminy wyłoniono również jej nowe prezydium

 Wybory do młodzieżowej rady 
przeprowadzono łącznie w 15 szko-
łach z terenu gminy. W wyniku głoso-
wania uczniów, wyłoniono 25-osobo-
wą grupę reprezentantów młodzieży. 
Nowymi radnymi na lata 2018-2020 
zostali: Maciej Napiecek, Iga Golak, Ja-
rosław Gołdyn, Maciej Pyrchla, Mag-
dalena Węcławiak, Michał Kuźnicki, 
Amelia Olszak, Mateusz Raczkowski, 
Maria Krzyżanowska, Natalia Dymow-
ska, Zofi a Urbańczyk, Piotr Dyrda, Ka-
rol Radzikowski, Adam Jankowski, Re-
migiusz Regini, Wiktoria Stachura, Grze-
gorz Kaczyński, Wiktor Kordowicz, Mi-
kołaj Pieniak, Artur Izworski, Antoni Ja-
sik, Michał Różycki, Mateusz Kazanow-
ski, Jagoda Macios i Martyna Nałęcz.
 Pierwsza sesja rozpoczęła się od 
krótkiej zabawy integracyjnej, dzię-
ki której niedawno wybrani mogli się 
lepiej poznać. Następnie przeprowa-
dzono wybory nowego prezydium, 

które trwały wyjątkowo długo z uwa-
gi na rekordowo dużą liczbą chętnych. 
Przez to niemalże na każde stanowisko 
niezbędnych było po kilka głosowań. 
Ostatecznie nową przewodniczącą zo-
stała Wiktoria Stachura, pierwszym wi-
ceprzewodniczącym – Artur Izworski, 
drugim  – Antoni Jasik, sekretarzem 
– Michał Różycki, a rzecznikiem praso-
wym – Jagoda Macios. 

 Otwartość na współpracę z mło-
dzieżową radą zadeklarował, obec-
ny na sesji burmistrz Daniel Putkie-
wicz. – Jestem zbudowany dotych-
czasową aktywnością naszej mło-
dzieży – dodał z kolei Michał Rosa, 
opiekun MRGP z ramienia „dorosłej” 
rady gminy. – Na pewno jeszcze wie-
le udanych projektów przed nami.  

Grzegorz Tylec

Będę stawiać cele i do nich dążyć
Z Wiktorią Stachurą, nową przewodniczącą Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno, 17-letnią uczennicą 

Zespołu Szkół RCKU im. Cecylii Plater-Zyberkówny, rozmawia Grzegorz Tylec

Dlaczego zdecydowałaś 

się kandydować na prze-

wodniczącą?

 Chciałabym zapropo-
nować i wprowadzić kil-
ka zmian w naszym mie-
ście. Jako przewodniczą-
ca będę starać się nie tyl-
ko stawiać cele, ale przede 
wszystkim do nich dążyć. 
Zrobię wszystko co w mo-
jej mocy - nie zamierzam 
stać z boku, tylko działać.

Czy masz już jakieś kon-

kretne pomysły co chcia-

łabyś zmienić?

 Myślę o tym, by ucznio-
wie piaseczyńskich szkół, 
którzy mieszkają poza mia-

stem lub w pierwszej stre-
fi e biletowej w Warsza-
wie, płacili za przejazd au-
tobusem tyle samo, co my. 
Mimo, że to inna strefa, to 
byłaby zachęta dla zdol-
nych młodych, by przyjeż-
dżali do nas się uczyć i oka-
zja by związać ich z naszym 
miastem. Zamierzam rów-
nież wprowadzić działania 
na rzecz aktywizacji Piasecz-
na. Ma ono ogromny poten-
cjał, który nie jest w pełni 
wykorzystywany. Powinno 
być tu więcej miejsc, atrakcji 
dla dzieci i młodzieży oraz 
osób starszych. Oczeku-
ję też lepszego zabiegania 
o dobre, częstsze połącze-

nia komunikacyjne, przede 
wszystkim o pociągi – na-
leży zwiększyć ich częstotli-
wość. I ważną kwestią jest też 
oczywiście poprawa jakości 
powietrza. Pogarsza się ono 
z roku na rok i powinniśmy 
zacząć walczyć ze smogiem,  
który nas otacza. Dobrze by-
łoby też, by w mieście orga-
nizowano więcej turniejów, 
zwłaszcza sportowych. Uwa-
żam, że jest ich zbyt mało, a 
przecież warto podejmować 
zdrową, międzyszkolną ry-
walizację. To tylko kilka z mo-
ich pomysłów. 

A czego oczekujesz od

władz gminy?

