
 

LESZNOWOLA  PRAŻMÓW  TARCZYN  URSYNÓW  

 PIASECZNO  KONSTANCIN-JEZIORNA  GÓRA KALWARIA  

       ROK XIX NR 29 (776)/W1 09 - 22 SIERPNIA 2019 ISSN 1643-2843 GAZETA B E Z P Ł A T N A

W NUMERZE

Nakład 60 000 egz.

str. 2

str. 4

R E K L A M A

Powstała szkółka 
wędkowania
                                  str. 6 

Sukcesy 
piaseczyńskich
kolarzy
                                str. 15

czyt. str. 7 - 14

czyt. str. 16 - 17

W dniu 16 sierpnia redakcja 
Kuriera Południowego będzie nieczynna. 

12-14  sierpnia zapraszamy 
w godzinach 9:00-17:00

Kolejne wydanie Kuriera Południowego
 ukaże się 23 sierpnia

Dworek Ryxów popada w ruinę
PRAŻMÓW We wnętrzu 
dworku Ryxów straszą 
odpady medyczne i sta-
ry, zrujnowany sprzęt le-
karski. Niewykluczone, 
że miejsce to służy tak-
że za noclegownię dla 
bezdomnych. Dlaczego 
cenny zabytek nie został 
przez nikogo zabezpie-
czony?

Wójt musi wpłacić kaucję 
w wysokości 100 tys. zł

LESZNOWOLA Kilka dni temu Sąd Okręgowy w Warszawie 

orzekł, że oskarżona m.in. o niegospodarność i wyrządze-

nie gminie szkody majątkowej wójt Lesznowoli Maria Jo-

lanta Batycka-Wąsik musi do 16 sierpnia wpłacić poręcze-

nie majątkowe
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Ruszył remont starej plebanii
PIASECZNO Kilkanaście dni 

temu, po ponad rocznej 

przerwie, wznowiono re-

mont budynku starej pleba-

nii, znajdującego się przy ko-

ściele św. Anny w centrum 

miasta. Gmina otrzymała za-

mienne pozwolenie na bu-

dowę, dokonując wcześniej 

zmian w projekcie

 Remont starej plebanii, w któ-
rej ma mieć swoją siedzibę Mu-
zeum Regionalne, rozpoczął się w 
2017 roku. Zdemontowano dach, 
podłogi i ściany na pierwszym 
piętrze oraz ściany wewnętrzne 
parteru wraz z posadzkami. Ro-
zebrana została także ściana ze-
wnętrzna od strony kościoła. Na 
początku ubiegłego roku prace 
nieoczekiwanie stanęły, bo okaza-
ło się, że w złym stanie technicz-
nym są ściany nośne i fundamen-
ty, na których miał opierać się re-
montowany gmach. – Trzeba prze-
projektować konstrukcję budynku 
– informowała w marcu 2018 roku 
Anna Grzejszczyk z gminnego biu-
ra promocji. Niestety, wszelkie mo-
dyfikacje musiały być konsultowa-
ne z Wojewódzkim Mazowieckim 
Konserwatorem Zabytków, co było 
bardzo czasochłonne. Należało 
wykonać również dokumentację 
zamienną i uzyskać zamienne po-
zwolenie na budowę. Niestety, to 
wszystko bardzo długo trwało, co 
było spowodowane także opóźnie-
niami ze strony projektantów. 
 – Pierwotny projekt przebu-

dowy plebanii przygotowany na 
zlecenie parafii nie uzyskał apro-
baty konserwatora – mówi bur-
mistrz Daniel Putkiewicz. – Dla-
tego musieliśmy go nieco zmo-
dyfikować. Konserwator zaży-
czył sobie, aby budynek bardziej 
nawiązywał do historycznego 
kształtu plebanii. Teraz chcemy 
podpisać aneks do umowy z wy-
konawcą, który dokończy inwe-
stycję. Opracowywane są także 
nowe harmonogramy prac.
 Jak wszystko dobrze pójdzie i 
nie pojawią się kolejne nieprzewi-
dziane komplikacje, przebudowa 
budynku dawnej plebanii powin-
na zakończyć się w połowie przy-
szłego roku.

Tomasz Wojciuk

Projekt zamienny został zaakceptowany przez konserwatora 

zabytków kilka miesięcy temu

R E K L A M A

Wójt musi wpłacić kaucję 
w wysokości 100 tys. zł
LESZNOWOLA Kilka dni temu Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, że oskarżona m.in. o nie-

gospodarność i wyrządzenie gminie szkody majątkowej wójt Lesznowoli Maria Jolanta 

Batycka-Wąsik musi do 16 sierpnia wpłacić poręczenie majątkowe

 Problemy wójt Lesznowoli za-
częły się 10 lipca, kiedy to Ma-
ria Jolanta Batycka-Wąsik zosta-
ła zatrzymana przez funkcjonariu-
szy Centralnego Biura Antykorup-
cyjnego. Prokuratura Okręgowa w 
Warszawie zawnioskowała o zasto-
sowanie wobec zatrzymanej tym-
czasowego aresztowania. Sąd Re-
jonowy dla Warszawy-Mokotowa 
nie uwzględnił jednak tego wniosku 
i Maria Jolanta Batycka-Wąsik wy-
szła na wolność. Prokuratura Okrę-
gowa wniosła jednak na postano-
wienie sądu zażalenie. W ubiegły 
piątek nad sprawą pochylił się Sąd 
Okręgowy, który wydał orzeczenie 
o zastosowaniu wobec oskarżonej 
poręczenia majątkowego w wyso-
kości 100 tys. zł, które musi zostać 
wpłacone do 16 sierpnia.
 Kiedy 15 lipca wójt Lesznowo-
li przyszła do pracy, w urzędzie 
gminy czekali na nią funkcjonariu-
sze CBA, którzy wręczyli oskarżo-
nej decyzję Prokuratury Okręgowej 
o zastosowaniu wobec niej środka 
zapobiegawczego w postaci zaka-
zu wykonywania czynności służbo-
wych. Maria Jolanta Batycka-Wą-
sik złożyła na tę decyzję zażale-
nie. – Sprawa oczekuje na wyzna-
czenie terminu posiedzenia – infor-
muje sekcja prasowa Sądu Okręgo-

wego w Warszawie.
 Wkrótce po zatrzymaniu przez 
CBA Maria Jolanta Batycka-Wąsik 
usłyszała sześć zarzutów, w tym 
karalnej niegospodarności i wy-
rządzenia zarządzanej przez nią 
gminie szkody majątkowej w wiel-
kich rozmiarach (ponad 1,3 mln 
zł) oraz przekroczenia uprawnień 
służbowych w celu osiągnięcia ko-
rzyści majątkowych przez podmio-
ty, na rzecz których wydawano nie-

korzystne z punktu widzenia inte-
resów gminy decyzje podatkowe. 
W tym ostatnim przypadku za-
rzuty dotyczą wydania kilkunastu 
zdaniem prokuratury niezasad-
nych decyzji o umorzeniu zaległo-
ści podatkowych na łączną kwotę 
ponad 2,5 mln zł na rzecz spółek 
działających na terenie gminy.
 Marii Jolancie Batyckiej-Wąsik 
grozi do 10 lat pozbawienia wolności. 

Tomasz Wojciuk

Od połowy lipca wójt Lesznowoli ma zakaz pełnienia 

obowiązków służbowych

POWIAT

PIASECZNO

KONSTANCIN-JEZIORNA

TARCZYN

Kradną samochody na potęgę

Ukradła spodnie, zapomniała torebki

Damski bokser trafi ł do aresztu

Zmarł uczestnik pielgrzymki

Czarna środa

Płacił za zakupy nie swoją kartą

Zginął drogi sprzęt geodezyjny

 W ostatnich dniach na terenie powiatu skradziono kilka luksusowych 
samochodów o łącznej wartości przekraczającej pół miliona złotych. Po-
licja prosi o kontakt osoby, które widziały moment kradzieży lub mają 
jakieś informacje dotyczące sprawców tych przestępstw. Najpierw, 1 
sierpnia w Nowej Woli (ul. Frezji), skradziono czarną kię sportage z 2017 
roku o wartości 90 tys. zł. Potem, w nocy z 4 na 5 sierpnia w Bobrowcu, 
z ulicy Pomyślnej skradziono białe volvo S90 z 2018 roku o wartości 200 
tys. zł. Ale to nie koniec. Kolejnej nocy w Łazach, w rejonie ulicy Turkuso-
wej, zginęło następne volvo S90 z 2017 roku – tym razem szare – o po-
dobnej wartości. Mniej więcej w tym samym czasie w Lesznowoli na uli-
cy Wiewiórki skradziono białe bmw X5 z 2016 roku o wartości 150 tys. zł. 

 Do nietypowego zdarzenia doszło niedawno w jednej z sieciówek 
z odzieżą sportową na terenie Piaseczna. 32-letnia kobieta ukradła ze 
sklepu dwie pary markowych spodni o wartości kilkuset złotych, za-
pomniała natomiast zabrać z przebieralni swojej torebki, w której były 
m.in. dokumenty. Dzięki temu złodziejkę łatwo udało się zidentyfi ko-
wać. Teraz odpowie za kradzież. Grozi jej do 5 lat pozbawienia wolności. 

 W Konstancinie policjanci zatrzymali 61-letniego mężczyznę, któ-
ry w szczególnie okrutny sposób pastwił się nad swoją żoną. Kobieta 
była regularnie maltretowana zarówno fi zycznie, jak i psychicznie. W 
miejscu zamieszkania rodziny policjanci interweniowali wielokrotnie. 
Tym razem miarka się przebrała. Na wniosek prokuratury damski bok-
ser trafi ł na 3 miesiące do aresztu tymczasowego. Grozi mu do 3 lat po-
zbawienia wolności.

 We wtorek doszło do tragicznego zdarzenia na trasie pielgrzymki do 
Częstochowy. W Pracach Dużych zmarł 60-letni mężczyzna. Przyczyny 
śmierci pątnika bada prokuratura.

 W środę 31 lipca na terenie powiatu doszło do kilku poważnych wy-
padków, w wyniku których jedna osoba zginęła, a kilka odniosło poważ-
ne obrażenia. Na ulicy Puławskiego w Konstancinie-Jeziornie kierująca 
skodą kobieta potrąciła motorowerzystę. Mężczyzna ze złamaną mied-
nicą i innymi obrażeniami trafi ł do szpitala. Dwa samochody zderzyły 
się także na alei Krakowskiej w Tarczynie. Tu śmierć na miejscu poniósł 
39-letni mężczyzna. Do niebezpiecznego wypadku doszło również w 
Górze Kalwarii na ulicy Towarowej. W wyniku zderzenia dwóch samo-
chodów 22-letni mężczyzna z obrażeniami głowy i nóg trafi ł do szpitala.

 Ponad 60-letni mężczyzna wszedł w posiadanie cudzej karty płatni-
czej (policja ustala czy ukradł ją, czy znalazł). Do momentu zablokowania 
karty udało mu się zrobić dwa razy zakupy w jednym z marketów na te-
renie Piaseczna. Kupował drobne artykuły spożywcze, w tym butelkę spi-
rytusu. Kiedy ostatni raz przyszedł do sklepu 3 sierpnia, został ujęty przez 
ochronę i przekazany w ręce policji. Teraz o jego losie zdecyduje sąd.

 Kilka dni temu ktoś włamał się do fi ata pandy, stojącego na terenie 
miejscowości Kopana, gdzie trwa budowa nowej drogi szybkiego ruchu. 
Z auta skradziono sprzęt służący do pomiarów geodezyjnych o wartości 
około 45 tys. zł. Policja prosi o kontakt wszystkie osoby, które mają jakieś 
informacje o tym zdarzeniu lub proponowano im zakup specjalistyczne-
go sprzętu za podejrzanie niską cenę. 
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Dzieci nauczą się segregować odpady
 Na Górkach Szymona w Zalesiu Dolnym odbywają się Eko-Niedzie-
le. 11 sierpnia warsztaty będą dotyczyły m.in. segregacji odpadów oraz 
recyklingu. 18 sierpnia będzie mowa o  korzyściach z kompostowania 
odpadów zielonych. Na 25 sierpnia przygotowano warsztaty „Eco-Toys”, 
polegające na tworzeniu fi gurek z warzyw i owoców. 

TW
R E K L A M A

R E K L A M A

Dzień ze świadkami historii
PIASECZNO Spotkanie w historycznym Domu „Zośki” przy ul. Królowej Jadwigi 11 w Za-

lesiu Dolnym upłynęło pod znakiem powstańczych wspomnień, które zwieńczyło 

wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych

 Wydarzenie przed domem pań-
stwa Zawadzkich związane z kolej-
ną rocznicą Powstania Warszaw-
skiego cieszyło się, jak co roku, du-
żym zainteresowaniem mieszkań-
ców. Otworzyła je Hanna Zbyszew-
ska, prezes Fundacji Dom „Zośki. 
 Tego dnia była wspaniała okazja, 
żeby wysłuchać wspomnień uczest-
ników Powstania Warszawskiego 
– naocznych świadków historii. Jako 
pierwsza o tych niezwykle ciężkich 
czasach opowiedziała Irena Paproc-
ka, harcerka 31. Warszawskiej Dru-
żyny Harcerskiej.
 - Jestem z tym domem związa-
na od bardzo dawna – zaczęła swo-
ją opowieść pani Irena. – Moi dziad-
kowie mieli na ulicy Modrzewiowej 
w Zalesiu dom, więc bywałam tu 
często w dzieciństwie. Mój udział w 
powstaniu trwał tylko 12 dni sierp-
nia. Niestety, na odcinku na którym 
się znalazłam nie udało się nic opa-
nować. Cały czas byliśmy pod kon-
trolą Niemców. Po ucieczce z obozu 
w Pruszkowie 8 września wróciłam 
tutaj do dziadków. 
 Uczestniczka powstania podkre-
śliła, że mieszkało tu wówczas wielu 
profesorów.
 - Spotykaliśmy się w tym domu, 
w którym zorganizowali oni dla nas 
wykłady – wspominała Irena Pa-
procka. – Chodziliśmy na literatu-
rę polską do profesora Borowego, 
na chemię do profesora Zawadzkie-

go, uczyliśmy się też biologii i języka 
angielskiego.
 Swoimi przeżyciami z lat okupa-
cji podzielił się również Jakub To-
masz Nowakowski (pseudonim „To-
masz”) z Batalionu „Zośka”.
 – Przez całe powstanie wal-
czyłem na Żoliborzu – powiedział 
kombatant. – Nasza grupa toczy-
ła, zazwyczaj zwycięskie, potyczki z 
Niemcami i była coraz lepiej uzbro-
jona, zdobywając broń na wrogu. 
Mieliśmy pistolety maszynowe i ka-
rabinki, a nawet lekkie karabiny ma-
szynowe. Wzięliśmy udział w noc-
nym natarciu na Dworzec Gdański, 
ale niestety zostało ono odparte – ze 
względu na przewagę Niemców w 
broni ciężkiej. Zostałem wtedy lekko 
rany. Pod koniec września Niemcy 
natarli na Żoliborz, zostaliśmy od-

cięci w kilku blokach i byłem prze-
konany, że czeka nas już śmierć. Te 
ostatnie dni były jednocześnie tra-
giczne, ale i owocne – w tym sensie, 
że się dobrze nastrzelałem do Niem-
ców. Było dobrze widać piechotę bie-
gającą między czołgami – nastrzela-
łem się do nich za wszystkie czasy, za 
całą okupację i całe powstanie. No 
ale niestety musieliśmy kapitulować 
i złożyć broń na Placu Wilsona.
 Po wspomnieniach Powstańców, 
w ramach części artystycznej, z pro-
gramem „Czas Ciemnej Gwiazdy” 
wystąpił z kolei Aleksander Trąb-
czyński, wykonując, między innymi, 
poezję Zbigniewa Herberta. Spotka-
nie zwieńczyło wspólne śpiewanie 
pieśni patriotycznych. 

Grzegorz Tylec

Przeciw przemocy i nienawiści
PIASECZNO W niedzielę 11 sierpnia w godz 12.00 -13.00 na Skwerze Ste-

fana Kisiela odbędzie się wiec „Piaseczno przeciw przemocy i nienawiści”
 – W ostatnim czasie przez Polskę przelewa się brunatna fala przemocy, nie-
tolerancji i nienawiści, najjaskrawszym przejawem tego były zajścia 20 lipca w 
Białymstoku. Jako wolni obywatele, mieszkańcy Gminy Piaseczno, niezgadzają-
cy się na niszczenie polskiej praworządności, otwartości i tolerancji pragniemy 
dać wyraz solidarności z ludźmi bitymi i poniewieranymi (słownie oraz czynnie) 
za wygląd, kolor skóry, przekonania polityczne, orientację seksualna i świato-
poglądową – informują organizatorzy wydarzenia. – Nie zgadzamy się na łama-
nie zasad obywatelskiego współżycia, na profanacje patriotyzmu, na propago-
wanie nacjonalistycznych zachowań, na agresje i nienawiść.

AB
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Cyrkowa baśń o miłości
TARCZYN W sobotnie popołudnie warto udać się do „Kina za rogiem” 

na magiczną opowieść o losie dwojga zakochanych, którą opowiada 

słynny Cirque du Soleil

 Popularna na całym świecie grupa artystyczna łączy w swoich widowi-
skach sztukę cyrkową, uliczny teatr i akrobatykę. Dzięki niezwykle urozmaico-
nej scenografi i, bogatym w kształty i barwy kostiumom oraz muzyce wyko-
nywanej na żywo zaskarbili sobie serca tysięcy fanów. Grupa planuje przyjazd 
do Polski w przyszłym roku, ale już teraz będzie można poznać ich umiejętno-
ści w pokazie fi lmowym „Amaluna”, organizowanym przez Gminny Ośrodek 
Kultury. Spektakl opowiada historię grupy bogiń rządzących wyspą Amaluna. 
Córka jednej z nich zakochuje się w przybyłym na wyspę żeglarzu. Los wysta-
wi ich miłość na próbę. Film dla dzieci od 7 lat. Projekcja odbędzie się 10 sierp-
nia o godz. 14 w „Kinie za rogiem”. Wstęp: 3 zł.

NAB

Dworek Ryxów popada w ruinę
PRAŻMÓW We wnętrzu dworku Ryxów straszą odpady medyczne i stary, zrujnowany 

sprzęt lekarski. Niewykluczone, że miejsce to służy także za noclegownię dla bezdom-

nych. Dlaczego cenny zabytek nie został przez nikogo zabezpieczony?

 Dworek Ryxów w Prażmowie, je-
den z okazalszych zabytków w oko-
licy, przechodzi do zasobów powia-
tu piaseczyńskiego. 
 – Jesteśmy na etapie sporządza-
nia protokołu uzgodnień. Do czasu 
skompletowania wszystkich doku-
mentów mieniem zarządza gmina 
Prażmów – informuje starosta pia-
seczyński Ksawery Gut. 
 – Podejmując decyzję o cofnię-
ciu darowizny starosta powinien 
mieć świadomość o przejęciu odpo-
wiedzialności za ten dworek – uwa-
ża wójt Prażmowa Jan Dąbek. – Nie 
chcieliśmy oddawać dworku, nie bę-
dziemy więc podejmować uchwa-
ły mówiącej o tym, że go oddajemy. 
Moim celem było ratowanie tej nie-
ruchomości, a starosta odbiera ją, 
nie mając żadnego pomysłu na jej 
wykorzystanie.
 Do 2004 roku w dworku znajdo-
wał się Samodzielny Zespół Publicz-
nych Zakładów Lecznictwa Otwar-
tego. Jednak od 15 lat budynek stoi 
pusty. Jego obecny stan pozosta-
wia wiele do życzenia – zarośnię-
ty teren, powybijane szyby, opada-
jący ze ścian tynk, częściowo znisz-
czony dach. Budynek nie jest w ża-
den sposób zabezpieczony. Najwięk-
szą grozę budzi jednak samo wnę-
trze, do którego można się dostać 
bez najmniejszych problemów. W 
środku znajdują się pozostałości po 
gabinetach lekarskich, powyrywane 
z framug drzwi, zardzewiały sprzęt 
ginekologiczny. Na podłodze wala-
ją się leki dostępne  wyłącznie na re-
ceptę. Obrazu nędzy i rozpaczy do-
pełnia potłuczone szkło i plamy na 
podłodze, przypominając zaschnię-
tą krew. Prowadzące na mieszkalne 
poddasze wąskie, spróchniałe scho-
dy i wypaczony balkon wiszą, jakby 
za chwilę miały się oderwać i runąć. 
Poddasze było użytkowane jako po-
mieszczenie socjalne na początku 
lat dwutysięcznych. 
 – My budynek zabezpieczyli-
śmy kilka miesięcy temu, ale być 
może doszło do jakiegoś aktu wan-
dalizmu, który sprawił, że aktual-
nie można wejść do środka  – mówi 
wójt Jan Dąbek. – Jeśli starosta chce 
być właścicielem dworku, to powi-

nien teraz o niego dbać. To bardzo 
przykre, bo ocalenie tego zabytku 
powinno być priorytetem – podkre-
śla wójt. – Gdyby starostwo wykaza-
ło odrobinę dobrej woli, można by 
było tę architektoniczną perełkę za-
chować dla przyszłych pokoleń.
 Zmiana zarządcy niewiele w 
sprawie dworku zmieni. Obiekt 
niszczeje od  lat, mimo że jest wpi-

sany nie tylko do gminnej ewiden-
cji zabytków, ale również do reje-
stru zabytków województwa ma-
zowieckiego. Powiat dworek przej-
muje, ale bez wizji na jego zago-
spodarowanie. 
 – Na chwilę obecną nie mamy na 
niego pomysłów – przyznaje staro-
sta Ksawery Gut. 

Natalia Brzozowska
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Prenatalne testy genetyczne 
w Przychodni Grapa

Przychodnia Grapa

Al. Wojska Polskiego 6

05-520 Konstancin-Jeziorna

Tel. 22 69 00 650

Panie doktorze, czy war-

to wykonywać genetycz-

ne testy prenatalne? 

dr Marek Rychlik Dyrek-

tor medyczny: Często pa-
cjentki pytają na czym po-
legają badania prenatalne i 
po co w ogóle się je wyko-
nuje. Ciąża to piękny stan, 
ale warto wiedzieć, czy roz-
wój dziecka jest prawidło-
wy. Życzylibyśmy sobie, 
żeby zawsze sprawdzał się 
tylko ten optymistyczny 
scenariusz, gdzie ciąża roz-
wija się prawidłowo, a ro-
dzice wychodzą z gabine-
tu uśmiechnięci. Niestety, 
gdy przydarza się ten gor-
szy scenariusz kluczowa jest wiedza. A dlaczego? Dlatego, że wiedząc, że u maleństwa 
coś jest nie w porządku jesteśmy w stanie zaplanować poród w ośrodku referencyjnym, 
gdzie maluch dostanie od razu po porodzie odpowiednią opiekę. Niejednokrotnie czas 
jest kluczowy. I właśnie po to jest diagnostyka prenatalna.

Czy w Grapie można wykonać badania genetyczne?

dr MR: Tak, ponieważ coraz więcej kobiet decyduje się na późne macierzyństwo, moż-
na wykonać w Grapie genetyczne testy prenatalne neoBona. Test jest odpowiedni dla 
każdej matki i każdego rodzaju ciąży. Test można wykonać już w 10 tygodniu ciąży, 
przy czym 10 tydzień powinien się kończyć. Nie ma granicy do którego tygodnia wy-
konuje się test. Cała procedura polega na pobraniu krwi od ciężarnej, dzięki temu test 
w żaden sposób nie zagraża płodowi – jest całkowicie nieinwazyjny. Test jest niezwy-
kle dokładny, ma wysoką czułość, ponad 99% przy Zespole Down’a i Patau, powyżej 
97% przy Zespole Edwardsa. Stwierdza wiele innych wad genetycznych, a także po-
zwala na określenie płci płodu.  
Ponadto wśród badań przesiewowych najczęściej wykonywane u pacjentek są: USG 
referencyjne każdego trymestru oraz test PAPP-A. Te badania również można wyko-
nać w Przychodni Grapa. 
Aby móc interpretować badanie referencyjne, lekarz musi posiadać odpowiedni certy-
fi kat FMF (Fetal Medicine Foundation), który uprawnia go do oszacowania ryzyka wy-
stąpienia niektórych wad genetycznych u płodu, miło mi poinformować, że nasi leka-
rze posiadają takie certyfi katy i są doświadczonymi praktykami. 

www.przychodniagrapa.pl
facebook/przychodniagrapa

Dziękuję za rozmowę. 
Artykuł służy do celów informacyjnych. 