 Przede wszystkim współ-
pracy, zaangażowania oby-
dwu stron, spotkań oraz słu-
chania się nawzajem.
 Zależy mi na możli-
wości opiniowania decy-
zji władz dotyczących mło-
dzieży, a także  spotkań z 
urzędnikami z konkretnych 
wydziałów zajmujących się 
pracą nad projektami unij-
nymi lub/i z radnymi.

Pokazowy trening szczypiorniaka

GÓRA KALWARIA

 Champions Handball Academy, gmina Góra Kalwaria oraz Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji zamierzają uruchomić w mieście szkółkę piłki ręcznej dla dziew-
cząt i chłopców. Dlatego też w najbliższą środę 27 lutego o godz. 18 w kalwa-
ryjskiej hali sportowej przy ul. Białka 4 odbędzie się pokazowy trening, który 
poprowadzą gwiazdy szczypiorniaka: wicemistrzowie świata Karol Bielecki, 
Sławomir Szmal i Grzegorz Tkaczyk. W zajęciach mogą wziąć udział dzieci w 
wieku 6–9 lat. Wszyscy chętni powinni pojawić się w hali o godz. 17.45 i mieć 
ze sobą strój sportowy, w tym zmienne obuwie.

TW

The Dumplings w Piasecznie

PIASECZNO

 Już dziś w Domu Kultury w Piasecznie wystąpi The Dumplings. Ten elektro-
popowy duet mocno stawia na elektronikę w duchu nowych brzmień, ale nie 
zapomina o chwytliwych piosenkach – znaku rozpoznawalnym twórczości Ju-
styny Święs i Kuby Karasia. Ich utwór „Nie gotujemy” został obejrzany 5,5 mln 
razy w serwisie YouTube, a „Kocham być z Tobą” – ponad 8 mln. Bilety w dniu 
koncertu – 50 złotych. Początek o godzinie 20.

Tyl

R E K L A M A

R E K L A M A

Z nostalgii za starymi
piosenkami
PIASECZNO Kolejny koncert zorganizowany z inicjatywy mieszkańca 

Piaseczna Grzegorza Rowińskiego sprawił, że sala Domu Kultury wy-

pełniła się po brzegi. Publiczność bardzo ciepło przyjęła popularne 

piosenki polskich artystów w wykonaniu lokalnych wykonawców

 Impreza zatytułowana „Czy 
nas jeszcze pamiętasz?” była 
dedykowana zmarłemu nie-
dawno Piotrowi Maciakowi – 
wieloletniemu instruktorowi 
gry na gitarze w Centrum Kul-
tury w Piasecznie. 
 Niestety, z powodu choroby 
nie mogli wystąpić zapowiada-
ni wcześniej Paweł Górski i Aga-
ta Gałach. Tego wieczoru po-
jawili się jednak debiutanci, a 
wśród nich Anna Grzejszczyk 
– na co dzień pracująca w Biu-
rze Promocji i Informacji Gminy 
Piaseczno. Jej możliwości gło-
sowe i subtelność interpretacji 
poszczególnych utworów były 
dla wielu obecnych niemałym 
zaskoczeniem.
 - Miałam okazję pierwszy 
raz zaśpiewać na tego typu koncercie i bardzo się cieszę, że mogłam wziąć 
udział w tym projekcie – mówi Anna Grzejszczyk. - Jak widać po liczbie osób 
zainteresowanych wydarzeniem, ludzie tęsknią za dawnymi przebojami i 
wracają do nich z nostalgią. Mam nadzieję, że kolejny koncert będzie się cie-
szył równie dużą popularnością, a przy okazji, że znowu będę miała możli-
wość pojawić się na scenie. 
 Oprócz kompozycji z repertuaru Czesława Niemena wieczór wypełniły 
najpopularniejsze polskie piosenki (pochodzące głównie z lat 60) Czerwo-
nych Gitar, Skaldów, Karin Stanek, Katarzyny Sobczyk, Ady Rusowicz i Woj-
ciecha Kordy, Heleny Majdaniec, Czerwono-Czarnych, No To Co oraz zespo-
łu Blackout. Wystąpili: duet muzyczny Ojciec i Syn (gościnnie Iwona Bagniew-
ska – wokal oraz Piotr Goździkowski – perkusja), Anna Grzejszczyk i Norbert 
Satora, Sławomir Kosiński oraz przedstawiciele młodego pokolenia: Aleksan-
dra Ceregra, Patryk Zwierzyński i Jakub Rutkowski. W wielkim fi nale wszyscy 
uczestnicy zaśpiewali wspólnie „Sen o Warszawie”.
 Następny koncert z cyklu odbędzie się w Domu Kultury 26 kwietnia. Tym 
razem lokalni wykonawcy zmierzą się z piosenkami Budki Sufl era. 

Grzegorz Tylec
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