Konstancińskie szkoły gotowe na 
przyjęcie uczniów
KONSTANCIN-JEZIORNA Zakończyła się rozbudowa Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 5, 

która kosztowała około 2,5 mln zł. Niedługo skończy się też przebudowa SP nr 1, na co 

gmina przeznaczyła ponad 10,5 mln zł

 Trwają intensywne przygoto-
wania do rozpoczęcia nowego roku 
szkolnego. W Piasecznie do użytku 
zostanie oddane wkrótce Centrum 
Edukacyjno-Multimedialne, wybu-

dowane kosztem ponad 50 mln zł. 
W Lesznowoli gmina wynajmie bu-
dynek przy ul. Sportowej, do które-
go zostaną przeniesione klasy pierw-
sze i drugie miejscowej podstawów-
ki (oprócz tego trwa budowa szko-
ły w Zamieniu i rozbudowa szkoły w 
Nowej Iwicznej). W Konstancinie-Je-
ziornie dobiegła końca rozbudowa 
Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 
5 przy ul. Szkolnej 7. W „piątce” do-
budowano piętro, na którym znajdzie 
się świetlica, pokoje logopedy, reedu-
katora i pedagoga oraz toalety. Obok 
szkoły powstało nowoczesne boisko, 
pojawiły się także dodatkowe miejsca 
parkingowe. W tej chwili trwają od-

biory techniczne, które na pewno za-
kończą się przed 2 września.
 Końca dobiega także przebudo-
wa SP nr 1. Inwestycja rozpoczęła 
się w połowie ubiegłego roku. Szko-
ła zyska nową kuchnię wraz ze sto-
łówką (obydwa pomieszczenia są 
już gotowe i zostaną uruchomione 
wraz z nowym rokiem szkolnym), 
a także dużą halę sportową wraz z 

szatniami, pomieszczeniami maga-
zynowymi i salami dydaktycznymi 
zlokalizowanymi na pierwszej kon-
dygnacji. W hali i części oświato-
wej trwają jeszcze prace wykończe-
niowe, montowane jest też wyposa-
żenie. Ta część szkoły ma zostać od-
dana do użytku do 30 września.

TW

Nowa hala sportowa przy SP nr 1

Uczniowie dwóch konstan-

cińskich szkół od września 

będą mogli korzystać 

z nowych pomieszczeń

Rodzinny zespół zagrał na skwerze
PIASECZNO W ostatnią sobotę na Skwerze Kisiela zagrał zespół Drużyna Wawrzyna, który zaprezentował 

ciekawe, autorskie podejście do piosenki literackiej. Następny koncert na skwerze już 17 sierpnia

 Na Drużynę Wawrzyna składają 
się ojciec, trzech synów i dwie ku-
zynki. O sile grupy decydują w du-
żej mierze niebanalne teksty autor-
stwa Andrzeja Wawrzyniaka. W tę-
sknocie za czasami sprzed telefo-
nów komórkowych, zamiłowaniu 
do natury i normalnymi relacjami 
międzyludzkimi przypomina nie-
co Andrzeja Sikorowskiego z gru-
py Pod Budą. W Piasecznie wspo-
mogli go gitarzysta Darek Wawrzy-
niak, perkusista Krzysztof Waw-
rzyniak, basista Piotr Wawrzyniak 
i dwie wokalistki Natalia Jarosław-
ska-Wrąbel i Katarzyna Rajewska. 
Oprócz tradycyjnych piosenek ro-
dem z Krainy Łagodności usły-
szeć można było również nieco reg-
gae, bluesa czy rock and rolla. Pu-
bliczność przystawała i przysiadała 
na skwerze, by pośpiewać wspólnie 
z artystami, których pożegnała na 
koniec burza oklasków.
 A już 17 sierpnia na Skwerze Ki-
siela zagra zespół Raraszek. Obszar 

zainteresowań muzycznych kape-
li to region historycznej Małopol-
ski. Mieszkający w Krakowie człon-
kowie zespołu kompletują repertuar 
w oparciu o zapisy Oskara Kolber-
ga, jeżdżą do okolicznych śpiewa-
ków i instrumentalistów oraz prze-
słuchują lokalne archiwa muzycz-
ne. Szczególnie upodobali sobie me-

lodie z północnych oraz południo-
wo-wschodnich rubieży terytorium 
Krakowiaków, noszące najbardziej 
charakterystyczne cechy muzyki ta-
necznej, niescenicznej, niestylizowa-
nej. W repertuarze mają krakowia-
ki, walczyki, polki i oberki. Początek 
koncertu o godzinie 19.30.

Grzegorz Tylec
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„Filia” szkoły w Lesznowoli 
prawie gotowa
LESZNOWOLA W budynku przy ul. Sportowej w Lesznowoli, w którym od 2 września mają 

uczyć się klasy pierwsze i drugie szkoły podstawowej, trwają ostatnie prace wykończe-

niowe. Meblowanie gmachu ma zacząć się za około dwa tygodnie

 W styczniu tego roku radni zde-
cydowali, że gmina wynajmie budy-
nek przy ulicy Sportowej, sąsiadu-
jący z Zespołem Szkolno-Przedsz-
kolnym im. Noblistów Polskich w 
Lesznowoli. Inwestycja realizowana 
jest przez prywatnego przedsiębior-
cę, który porozumiał się z gminą w 
kwestii wynajęcia gmachu. Do bu-
dynku, w którym znajdzie się 10 sal 
lekcyjnych, stołówka, pokój nauczy-
cielski, pokój dyrektora i prawdopo-
dobnie biblioteka pierwotnie mia-
ły zostać przeniesione klasy I-III, 
co miało ograniczyć system zmia-
nowy wynikający z przepełnienia 
szkoły. Z naszych informacji wynika 
jednak, że będą uczyły się tam tyl-
ko klasy pierwsze i drugie. – Do 20 
sierpnia inwestor powinien uzyskać 
wszystkie niezbędne zezwolenia na 
użytkowanie budynku – informuje 
Marta Siebiata-Bąk z zespołu szkol-
no-przedszkolnego w Lesznowoli. 
– Potem w gmachu będzie monto-
wane wyposażenie, aby mógł on 

przyjąć dzieci już 2 września. 
 W myśl uchwały podjętej przez 
lesznowolskich radnych, za dzierża-
wę budynku od września gmina bę-
dzie płacić 55 tys. zł netto miesięcz-

nie. Umowa została zawarta do koń-
ca 2023 roku. Prawdopodobnie po-
tem nieruchomość zostanie przez 
samorząd wykupiona. 

Tomasz Wojciuk

Budynek jest nowoczesny i estetyczny. Pierwsi uczniowie 

pojawią się w nim już za kilka tygodni

R E K L A M A

Nauka wędkowania na Górkach
Szymona
PIASECZNO Dwa tygodnie temu 

przy zalewie Amo na Górkach 

Szymona zaczęła działać szkół-

ka wędkarska prowadzona przez 

koło nr 17 Polskiego Związ-

ku Wędkarskiego w Piasecznie. 

W pierwszych zajęciach wzięło 

udział 7 dzieci. Następne odbędą 

się w najbliższą niedzielę

 Pierwsze spotkanie dla dzie-
ci, które trwało w sumie 3,5 godzi-
ny, zostało zorganizowane pod ko-
niec lipca. – Przyszło na nie sied-
mioro młodych wędkarzy w wieku 
8-9 lat – mówi Łukasz Stryczyń-
ski z koła wędkarskiego nr 17. Pod-
czas zajęć dzieci realizowały opra-
cowany wcześniej program. Mogły 
zobaczyć, jak zachowuje się zestaw 
ze spławikiem, uczyły się też prze-
cierać zanętę na sicie. Potem obser-
wowały jak zanęta zachowuje się w 
specjalnym akwarium. – Uczyliśmy 
również dzieci jak dbać o czystość 
nad wodą – dodaje Łukasz Stry-
czyński. – Były też oczywiście dwie 
godziny wędkowania.
 Podczas najbliższego spotkania, 
które rozpocznie się w niedzielę o 
godz. 10 na stawie od strony bistro 
(przyjść na nie może każdy, wstęp 
jest bezpłatny), dzieci będą dalej 
uczyły się wędkować ze spławikiem. 
Zajęcia poprowadzi m.in. nowa pre-
zes koła Małgorzata Górska. A za ty-

dzień, 18 sierpnia na zalewie odbędą 
się mistrzostwa szkółki dla dzieci, po-
łączone z pokazem łowienia na tycz-
kę. Organizatorzy zaplanowali tego 
dnia naprawdę sporo atrakcji. Wszy-

scy zainteresowani zarówno wzięciem 
udziału w zajęciach, jak i zawodach 
proszeni są o kontakt z Łukaszem 
Stryczyńskim pod nr tel. 798 285 674.

TW

 Młodzi adepci wędkowania mają już na swoim koncie 

pierwsze sukcesy

Błyszczące włosy latem
Dla tych pań, które mają problem z włosami zniszczonymi,  przesuszony-

mi, łamliwymi i zmęczonymi zabiegami chemiczni mamy świetny zabieg, 

który trwale podniesie jakość włosów 

Włosy nawilżone pełne blasku

 Dla włosów przesuszonych, które utraciły blask, są zmęczone codziennym modelowa-

niem, prostowaniem, utrwalaniem  polecamy Magic Efect Botox firmy Tahe. Podstawo-

wym celem zabiegu jest wyrównanie gospodarki wodnej wewnątrz włosa. Składnikami ak-

tywnymi są naturalny kolagen, kwas hialuronowy, keratyna oraz olej arganowy.

Naturalny kolagen nawilża i odżywia włosy oraz przywraca je do stanu dawnej świetności. 

Kwas hialuronowy, który głęboko nawilża, posiada zdolność do utrzymania wody w ilości 

odpowiadającej tysiąc razy większej niż jego masa własna. 

Keratyna to składnik budulcowy – naprawia strukturę i ochronna warstwę włókien uszko-

dzonych chemicznie oraz przez czynniki fizyczne. 

Olej arganowy walczy z negatywnymi skutkami upływu czasu, wzmacnia i nabłyszcza włosy.

Cudowne nawilżenie

 Połączenie tych składników wyrównuje gospodarkę wodną we wnętrzu włosa. Za spra-

wą kolagenu i kwasu hialuronowego włos przez długi czas po zabiegu utrzymuje wilgoć, zu-

pełnie inaczej niż wcześniej. Ma to ogromny wpływ na wszelkie czynności, które wykonujemy 

na włosach. Wszystkie zabiegi takie jak codzienna stylizacja suszarką, domowa pielęgnacja, far-

bowanie włosów czy zabiegi regeneracyjne będą przynosić dużo lepsze rezultaty niż wcześniej.

Salon BB, 
ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej); Tel. 22 401 1234, bbsalon.pl
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Najpiękniejsze melodie muzyki fi lmowej
 W niedzielę 11 sierpnia o godz. 17 w konstancińskim amfi teatrze 
wystąpi Hot Water Company. Koncert przypomni najpiękniejsze melo-
die z niezapomnianych fi lmów. Zagrają profesjonalni muzycy: Krystyna 
Steczkowska – skrzypce; Misza Hairulin – kontrabas oraz Grzegorz Ka-
raś – pianino. Trio ma na swoim koncie wiele sukcesów, wśród których 
można wymienić, m.in. kompozycje do fi lmów i seriali „Testosteron”, „Ju-
tro idziemy do kina”, „Bodo” czy „Mamuśka”. Wstęp wolny.

TW



Czytaj też w internecie:

ADHD – znak naszych czasów
ADHD to inaczej zespół nadpobudliwości psychoruchowej z defi cytem uwagi. Oznacza 

on zaburzenia rozwoju dziecka, które znacznie utrudniają jego codzienne funkcjono-

wanie. Maluchy z ADHD uznawane są często za niegrzeczne, sprawiające kłopot rodzi-

com i nauczycielom. Na temat tych zaburzeń krąży jednak wiele stereotypów i mitów

 Pierwsze objawy ADHD mogą 
ujawnić się już w okresie przed-
szkolnym. Należy być jednak wów-
czas bardzo ostrożnym z diagno-
zowaniem przyczyn nadmiernej 
nadpobudliwości. Pamiętajmy o 
tym, że przedszkolaki są z natury 
bardzo ruchliwe i nie potrafią sku-
piać uwagi. Większość psycholo-
gów stoi więc na stanowisku, że 
ADHD można zdiagnozować do-
piero w wieku szkolnym – gdy za-
chowanie ucznia sprawia kłopot 
nauczycielom i rówieśnikom.
 Do jego głównych objawów na-
leżą nasilone problemy z koncen-

tracją (utrudniają dziecku nor-
malne funkcjonowanie), nadru-
chliwość (trudno mu usiedzieć w 
jednym miejscu, wszędzie go peł-
no) i impulsywność (przejawia się 
krzykliwością, hałaśliwością, a na-
wet zachowaniami agresywnymi). 
Kiedyś uważano, że ADHD do-
tyczy głównie chłopców, ale za-
burzenia dotykają również dziew-
czynek, choć objawiają się w inny 
sposób – są one zwykle mniej ha-
łaśliwe, ale jakby bardziej nieobec-
ne (występują zaburzenia koncen-
tracji uwagi).

Podstawą jest właściwa diagnoza

 – Jeśli wychowawcy podejrzewa-
ją, że dziecko może mieć ADHD, to 
powinni, razem z rodzicami, skon-
sultować to ze specjalistą i postępo-
wać według jego zaleceń, żeby dziec-
ko miało zabezpieczone wszystkie 
potrzeby i tak zorganizowaną prze-
strzeń i zajęcia, aby odpowiada-
ły one jego możliwościom – uważa  
Joanna Srebnicka, pedagog. – My-
ślę, że często do worka ADHD wkła-
da się inne symptomy, takie jak za-
burzenia zachowania, koncentracji 
czy więzi. Wprawdzie objawy mogą 
być w tych przypadkach podobne, 
ale ich podłoże i przyczyny są zupeł-
nie inne, a żeby pomóc dziecku waż-
ne jest odnalezienie przyczyn i za-
spokojenie potrzeb.
 Jakiś czas temu toczyła się dość 
powszechna dyskusja o tym, czy pro-
blem ADHD nie jest w ogóle przeja-
skrawiony. Pojawiały się, między in-
nymi opinie, że rodzice próbują tłu-
maczyć złe zachowanie swojej pocie-
chy zaburzeniami, a de facto tuszują 
w ten sposób swoją nieudolność wy-
chowawczą.
 – Nie można powiedzieć, że jest 
to przejaskrawiony problem, bo daje 
to przestrzeń do jego lekceważenia i 
przypinania dzieciom łatek typu „nie-
grzeczne”, „rozwydrzone”, „wycho-
wywane bezstresowo” – tłumaczy Jo-
anna Srebnicka. – Tymczasem naj-

ważniejsze jest dla mnie przesłanie: za 
każdym złym zachowaniem dziecka 
stoi niezaspokojona potrzeba.

Zaakceptować i ograniczyć objawy

 Nie można niestety wyleczyć 
ADHD, ale można sprawić, że pro-
blemy związane z chorobą będą 
dużo mniej uciążliwie – zarówno dla 
dziecka, jak i jego otoczenia. Pierw-
szym krokiem ku temu powinno być 
zrozumienie – nie tylko ze strony ro-
dziców, ale i wszystkich osób, któ-
re się nim opiekują. Dużo pomo-
że również ustalenie jasnego syste-
mu zasad. Udowodniono, że dzie-
ci z ADHD lepiej się zachowują, kie-
dy w ich otoczeniu nie ma pośpie-
chu, chaosu, a ich codzienne zajęcia 
są dobrze zaplanowane. Swój nad-
miar energii mogą również dodatko-
wo spożytkować pozytywnie, np. po-
przez sport czy zajęcia artystyczne, 

które uczą dodatkowo cierpliwości i 
systematyczności.
 Wiele objawów wymaga także po 
prostu naszej akceptacji, a nie ich 
zwalczania.
 – Sytuacje mogą być różne – pod-
sumowuje Joanna Srebnicka. – Cza-
sami dziecku potrzebna jest nasza 
uwaga czy zainteresowanie, a czasa-
mi potrzebuje ono po prostu odpo-
czynku. Negatywny wpływ na jego 
zachowanie mają zbyt duża liczba 
bodźców i konieczność zrozumienia 
niejasnych poleceń. Generalnie uwa-
żam, że poznanie dziecka i dobra dia-
gnoza pozwolą nam zrozumieć mło-
dego człowieka i jego sposób funkcjo-
nowania, a kolejnym krokiem powin-
no być zapewnienie mu odpowied-
nich warunków i zaspokojenie jego 
potrzeb emocjonalno-poznawczych.

Grzegorz Tylec
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Korygujmy wady postawy
Każdy rodzic marzy o tym, by jego dziecko było zdrowe i prawidłowo się rozwijało. 

Współcześnie, w dobie rozwoju technologii i w związku z tym mniejszej niż kiedyś ak-

tywności ruchowej wśród najmłodszych, coraz częściej mamy do czynienia z wadami 

postawy. Na szczęście już w wieku przedszkolnym można je znacząco ograniczyć, a na-

wet całkowicie wyeliminować

 Ruch jest naturalną potrzebą 
każdego człowieka, w tym dziecka. 
Pełni on szczególnie istotną rolę w 
okresie przedszkolnym, gdyż wła-
śnie wtedy kościec młodego człowie-
ka jest wyjątkowo podatny na wszel-
kie deformacje. Ze względu na nie-
wystarczająco silne, wymagające 
wzmocnienia mięśnie, łatwo wte-
dy o wykształcenie się różnego typu 
krzywizn kręgosłupa czy nieprawi-
dłowego kształtu stopy. Odpowied-
nio poprowadzone zajęcia korekcyj-
ne nie tylko poprawią możliwości fi-
zyczne ciała malucha, ale będą mieć 
również pozytywny wpływ na pracę 
i funkcje jego mózgu.

Powody wad postawy

 Zanim jeszcze zabierzemy się 
za korygowanie ewentualnych wad 
drogą ćwiczeń, dobrze jest uprzed-
nio zastosować profilaktykę. Co po-
woduje, że tak wiele dzieci ma dziś 
problemy fizyczne? Jedną z przy-
czyn jest nadmiernie rozpowszech-
niona w XXI wieku pozycja siedzą-
ca. Rodzice sadzają często niemow-
lęta na zbyt niskim lub zbyt wyso-
kim krzesełku. Tymczasem kręgo-
słup, zwłaszcza w niewłaściwej po-
zycji, potrzebuje odpoczynku i wy-
korzystania innych mięśni. Dzieci 
powinny naturalnie i często zmie-

niać pozycje ciała – np. z siedzącej 
na leżącą. Dobrze żeby rodzice za-
dbali również o właściwe miejsce do 
spania dla swoich pociech (łóżko nie 
powinno być zbyt miękkie).  Proble-
my powoduje także noszenie zbyt 
dużych ciężarów – zarówno na ple-
cach, jak i przed sobą, czy używa-
nie złego obuwia – wspomagającego 
koślawienie stopy i pomagającego w 
utrwaleniu się płaskostopia.
 Niemniej istotne w rozwoju 
dziecka są jego zwyczaje żywienio-
we. Nadwaga i otyłość zdecydowa-
nie sprzyjają bowiem wadom posta-
wy. Zwracajmy więc baczną uwagę 
na to, co jedzą nasze pociechy – uni-
kajmy przede wszystkim produktów 
przetworzonych, dań typu fast food 
i produktów z dużą zawartością cu-
kru (np. słodzonych napojów gazo-
wanych).

Ćwiczenia dla zdrowia

 Na poziomie przedszkola sto-
sowana jest kompensacja ewen-
tualnych wad postawy. Najczę-
ściej występującymi u dzieci wada-
mi są: okrągłe i płaskie plecy, sko-
liozy (boczne skrzywienia kręgosłu-
pa), lordozy (wygięcie kręgosłupa ku 
przodowi), płaskostopie oraz przy-
kurcz mięśni i ścięgien. Gimnasty-
ka korekcyjna polega na symetrycz-

nym wzmacnianiu mięśni – głównie 
grzbietu i brzucha (stabilizujących 
kręgosłup) oraz podeszwowych sto-
py (w ramach profilaktyki występo-
wania wad kończyn dolnych, głów-
nie płaskostopia). W gimnastyce 
chodzi także o wyrobienie u dzie-
ci nawyku prawidłowej postawy. W 
trakcie zabaw ruchowych oraz ćwi-
czeń korekcyjnych dzieci poznają 
własne ciało, odkrywają różnice po-
między postawą prawidłową, a nie-
prawidłową, a zdobytą w ten spo-
sób wiedzę mogą wykorzystywać 
później we wszystkich codziennych 
czynnościach. Oprócz ruchu ważny 
jest również właściwy odpoczynek. 
Na zajęciach maluchy uczą się rów-
nież właściwych pozycji, w których 
można wypoczywać z korzyścią dla 
efektów korekcyjnych.
  Stymulacja rozwoju fizycznego 
przedszkolaka powinna przebiegać 
w sposób atrakcyjny dla malucha. 
Wykorzystuje się w tym celu, mię-
dzy innymi muzykę, kolorowe po-
moce oraz gry i zabawy. Oprócz 
tradycyjnych zajęć na sali gimna-
stycznej (np. ćwiczeń w zwisie z wy-
korzystaniem drabinek) zalecane 
jest również pływanie, podczas któ-
rego ruchy są  symetryczne, a krę-
gosłup po obu stronach jest jedna-
kowo napięty, wyprostowany i zmi-

nimalizowane są siły przyciągania. 
Generalnie gimnastyka korekcyj-
na ma rozbudzać u dzieci zamiło-
wanie do wszechstronnej aktywno-

ści, co może owocować zdrowiem i 
sprawnością w dorosłym życiu.

Grzegorz Tylec

Wakacje z piaseczyńską 
wąskotorówką
PIASECZNO Wycieczki szlakiem wąskotorówki to atrakcja nie tylko dla 

najmłodszych. Do końca wakacji zaplanowano jeszcze kilka interesu-

jących wycieczek, na które warto się wybrać całą rodziną. Oprócz prze-

jazdu pociągiem, organizatorzy zapewniają dodatkowo płatne atrak-

cje dla dzieci, catering, przejazdy lokomotywą i bryczką konną

 W sobotę 10 sierpnia będzie na nas czekał Pociąg Warszawskich Linii Tu-
rystycznych prowadzony przez Piaseczyńsko-Grójeckie Towarzystwo Kolei 
Wąskotorowej wraz z Zarządem Transportu Miejskiego. Odjazd z Piaseczna o 
godzinie 14.20, powrót ok. godz. 18. Dla chętnych dojazd z Warszawy zabyt-
kową linią autobusową „51” (szczegóły na stronie głównej w zakładce WLT). 
Przejazd kolejką na trasie Piaseczno - Złotokłos - Piaseczno. W trakcie postoju 
na polanie w Runowie (ok. 2,5 h) przewidziano ognisko. 
 Następnego dnia - Niedziela z kolejką wąskotorową. Odjazd pociągu z Pia-
seczna o godzinie 11, powrót ok. godz. 15. Przejazd odbędzie się na trasie Pia-
seczno - Tarczyn - Piaseczno. Na polanie w Runowie również odbędzie się pik-
nik i ognisko (ok. 2,5 godz.).
 Kolejny przejazd kolejką odbędzie się w czwartek 15 sierpnia. O godzinie 
12 z Piaseczna wyruszy pociąg specjalny z okazji Dnia Wojska Polskiego.  Po-
wrót do Piaseczna zaplanowano na ok godz. 16. Przed odjazdem pociągu, 
na stacji Piaseczno Miasto Wąskotorowe odbędzie się krótkie wspomnienie 
pułkownika - „Starego Wiarusa”, poświęcone wydarzeniom z 15 sierpnia 1920 
roku. Na polanie zaplanowano 2,5 godzinny postój, w czasie którego w cenie 
biletu przewidziano ognisko, kije do kiełbasek, drobny sprzęt sportowy, leża-
ki, a także występ warszawskiej kapeli ulicznej „Z Tunelu”. W jej wykonaniu 
usłyszymy piosenki starej Warszawy, pieśni powstańcze oraz wojskowe. 
 W sobotę 17 sierpnia znów zaprasza Pociąg Warszawskich Linii Turystycz-
nych prowadzony przez Piaseczyńsko-Grójeckie Towarzystwo Kolei Wąskoto-
rowej wraz z Zarządem Transportu Miejskiego. Odjazd z Piaseczna o godzinie 
14.20, powrót ok. godz. 18. 
 Kolejna Niedziela z kolejką wąskotorową odbędzie się 18 sierpnia. Odjazd po-
ciągu z Piaseczna o godzinie 11, powrót ok. godz. 15. Przejazd na trasie Piaseczno 
- Tarczyn - Piaseczno. Piknik i ognisko na polanie w Runowie (ok. 2,5 godz.). 
Zapewniamy (za dodatkową odpłatnością): catering, atrakcje dla dzieci, prze-
jazdy lokomotywą i bryczką konną.
Szczegóły na: www.kolejka-piaseczno.pl, tel.  607-155-188,  (22) 756 76 38
Zakup biletów: www.bilety.kolejka-piaseczno.pl

fot. Janusz Sędzicki

R E K L A M A



nr 29 (776)/2019/W1

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

R E K L A M A

Poznaj radosny świat magii!
Lato to idealny czas na rodzinne przygody i korzystanie z uroków natury! Okazję stwa-

rza wizyta w Magicznych Ogrodach. To miejsce z wyjątkową atmosferą i urozmaicony-

mi atrakcjami dla każdej grupy wiekowej

 Magiczne Ogrody to tajemniczy 
świat… Pierwszy w Polsce rodzinny 
park tematyczny, który powstał w opar-
ciu o oryginalną baśniową opowieść. 
Historia ta, wraz z ideą harmonijne-
go rozwoju człowieka, to fundament 
Ogrodów. Wędrując po ich barwnych 
krainach będziecie bawić się i pozna-
wać świat wszystkimi zmysłami. Odbę-
dziecie symboliczną podróż – jak boha-
terowie historii Magicznych Ogrodów, 
mówiącej o przyjaźni i skomplikowa-
nych życiowych wyborach! Poznacie 
niezwykłych mieszkańców Ogrodów:  
waleczne Krasnoludy, radosne Wróż-
ki Smużki, pracowite Bulwiaki oraz ku-
dłate łobuziaki - Mordole. 
 Po drodze skorzystacie z oryginal-
nych atrakcji: karuzel napędzanych siłą 
mięśni, olbrzymiej zjeżdżalni, a tak-
że nowości – w tym unikalnej w Euro-
pie ścieżki tematycznej na dachu – Mo-
stów w koronach Drzew. To wszystko w 
cenie biletu, pośród szemrzących stru-
mieni oraz kwitnących kwiatów, drzew 
i krzewów. W otoczeniu przyjaznych 
animatorów! Ponadto w weekendy cze-

kają ciekawe pokazy i wydarzenia! Naj-
bliższe z nich to „Poznaj Tajemnice Zo-
rana” (10-11.08) oraz „Radosny świat 
magii” (15-18.08).
 Poza nietuzinkowymi atrakcjami w 
Magicznych Ogrodach są strefy relak-
su z różnorodną florą i fauną, restau-
racje o urozmaiconym menu, kawiar-
nie, lodziarnie, sklepy z oryginalnymi 
pamiątkami oraz darmowe parkingi. 

 Park w wakacje jest czynny co-
dziennie od 10:00 do 19:00. Bile-
ty kupicie na stronie www.magicz-
neogrody.com oraz w kasach. In-
formacje o kolejnych wydarzeniach 
w zakładce Wydarzenia oraz na fan-
page’u parku (www.facebook.com/
magiczneogrodyjanowiec). Ponadto 
dostępne są przewodniki rozdawane 
przy kasie. 
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Języki obce już od małego
Dziecko w przedszkolu znajduje się na takim etapie swojego życia, że jest w stanie na-

turalnie przyswajać ogromną ilość informacji. Warto więc wykorzystać ten fakt do na-

uki języków obcych, których znajomość z pewnością przyda mu się w przyszłości

 Pierwsze lata życia młode-
go człowieka stanowią dobry czas 
na rozpoczęcie nauki języków ob-
cych. Na początku rodzice powin-
ni umożliwić maluchom osłuchiwa-
nie się z nimi, niejako „przemyca-
jąc” do codziennej mowy obce słów-
ka, które nasi podopieczni powinni 
szybko i bez większego wysiłku za-
pamiętywać. Generalnie zasada jest 
taka, że im szybciej maluch zacznie  
przyswajać obcą mowę, tym prędzej 
dany język stanie się dla niego jedną 
z naturalnych metod komunikacji.

Nauka nie pójdzie w las

 Wielu rodziców, gdy staje przed 
wyborem zajęć dodatkowych dla 
swojego dziecka w wieku przed-
szkolnym, zastanawia się czy war-
to podejmować naukę języka obcego 
już w tak młodym wieku. Czy jest w 
ogóle sens uczyć angielskiego trzy-
latka? Czy to coś da? 
 – Odpowiedź brzmi: oczywiście! 
– mówi Karolina Tomala, lektorka 
języka angielskiego ze Szkoły Języ-
kowej Guter Start, działającej na te-
renie gminy Piaseczno. – Nawet jeże-
li efekty nie będą widoczne natych-
miast, zaowocuje to w przyszłości. 
 Dziecko będzie z łatwością przy-
swajać treści w danym języku - czy 
te na tradycyjnych lekcjach, czy pod-
czas oglądania filmów i słuchania 
piosenek. Nauka od pierwszych lat 
życia odwdzięczy się później po-
prawną wymową i akcentem oraz 
większą chęcią do nauki, bo dobrze 
zorganizowana edukacja języka ob-
cego w przedszkolu to nie przy-
kry obowiązek, a wspaniała zaba-
wa, która pozostawi w głowie przed-
szkolaka pozytywne skojarzenia na 
następne lata nauki.
 
Uczyć poprzez zabawę 

 A jak wyglądają w praktyce zaję-
cia dla maluchów? – Robimy to, co 

dzieci kochają najbardziej – krzy-
czymy, tańczymy, śpiewamy, ba-
wimy się, czytamy bajki, rysujemy 
– wszystko to, co przedszkolakowi 
sprawia przyjemność i czego nie bę-
dzie mógł się doczekać – wyjaśnia 
Karolina Tomala.
 Udowodniono, że im więcej zmy-
słów zostaje poruszonych podczas 
nauki, tym bardziej skutecznie są 
przyswajane treści. – Dlatego danej 
bazy słownictwa i zwrotów uczymy 
na wszelkie możliwe sposoby – zdra-
dza lektorka. – Śpiewamy, tak by od-
działywać na dziecko bodźcem słu-
chowym, tańczymy i gramy w za-
bawy ruchowe, by poruszyć zmysł 
dotyku i równowagę, korzystamy 
z kart obrazkowych, aby zadziałać 
poprzez wzrok. Bawimy się w plą-
sy i odgrywanie ról w celu porusze-
nia wyobraźni. Staramy się, by ma-
teriały, z których korzystamy, były 
kolorowe, kojarzyły się pozytywnie i 
były atrakcyjne dla naszych uczniów 
– tak, aby chętnie z nich korzystali. 
 Ze względu na bardzo urozma-
icone formy nauki, każde dziecko 
powinno znaleźć coś dla siebie.
 Do najpopularniejszych metod 
nauki języka obcego skierowanych 
do najmłodszych należą: metoda 
Helen Doron (szczególnie efektyw-

na u dzieci, polega na korzystaniu 
wyłącznie z obcego języka, dziecko 
uczy się w sposób naturalny głów-
nie przez naśladownictwo), Metoda 
Callana (dzieci są zachęcane do po-
wtarzania określonych zwrotów, na-
uka pamięciowa) i Metoda Berlitza 
(dzieci powinny jak najwięcej mówić 
w obcym języku, z mniejszym, po-
czątkowo, naciskiem na poprawność 
gramatyczną).
 Z pewnością korzystnym czynni-
kiem wpływającym na efektywność 
zajęć jest również grupa. Dzieci, ob-
serwując siebie nawzajem i wspólnie 
się bawiąc, nieświadomie zachęca-
ją się przy tym do wspólnej zabawy. 
Większość przedszkolaków uwielbia 
do tego śpiewać i tańczyć, a w szcze-
gólności, gdy wiąże się to z później-
szym występem dla publiki, którą są 
rodzice – podczas pikników rodzin-
nych, jasełek i innych tego typu uro-
czystości. 
 – Póki to co robisz sprawia ci 
przyjemność, będziesz robić to chęt-
nie i regularnie – czy w wieku przed-
szkolnym, czy jako rodzic, czy dziadek 
przedszkolaka – podsumowuje Karo-
lina Tomala. – Zachęcamy więc do 
wspólnej nauki, tak, aby „mieć fun”.

Grzegorz Tylec

R E K L A M A

Darmowe zajęcia karate
PRAŻMÓW Klub „Ronin” w sierpniu zaprasza wszystkich do Jeziórka i 

Łosia na darmowe treningi karate

 Oferta skierowana jest dla wszystkich, którzy chcą zapoznać się z podstawa-
mi sztuk walki i samoobrony oraz ćwiczeniami rozciągających i kształtujących 
ogólną sprawność fi zyczną. Treningi przeznaczone są dla wszystkich od 6. roku 
życia. Będą odbywać się od godziny 18 w poniedziałki i czwartki w dniach 2-20 
sierpnia w Jeziórku przy ul. Głównej 17. W Łosiu trening odbędzie w poniedzia-
łek  19 sierpnia o godzinie 17 w Klubie Kultury, przy ul. Spółdzielczej 32.
UWAGA! Liczba miejsc ograniczona! Informacje i zapisy – tel. 693 868 420
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13 września
Wakacyjny konkurs 
dla dzieciaków
GÓRA KALWARIA „Raz, dwa, trzy – warszawiakiem jesteś Ty” to rodzinna, międzymuzealna 

gra wakacyjna organizowana z inicjatywy Muzeum Powstania Warszawskiego. W tym 

roku do zabawy dołączył Zamek Książąt Mazowieckich w Czersku

 Konkurs odbywa się już po raz 
dziewiąty. Organizator zapraszamy 
wszystkie rodziny z dziećmi na wa-
kacyjną przygodę, która potrwa od 
22 czerwca do 8 września 2019 roku. 
Jeśli chcecie zostać tropicielami ta-
jemnic i dowiedzieć, kto straszy na 
zamku w Czersku, co to jest keno-
tron, kto mieszkał w Ermitażu, kim 
była Sue Ryder, do czego służyła ko-
reańska lektyka „gama”, co to jest 
Chryzokola, co przywiozła Wan-
da Rutkiewicz z wyprawy na Mo-
unt Everest, lub odpowiedzieć na 
pytanie: „Czy Warszawa jest kobie-
tą?”, koniecznie weźcie udział w na-
szej fantastycznej zabawie. Aby roz-
począć przygodę, wystarczy wejść 
na stronę www.razdwatrzywarsza-
wiak.pl, zarejestrować się i za darmo 
pobrać przygotowane materiały. Na 
wszystkich graczy czekają nowe wy-
zwania i ciekawe miejsca, a dla wy-
trwałych przygotowaliśmy nagrody!
 Wypełniając specjalne „detekty-
wistyczne” karty pracy, uczestnicy 
gry w sposób aktywny i twórczy po-
znają ważne postacie z historii stoli-
cy i Mazowsza.
 Od 1 sierpnia jest czynny sys-
tem zapisywania odpowiedzi on-li-

ne. Wchodząc w kolejne Karty Za-
dań, będzie można wpisać odpowie-
dzi w kwestionariusz. Pamiętaj, żeby 
go wypełnić, będzie Ci potrzebny 
Tajny Numer Agenta, który otrzy-
masz podczas rejestracji. Wszystkie 
osoby, które rozwiążą zadania przy-

najmniej z 8 placówek, otrzymają 
gwarantowane nagrody na Wielkim 
Finale. Potwierdzeniem poprawnie 
wykonanych zadań będzie mailowe 
zaproszenie na Wielki Finał. Powo-
dzenia i dobrej zabawy.

R E K L A M A
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„Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jego natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągnięte-
go celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu  i szczęście samodzielności, opanowania, władania.”   J. KORCZAK

Radość dziecka
W Radosnym Przedszkolu stworzyliśmy miejsce, gdzie każdego dnia dzieciom towarzyszy radość poznawa-

nia świata, poczucie bezpieczeństwa oraz zrozumienie i szacunek dla ich potrzeb

 Nasze przedszkole jest 

bezpiecznym miejscem gdzie 

zapewniamy dzieciom wa-

runki na radosne i twórcze 

bycie sobą. Nowoczesny bu-

dynek przedszkola został za-

projektowany z myślą o ma-

luszkach. Przestronne sale 

dydaktyczne, z których każ-

da grupa ma swobodny do-

stęp do łazienki dostosowa-

nej do potrzeb dzieci. Przed-

szkole posiada własny ogród, 

w którym dzieci znajdą bez-

pieczne, atestowane zabawki 

ogrodowe. Dzieci mogą czuć 

się komfortowo i swobodnie 

korzystając z zabawy na po-

wietrzu. Przedszkole posia-

da własną kuchnię, w któ-

rej przygotowywane są posił-

ki, zgodnie z normami żywie-

niowymi. Rodzice mają co-

dzienny wgląd do jadłospi-

su, a dla dzieci uwzględniane 

są diety i indywidualne aler-

gie pokarmowe. Kadra peda-

gogiczna to grono wykwalifi-

kowanych nauczycieli, którzy 

tworzą ciepłą i serdeczną at-

mosferę tego miejsca. W ta-

kim otoczeniu dzieci czują się 

bezpiecznie i bardzo chętnie 

przychodzą do  przedszkola. 

Priorytetem naszego zespołu 

w codziennej pracy jest 

kształtowanie u dzie-

ci wiary w siebie, umie-

jętności radzenia sobie 

z problemami oraz zapew-

nienie poczucia bezpieczeń-

stwa, akceptacji i miłości. Or-

ganizacja dnia w przedszko-

lu zapewnia dzieciom zaba-

wę, edukację, a także aktyw-

ny wypoczynek w obcowaniu 

z przyrodą. Zapewniamy bo-

gatą ofertę edukacyjną. Pro-

wadzimy zajęcia indywidual-

ne (pomoc psychlogiczno-pe-

dagogiczna), jak również za-

pewniamy dzieciom obser-

wacje psychologiczną i tera-

pię logopedyczną. Prowadzi-

my zajęcia umuzykalniające, 

językowe i korygujące wady 

postawy. Mamy bogaty wa-

chlarz zajęć dodatkowych tj. 

kuchcikowo, zajęcia taneczne, 

zajęcia językowe, zajęcia ma-

tematyczne, piłkę nożną, kara-

te, ceramikę, warsztaty przy-

rodnicze. Promujemy umie-

jętności dzieci w środowi-

sku lokalnym poprzez udział 

w przeglądach, festiwalach 

i konkursach. Dbamy o cało-

ściowy rozwój wychowanka 

poprzez wzbogaconą współ-

pracę z rodzicami (uroczy-

stości, zebrania, festyny, zaję-

cia otwarte, warsztaty). Praca 

wychowawczo-dydaktyczna 

realizowana jest w taki spo-

sób, aby spełniać oczekiwa-

nia dzieci i ich rodziców. Za-

dania realizujemy w atmos-

ferze szacunku, akceptacji

drugiego człowieka. Misją 

naszego przedszkola jest za-

pewnienie każdemu dziecka 

wszechstronnego, indywidu-

alnego rozwoju poprzez roz-

budzanie ciekawości dziec-

ka oraz zaspokajanie natu-

ralnej potrzeby poznania ota-

czającego świata, uwzględnia-

jąc aktywność twórczą dziec-

ka w sferze fizycznej, poznaw-

czej, emocjonalnej i społecz-

nej. Chcemy wychować dziec-

ko twórcze, zdolne do spon-

tanicznej ekspresji własnych 

uczuć i myśli, otwarte na po-

mysły i inspiracje płynące od 

innych osób oraz gotowe szu-

kać nowych rozwiązań. Nasi 

absolwenci osiągają sukcesy w 

szkole, są samodzielne i goto-

we do podejmowania nowych 

wyzwać. Chętnie biorą udział 

w wielu przedsięwzięciach, 

rozwijają swoje umiejętności 

i osiągają sukcesy. Najwięk-

szą radością dla nas peda-

gogów jest uśmiech dziecka 

przekraczającego próg przed-

szkola, jak patrzymy jak roz-

kwita i opuszcza nasze progi 

odważnie zaczynając następ-

ny szczebel edukacji.

Piaseczno, ul. Orężna 8a

www.przedszkoleradosne.pl

tel. 696 418 114
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Kulturalna karawana 
GÓRA KALWARIA W ostatnią niedzielę do Góry Kalwarii zawitała Karawana 

– Wędrujący Festiwal Sztuki i Animacji. Jest to projekt Mazowieckiego Insty-

tutu Kultury. Tego dnia nie brakowało atrakcji, nie tylko dla najmłodszych

 Po godzinie 17 plac pod miejskim ratuszem wypełnił się mieszkańcami, któ-
rzy wybrali się z dziećmi na spektakl teatru Bajlandia – „Czerwony Kapturek”. 
Po spektaklu chętnie brano udział w rodzinnych grach, animacjach i twórczych 
zabawach, przeznaczonych dla najmłodszych. Na placu rozstawiono stragany 
sztuki, które przyciągały i zachęcały do zabaw i artystycznych działań. 
 Wieczorem można było zobaczyć spektakl „Wesele” w wykonaniu Teatru 
Makata, oparty na pieśniach, tańcach i zwyczajach weselnych. Artyści sku-
tecznie zachęcali publiczność do aktywności, tak że na sam koniec zupeł-
nie zatarły się granice pomiędzy publicznością i „sceną”. Istotnymi postacia-
mi spektaklu były ogromne lalki Panny Młodej i Pana Młodego, z którymi na 
sam koniec wszyscy chętni mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia. 
 Mazowiecki Instytut Kultury co roku, we współpracy z lokalnymi partnera-
mi, wyrusza w wakacje na Mazowsze z projektem Karawana – Wędrujący Fe-
stiwal Sztuki i Animacji. To właśnie Góra Kalwaria stała się kolejnym przystan-
kiem kulturalnej karawany. 

AB
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MAGICZNY KONKURS

Do wygrania 
Bilet Rodzinny do

Magicznych Ogrodów 
w Janowcu!!!

W piątek 09 sierpnia 

na pierwsze 10 osób, 

które dodzwonią się do 

redakcji Kuriera Południowego 

o godz. 14.00-14.15 

i podadzą hasło:

MAGICZNE OGRODY
Czekają Bilety Rodzinne 2+2

Zadzwoń  

Tel. (22) 737 23 48

13 września

R E K L A M A
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Sukcesy piaseczyńskich kolarzy 
KOLARSTWO Zawodnicy piaseczyńskiego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego 

„Trójka” trzy dni rywalizowali w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w kolarstwie 

torowym Pruszków 2019

  – Pierwszego dnia startowali-
śmy w konkurencji sprint drużyno-
wy na długości trzech okrążeń to-
rów, w którym z czasem 50,600 s za-
jęliśmy piąte miejsce – relacjonuje 
trener piaseczyńskich kolarzy Paweł 
Tomaszewski. – Zabrakło nam 0,200 
s do walki o brązowy medal. 
 Kolejnego dnia piaseczyńscy za-
wodnicy starowali w sprincie (To-
masz Grzesiak) oraz w kolarskim 
Omnium ( Jakub Kamiński i Arka-
diusz Kusiak). W sprincie Tomasz 
Grzesiak od samego początku pre-
zentował się bardzo dobrze w eli-
minacjach (200 m ze startu lotne-
go) zajął pierwsze miejsce uzysku-
jąc czas 10,989 s, ustanawiając tym 
samym rekord Polski w tej katego-
rii juniorów młodszych (15-16 lat). 
W rywalizacji bezpośredniej, po za-
ciętych bojach z przeciwnikami, za-
jął pierwsze miejsce i wywalczył zło-
ty medal Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży i tytuł Mistrza Polski. 
 Jakubowi Kamińskiemu i Ar-
kowi Kusiakowi od samego po-
czątku rywalizacja nie układała 
się dobrze. Po czterech konkuren-
cjach OMNIUM Jakub Kamiński 
zakończył rywalizację na 17 miej-
scu, mimo iż w ostatniej konkuren-
cji – wyścigu punktowym – nadro-
bił jedno okrążenie i zdobył dodat-
kowe 20 punktów. Arkadiusz Ku-
siak zajął 24 miejsce.
 Ostatniego dnia młodzieżowej 
olimpiady pozostały do rozegrania 
tylko dwie konkurencje: wyścig Ke-

irin, w którym wziął udział Tomasz 
Grzesiak oraz wyścig Medison, w 
którym o medale walczyli Arkadiusz 
Kusiak  i Jakub Kamiński. 
 – W pierwszym wyścigu Tomasz 
Grzesiak zaprezentował się bardzo 
dobrze – ocenia trener Paweł Toma-
szewski. – Eliminacje przechodził 
bez jakichkolwiek problemów, lecz 
w finale cała rozgrywka ułożyła się 
nie po naszej myśli i po fascynującej 
walce zajął czwarte miejsce. 
Natomiast w Medisonie Arkadiusz 
Kusiak i Jakub Kamiński wspięli się 
na wyżyny swoich możliwości i zaję-
li drugie miejsce. 
 – Walka toczyła się do ostatnie-
go finiszu, na którym pokonaliśmy 

zawodników z Kalisza i dzięki temu 
całą rywalizację zakończyliśmy ze 
srebrnym medalem – cieszy się tre-
ner piaseczyńskich kolarzy. – Start 
naszych Juniorów Młodszych nale-
ży uznać za bardzo udany. Dwa me-
dale: złoty Tomka Grzesiaka i srebr-
ny Jakuba Kamińskiego i Arkadiu-
sza Kusiaka to z pewnością powód 
do domy. 
 Luks „Trójka” funkcjonuje już 
około 10 lat. Klub zajmuje się szko-
leniem dzieci i młodzieży w zakre-
sie kolarstwa szosowego, torowego i 
MTB. Zawodnicy uczestniczą w za-
wodach kolarskich na terenie całego 
kraju. 

AB

Pierwszy taki turniej
PIŁKA NOŻNA Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno zorganizowała turniej piłkarski, w któ-

rym mogli wziąć udział wszyscy chętni

 Pierwsza tego typu impreza 
przygotowana przez młodych rad-
nych nie uniknęła wprawdzie pew-
nych problemów organizacyjnych, 
ale przebiegła na tyle sprawnie, że 
zakończyła się przed planowaną 
godziną.
 – Poprzez ten turniej chcieliśmy 
zintegrować ludzi w sportowej ak-
tywności - mówi Michał Różycki, se-
kretarz Młodzieżowej Rady Gminy 
Piaseczno. – Mieliśmy trochę pro-
blemów jako organizatorzy. Spadł 
deszcz, nie działał głośnik, a niektó-
rzy narzekali na sędziowanie i ogól-
nie przygotowanie zawodów. Uwa-
żam, że jak na pierwszy raz  poszło 
nam nieźle.
 Do rywalizacji na stadio-
nie miejskim Gminnego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji przystąpiło 
12 zespołów w dwóch kategoriach 
wiekowych. Spośród sześciu dru-
żyn (w kategorii 18 plus)  zwyciężył 
zespół AC Pajace.
 – Graliśmy najpierw systemem 
każdy z każdym – mówi Piotr Sa-
dowski, zawodnik AC Pajace i 
mieszkaniec Piaseczna. – Mieliśmy 
dwie wygrane, dwa remisy i jed-
ną porażkę, ale znaleźliśmy się w 
półfinale. W finale pokonaliśmy w 
karnych WalenieWBasenie 5:3, a w 
samym meczu było bez goli. My-
ślę, że takie imprezy są tutaj po-
trzebne. Dla wielu osób to forma 
rozrywki na niedzielne popołudnie.
 W kategorii zawodników od 15 
do 17 roku życia triumfował z kolei 
Dream Team.

 – Pomimo negatywnych incy-
dentów jestem bardzo zadowolo-
ny z tego jak cały turniej się poto-
czył – podsumowuje Michał Różycki. 
– Zrobiliśmy go bez żadnego budże-
tu, zrealizowaliśmy nasz cel jakim 
było zapewnienie mieszkańcom Pia-
seczna dobrej zabawy. Co więcej, na-
sze doświadczenia sprawiają, że wi-
dzimy nowe możliwości, o których 
nie mieliśmy zupełnie pojęcia. Do-
wiedzieliśmy się jak wiele można zro-
bić jeżeli tylko ktoś ma dobre serce i 

chce pomagać w realizacji wydarzeń. 
 Następna edycja turnieju naj-
prawdopodobniej się odbędzie, ale 
jeszcze nie wiadomo kiedy.
 – Nauczeni na błędach chcemy 
zebrać większe grono osób, aby każ-
dy mógł się odpowiednio skupić się 
na swoim zadaniu i miał wyznaczo-
ny cel. Następnym razem zatrud-
nimy też profesjonalnych arbitrów 
– zapowiada organizator.

Grzegorz Tylec

AC Pajace – triumfatorzy w najstarszej kategorii wiekowej

Orzeł był blisko
PIŁKA NOŻNA, A KLASA Podsumowanie rozgrywek sezonu 2018/2019 

trzeciej grupy warszawskiej A klasy

ORZEŁ BANIOCHA (3. miejsce, 62 punkty) – Dość szybko okazało się, że w 
tym sezonie w walce o awans będą się liczyć trzy drużyny, a jednej z nich ta 
sztuka się nie uda. Niestety, pomimo prowadzenia w rozgrywkach po run-
dzie jesiennej, ostatecznie to Orzeł Baniocha, mimo ambitnej walki do same-
go końca, nie zdołał wywalczyć upragnionej promocji. Szczególnie bolesna, 
w końcowym rozrachunku, okazała się być strata punktów ze Świtem Warsza-
wa (1:1). Jeden gol więcej w tym meczu i zespół kończyłby sezon w zupełnie 
innych humorach.

KS NADSTAL KRZAKI CZAPLINKOWSKIE (5. miejsce, 39 punktów) – Choć 
Nadstal rozpoczął rozgrywki od trzech porażek, to potem forma drużyny była 
już lepsza i drużyna dość regularnie punktowała w lidze. Mimo to, zdarzały się 
jej czasem trudne do wytłumaczenia porażki (jak np. 6:0 z Brwinowem), ale pią-
te miejsce na koniec można uznać z pewnością za udany sezon dla Nadstalu.

WALKA KOSÓW (8. miejsce, 33 punkty) – Walka nie zawiodła, plasując się w 
środku tabeli i gwarantując sobie tym samym pewne utrzymanie. Do moc-
nych akcentów sezonu należało z pewnością rozbicie u siebie Gromu II War-
szawa (6:0) czy wyjazdowe zwycięstwo (3:0) z Anprelem Nowa Wieś.

JEDNOŚĆ ŻABIENIEC (9. miejsce, 30 punktów) – Jedność, jako klub z trady-
cjami, liczył na pewno na lepszą pozycję na koniec sezonu. Drużyna spisywa-
ła się jednak przeciętnie. Potrafi ła momentami pokazać dobrą grę i walkę o 
każdy centymetr boiska, ale były niestety i takie spotkania, że piłkarze Jedno-
ści przechodzili niejako obok gry. Z pewnością nikt w klubie nie będzie miło 
wspominać zwłaszcza wyjazdu do Okęcia i porażki aż 10:1.

FC LESZNOWOLA (10. miejsce, 30 punktów) – To był, z wielu względów, trud-
ny sezon dla piłkarzy rozgrywających swoje spotkania w Nowej Woli. Szcze-
gólnie trudny był dla wszystkich związanych z klubem moment nieoczeki-
wanej śmierci Jerzego Boguty – prezesa Lesznowoli. Potem zespół borykał 
się również z poważnymi problemami kadrowymi, ale mimo to potrafi ł, mię-
dzy innymi, pokonać u siebie Nadstal (4:3) czy powalczyć na wyjeździe z Okę-
ciem – najlepszą drużyną ligi (porażka 3:2).

Grzegorz Tylec

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy
1.  Okęcie Warszawa 26 65 20 5 1 96-18

2.  GLKS Nadarzyn 26 63 20 3 3 114-38

3.  Orzeł Baniocha 26 62 20 2 4 88-26

4.  UKS Siekierki 26 39 11 6 9 57-50

5.  Nadstal Krzaki Czaplinkowskie

   26 39 11 6 9 53-47

6.  Grom II Warszawa 26 38 12 2 12 48-69

7.  Anprel Nowa Wieś 26 36 11 3 12 53-55

8.  Walka Kosów 26 33 8 9 9 48-41

9.  Jedność Żabieniec 26 30 9 3 14 52-69

10.  FC Lesznowola 26 30 7 9 10 49-51

11.  Naprzód Brwinów 26 28 8 4 14 39-57

12.  Świt Warszawa 26 25 6 7 13 23-41

13.  Tur Jaktorów 26 22 6 4 16 38-86

14.  FC Płochocin 26 4 1 1 24 16-126

IV liga
Kolejka 1 - 14-15 sierpnia

Józefovia Józefów - Radomiak II Radom 
MKS Piaseczno - Wilga Garwolin 14 sierpnia, g.17.30
Proch Pionki - Pilica Białobrzegi 
Victoria Sulejówek - Mazur Karczew 
KS Warka - Mszczonowianka Mszczonów 
Znicz II Pruszków - Unia Warszawa 
KS Raszyn - Błonianka Błonie 
Oskar Przysucha - Żyrardowianka Żyrardów 

Kolejka 2 - 17-18 sierpnia

Radomiak II Radom -Żyrardowianka Żyrar-
dów 
Błonianka Błonie - Oskar Przysucha 
Unia Warszawa - KS Raszyn 
Mszczonowianka Mszczonów - Znicz II Pruszków
Mazur Karczew - KS Warka 
Pilica Białobrzegi - Victoria Sulejówek 
Wilga Garwolin - Proch Pionki 
Józefovia Józefów - MKS Piaseczno 17 sierpnia, g.12

Liga okręgowa
Kolejka 1 - 14-15 sierpnia

SEMP Ursynów- Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
Okęcie Warszawa - Przyszłość Włochy 
GLKS Nadarzyn - Perła Złotokłos 14 sierpnia, g.18.30
Sparta Jazgarzew - Grom Warszawa 14 sierpnia, g.17.30

Ryś Laski - Laura Chylice 14 sierpnia, g.18.30
Błonianka II Błonie - Milan Milanówek 
LKS Chlebnia - Piast Piastów 
Ursus II Warszawa - KS Teresin 

Kolejka 2 - 17-18 sierpnia

Pogoń II Grodzisk Mazowiecki - KS Teresin 
Piast Piastów - Ursus II Warszawa 
Milan Milanówek - LKS Chlebnia 
Laura Chylice - Błonianka II Błonie17 sierpnia, g.11
Grom Warszawa - Ryś Laski 
Perła Złotokłos - Sparta Jazgarzew 14 sierpnia, g.17.30
Przyszłość Włochy  - GLKS Nadarzyn 
SEMP Ursynów (Warszawa) - Okęcie Warszawa

A klasa
Kolejka 1 - 17-18 sierpnia

Walka Kosów - FC Lesznowola 18 sierpnia, g.17
UKS Tarczyn - Naprzód Stare Babice 
UKS Siekierki (Warszawa) - Świt Warszawa 
Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki - Anprel Nowa Wieś
MKS II Piaseczno - KS Konstancin 18 sierpnia, g.11
Korona Góra Kalwaria - Nadstal Krzaki Czaplinkowskie
Jedność Żabieniec - Orzeł Baniocha  18 sierpnia, g.17.30

Nie bierzemy odpowiedzialności za terminy błędnie po-
dane nam przez kluby, zmienione lub odwołane.

Ligowe zapowiedzi
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Rynek pracownika trwa w najlepsze
Mamy rekordowo niskie bezrobocie, brakuje rąk do 

pracy, a płace w wielu branżach systematyczne rosną. 

Wszystko wskazuje na to, że na razie ta tendencja się nie 

zmieni. Z raportu „Rynek pracy oczami pracodawców” 

przygotowanego przez fi rmę Trenkwalder Polska wyni-

ka, że w najbliższym półroczu aż 68 proc. polskich fi rm 

planuje rekrutować nowych pracowników

 Okazuje się, że osoby poszuku-
jące pracy stały się bardziej wybred-
ne. Jak twierdzą pracodawcy, w cią-
gu ostatniego roku częściej odrzu-
cały one oferty firm niż w latach 
ubiegłych. Kandydaci coraz czę-
ściej uczestniczą w kilku procesach 
rekrutacyjnych jednocześnie, final-
nie wybierając zajęcie, które najbar-
dziej im odpowiada zarówno jeśli 
chodzi o rozwój, benefity, ale także 
dojazd, godziny i warunki pracy czy 
uposażenie. Mimo że pracownicy 
biorą dziś pod uwagę wiele czynni-
ków przy zmianie pracy, wciąż tym 
najbardziej istotnym pozostaje wy-
nagrodzenie.

Brakuje pracowników fizycznych 

i informatyków

 Trenkwalder Polska podaje, że 
obecnie pracodawcy najbardziej 

zmagają się z deficytem pracow-
ników fizycznych: operatorów ma-
szyn, pracowników produkcji, ma-
gazynierów, handlowców, sprze-
dawców. Jeśli chodzi o specjali-

stów, najbardziej brakuje informa-
tyków (w tym programistów) oraz 
inżynierów. Cały czas poszukiwani 
są też logistycy i pracownicy sek-
tora finansów (ekonomiści, księ-
gowi). Stosunkowo małe zapo-
trzebowanie jest natomiast na pra-

cowników marketingu oraz sektora 
HR. Niekiedy firmy szybko rekru-
tują nowych pracowników, innym 
razem może to trwać miesiącami. 
Tak jak w przypadku specjalistów z 
branży IT, których w ostatnim cza-
sie firmom było znaleźć najtrud-
niej. – Trudności w rekrutacji no-
wych pracowników wynikają za-
zwyczaj z niedoboru specjalistów 
o wąskich kompetencjach i wyso-
kich kwalifikacjach – mówi Ewe-

lina Glińska-Kołodziej, dyrektor 
operacyjny Trenkwalder.

Firmy szukają rąk do pracy

 W najbliższym półroczu aż 68 
proc. polskich firm ma szukać no-
wych pracowników. Zatrudnienie bę-
dzie szczególnie łatwo znaleźć w ta-
kich branżach jak budownictwo, han-
del, przemysł oraz usługi dla biznesu. 
Kolejnym ciekawym zjawiskiem, na 
które zwraca uwagę Główny Urząd 

Statystyczny, jest duża rotacja pra-
cowników. Przy niskim bezrobociu 
jest to całkowicie normalne – każdy 
szuka dla siebie optymalnych warun-
ków zarówno pracy, jak i płacy. Sytu-
acja taka jest niekorzystna zwłaszcza 
dla małych i średnich firm, które czę-
sto muszą borykać się z niedoborami 
pracowników. Jest to szczególnie od-
czuwalne w okresie wakacyjnym.

TW

Jednymi z najbardziej poszukiwanych pracowników są specjaliści z branży IT. Ich rekrutacja trwa 

także najdłużej 

W kwietniu GUS podał, 

że bezrobocie w Polsce 

spadło do rekordowo niskie-

go poziomu 5,6 proc. 

W powiecie piaseczyńskim 

wynosi obecnie poniżej 5 proc. 
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tel. 22 756 79 39
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Co motywuje pracownika
do jeszcze lepszej pracy?
Benefi ty, o nich mowa, są w stanie wykrzesać z pracownika jeszcze więcej energii, dobrych pomysłów i za-

angażowania w wykonywaną pracę. Najlepiej wpływa na odpowiednią motywację godziwe wynagrodzenie. 

Jednak istnieje także wiele innych czynników, które sprawiają że dana praca postrzegana jest jako atrakcyjna

 Portal pracuj.pl opracował ra-
port, w którym omawiane są różne 
aspekty decydujące o tym, czy dana 
praca jest dla nas atrakcyjna. Co za-
tem bierzemy pod uwagę oprócz wy-
nagrodzenia? Do pierwszej grupy 
tzw. benefitów można zaliczyć pod-
noszące kwalifikacje bezpłatne lub 
częściowo dofinansowywane szko-
lenia (w tym językowe) oraz dopła-
ty do urlopów, których wysokość czę-
sto zależy od liczby i wieku posiada-
nych dzieci. Te dwa czynniki są oce-
niane jako ważne przez około 70 proc. 
zmieniających pracę respondentów. 
Równie wysoko w rankingu istotnych 
benefitów, decydujących o wyborze 
konkretnego pracodawcy lub zmia-
nie pracy są prywatna opieka me-
dyczna (w grę może wchodzić tu wie-
le różnych opcji, w tym bezpłatny pa-
kiet medyczny dla całej rodziny) oraz 
możliwość pracy zdalnej, co ma szcze-
gólne znaczenie w przypadku osób 
mieszkających daleko od miejsca pra-
cy lub mających pod opieką małe dzie-
ci (dlatego to udogodnienie najbar-
dziej doceniają osoby do 40. roku ży-
cia). Wszystkie powyższe bonusy prze-
kładają się na realne oszczędności, od-
ciążające domowy budżet. Oczywi-
ście atrakcyjnych dla pracowników 
dodatków może być znacznie więcej. 
– Są w Polsce firmy, które jako bene-
fit pracowniczy określają wspólnie je-
dzone przez pracowników śniadania, 
możliwość przychodzenia do biura 
ze zwierzętami czy 4-dniowy tydzień 
pracy – mówi Maciej Bąk, ekspert ds. 
raportów wynagrodzeń w pracuj.pl.

Dodatki najczęściej oferowane

przez pracodawców

 Standardowym dziś bonusem, pro-
ponowanym pracownikom przez wie-
le firm (około 70 proc.), jest bezpłat-
na opieka medyczna. Drugim popu-
larnym dodatkiem jest karta sportowa. 
Do szkoleń i urlopów dopłaca pracow-
nikom średnio co czwarta firma. Z kolei 
co piąty pracownik może liczyć na doda-
tek do nauki języka. Nieco mniej popu-
larne są obecnie bony zakupowe (rozda-
wane zwykle przy okazji świąt), dofinan-

sowanie wydarzeń kulturalnych, opieka 
stomatologiczna czy przedszkole bądź 
żłobek dla dzieci pracowników.
 Co ciekawe, oferowane przez praco-
dawców benefity niemal dokładnie po-
krywają się z oczekiwaniami pracowni-
ków. Najbardziej atrakcyjnym dla nich 
dodatkiem jest opieka medyczna, a w 
dalszej kolejności dofinansowanie szko-
leń i urlopów, karta sportowa oraz do-
finansowanie nauki języków. Pracowni-
cy oczekują także bonów zakupowych, 
które oferuje zaledwie 15 proc. praco-
dawców, dofinansowania dojazdów 
do pracy, opieki stomatologicznej oraz 
przedszkola dla dzieci. – System mo-
tywacji powinien być dostosowany do 
indywidualnych potrzeb każdego pra-
cownika – mówi dr Patrycja Chodnic-
ka-Jaworska. – Często pracownik jest 
ukierunkowany na rozwój i zamiast pre-
mii uznaniowej czuje się bardziej doce-
niony poprzez składniki pozafinanso-
we, jak np. udział w szkoleniach.

Benefity są bardziej atrakcyjne 

dla młodych

 Aż jedna trzecia pracowników de-
klaruje, że w obecnej pracy brakuje im 
benefitów. Jak się okazuje, zapotrze-
bowanie na nie maleje wraz z wie-
kiem. Być może dlatego, że mając 
do wyboru wyższe wynagrodzenie 
lub rozbudowany pakiet dodatków, 
większość osób woli otrzymać pod-
wyżkę. Jak podaje portal pracuj.pl, 

benefity są atrakcyjne przede wszyst-
kim dla ludzi młodych, którzy traktują 
je jako dodatek motywacyjny lub for-
mę rekompensaty do niewielkiej pen-
sji. Dlatego też dodatków najbardziej 
brakuje osobom do 29. roku życia. 
– Benefity postrzegane są przez praco-
dawców i pracowników głównie przez 
pryzmat krótkotrwałego narzędzia 
motywacyjnego, co w mojej opinii jest 
błędem – mówi Maciej Bąk z pracuj.pl.
– Pracownik, który korzysta aktyw-
nie z dofinansowywanych zajęć spor-
towych, będzie się przecież cieszył lep-
szym zdrowiem. Dofinansowanie do 
urlopu może pomóc lepiej wypocząć, 
a tym samym zwiększyć efektywność 
pracy. Szkolenia, oprócz zaspokoje-
nia potrzeby rozwoju, pomogą nabyć 
umiejętności, które przydadzą się w 
lepszym pełnieniu obowiązków. Be-
nefity przynoszą więc również dłu-
gotrwałe korzyści, bo pozwalając 
zadbać o kondycję zarówno fizycz-
ną, jak i psychiczną pracowników. 

TW

Coraz więcej osób, zmieniając pracę, bierze pod uwagę oferowa-

ne przez pracodawcę dodatki
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Starszy operator elektronicznych  
monitorów ekranowych



Pamiętali o bohaterskich 
obrońcach stolicy
PIASECZNO Od kilku lat obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Piasecznie 

odbywają się w dwóch miejscach. Pamięć bohaterów pielęgnują na swój sposób miesz-

kańcy gromadzący się przed Godziną W na Placu Piłsudskiego, a z kolei ofi cjalne uroczy-

stości odbywają się w tym samym momencie na cmentarzu parafi alnym w Piasecznie

 Maszerujące na cmentarną Kwa-
terę Wojenną poczty sztandarowe 
zostały przywitane dźwiękami Pia-
seczyńskiej Orkiestry Dętej. Następ-
nie wszyscy w skupieniu czekali na 
symboliczny dźwięk syren o godzi-
nie 17. Choć w poprzednich latach 
były one w tym miejscu różnie sły-
szalne, to tym razem nie było wątpli-
wości, że wybiła właśnie Godzina W. 
 Po chwili zadumy miał miejsce 
kolejny podniosły i patriotyczny mo-
ment, kiedy to orkiestra, wspólnie z 
Chórem Lira i innymi uczestnika-
mi obchodów, wykonali wspólnie 
Mazurka Dąbrowskiego. Następnie 
mszę świętą w intencji ofiar powsta-
nia odprawił ksiądz Henryk Gnia-
dek, po czym – prowadzący uro-
czystość z ramienia Centrum Kul-
tury w Piasecznie – Paweł Górski 
odczytał Apel Poległych. Przypo-
mniana została, między innymi, tra-
giczna akcja z 2 sierpnia 1944 roku 
w Pęcicach, kiedy to z rąk Niem-
ców zginęło 11 młodych mieszkań-
ców Piaseczna: Ryszard Dudek „Jo-
wisz”, Wojciech Hass „Bocian”, Jó-
zef Jodłowski „Lechita”, Piotr Kar-
czewski „Tomek”, Stanisław Mozer 
„Wichrowski”, Bogusław Polkowski 
„Kozak”, Stanisław Konrad Resz-
czyk „Baśka”, Kazimierz Dąbrow-
ski „Witold”, Jerzy Rowiński „Ry-
bowicz”, Janusz Wojewódzki „Mru-

czek” i Janusz Zwoliński „Karp”. 
Pamięć o piaseczyńskich bohate-
rach wciąż jest żywa.
 Po apelu powstańczą tragedię na 
okolicznych ziemiach przypomniał bur-
mistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz.
 – Jak co roku 1 sierpnia spotyka-
my się tu przy Kwaterze Wojennej na 
cmentarzu parafialnym żeby oddać 
hołd tym, którzy pamiętnego dnia 
1944 roku stanęli do nierównej walki 
o wolność i godność, a także wszyst-
kim ofiarom faszystowskiej przemo-
cy, wśród których byli również oby-
watele naszego miasta – powiedział 

burmistrz. – Dzisiejsza uroczystość 
jest wyrazem naszej pamięci i uzna-
nia wobec bohaterów Powstania 
Warszawskiego oraz piaseczyńskiej 
ludności zaangażowanej w niesienie 
pomocy powstaniu.
 Obchody zwieńczyło złoże-
nie wiązanek kwiatów przez delega-
cje władz powiatowych, gminnych i 
przedstawicieli lokalnych organizacji.

Grzegorz Tylec

PRAŻMÓW

Rocznica pacyfi kacji Piskórki
W najbliższą niedzielę o godz. 16 przy obelisku w Piskórce odbędą się 
uroczyste obchody rocznicy pacyfi kacji wsi. Na miejscu zostanie odpra-
wiona msza święta poświęcona żołnierzom AK oraz mieszkańcom Pi-
skórki, którzy przelali tu swą krew 11 sierpnia 1944 roku. Wtedy to patrol 
z batalionu AK „Krawiec”, wysłany z Piskórki w kierunku Łosia, zdobył nie-
miecką ciężarówkę. W odwecie Niemcy zaatakowali partyzantów. Wy-
wiązała się regularna bitwa, w której Niemcy stracili ponad 30 żołnierzy. 
Mieszkańcy Piskórki za pomoc partyzantom zapłacili wysoką cenę – kil-
ka godzin po potyczce wspierany przez czołgi oddział Niemców wrócił 
do Piskórki i zrównał ją z ziemią. 

TW
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KURIER POŁUDNIOWY
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DAM PRACĘ

Zatrudnię pracownika fizycznego, do palet, 
Lesznowola, tel. 722 224 567

Zatrudnię kierowcę C+ E, Lesznowola, tel. 601 328 865

Zatrudnię brygadzistę – magazyniera, z obsługą wózka 
widłowego, w zakładzie betoniarskim, tel. 600 284 250

Sprzedawca do pracy w delikatesach „Pod dębem”, 
pensja 3000 zł brutto, tel. 797 188 368, 694 451 562

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Górze Kalwarii zatrud-
ni od zaraz osoby z umiejętnościami remontowo-wy-
kończeniowymi. Kontakt tel. 509 692 851 codziennie 
do godz 14.00 

Przyjmę do pracy w delikatesach w Nowej Iwicznej, 
mile widziane doświadczenie, tel. 501 105 411

Kierowca kat. C na skład drewna w Lesznowoli 
tel. 604-867-489, biuro@tartakdrwal.pl

Pana do prac porządkowych w domu jednorodzinnym
i ogrodzie, najchętniej rencistę Tel.513 022 288

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

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

Przystanek piekarnia zatrudni sprzedawców. Praca 
w Piasecznie, tel. 537 876 739

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni pracowników 
na produkcję, dzień lub noc, tel. 791 200 444

KIEROWCA KAT.C+E, PRZEWÓZ KRAJOWY, 
tel.  601 097 505

Kierowca kat C, tel. 600 362 995

Kierowca kat C + ADR, tel. 600 362 995

Zatrudnię panią do sprzątania na 1/2 etatu do żłobka 
w Łazach. Kontakt 506 125 282,CV 
przedszkolefantazja@interia.pl

Poszukujemy pomocy nauczyciela i opiekunki 
do przedszkola w Łazach. Kontakt 506 125 282,
CV przedszkolefantazja@interia.pl

Zatrudnię sprzedawcę do sklepu spożywczego 
w Piasecznie, tel. 781 870 341

Zatrudnię do sprzątania klatek schodowych w Piasecznie, 
tel. 504 804 378

Szkoła w Łazach zatrudni osoby na stanowisko pomocy 
kuchennej w pełnym wymiarze czasu pracy od 1 września 
2019 r., tel. 509 100 285

Fryzjerkę i manicurzystkę  w Konstancinie, od zaraz, 
wysokie zarobki, tel. 606 817 356

Kierowca na firankę C+E, kraj, tel. 601 163 701

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

Montażystę, płyta warstwowa, obróbki blacharskie 
tel. 601 259 714

Zatrudnię pracowników ogólnobudowlanych,  
tel. 504 100 418

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie 
poszukuje opiekunów medycznych, tel. 607 241 707, 
e-mail: tabita@luxmed.pl 

Dekarza i pomocnika, stawka od 17-25 zł/h, 
tel. 692 194 998

Do produkcji i montażu okien aluminiowych,  tel. 600 446 225

Nauczyciel lub opiekun do grupy żłobkowej 
w przedszkolu k/Piaseczna, tel. 501 423 413

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 cieśli, blacharzy, dekarzy. Praca stała, 
możliwość zakwaterowania na miejscu, tel. 22 756 84 89

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

Montera do przyuczenia, Konstancin, tel. 22 754 46 70

Zatrudnię fryzjera/-kę do salonu w Piasecznie, 
tel. 501 083 350

Przyjmę pracowników na budowę, okolice Piaseczna, 
Tarczyna, tel. 502 380 635

Kasjer/ka  na Stacji Paliw w Tarczynie, tel. 536 193 442

Zatrudnię mechanika samochodowego, tel. 509 089 736

Emeryta inżyniera budowlanego z Piaseczna, 
tel. 502 580 35

Przedszkole w Piasecznie zatrudni Panią do sprzątania na 
pełen etat tel. 661-647-077

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni pomoc do kuchni, 
praca w Piasecznie, tel. 537 876 739 

Lektorom języka angielskiego,centru, tel. 501 571 574

Sprzątanie centrum Piaseczna.  Tel. 501 571 574, 
dzwonić 16.00-19.00

Emerytka do kiosku spożywczego 1/2 etatu, Konstancin, 
tel. 502 475 075

Zatrudnię sprzedawczynię do sklepu spożywczego 
w Gołkowie, tel. 519 831 770

SZUKAM PRACY 

Opieka – do starszej osoby, tel. 577 14 88 77

KUPIĘ

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

Kupię podnośnik żaba, tel. 698 193 195

Firmę – Każda opcja, tel. 605 904 277

RZD w Żabieńcu zakupi zboże do karmienia ryb 
(pszenżyto, jęczmień, pszenica). Kontakt: 
rzdzabieniec@rzdzabieniec.pl, 22 756 20 87

SPRZEDAM

Miód z własnej pasieki, tel. 501 51 66 52

Przyczepę holenderską, 10,5m /3,10m, tel. 606 652 098

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

Drewno kominkowe tel. 514 048 384

Pianino Calisia – używane, sprzedam, tel. 601 620 886

Tuje, bukszpany i inne, tel. 880 479 679

Bale z orzecha włoskiego, tel. 601 23 00 67, 

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Sadzarkę do kapusty dwurzędową, krajzegę, sieczkarnię  
z kołem drewnianym, tel. 662 869 977

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Audi A2, 2003 r. 1,4 benzyna, 233 tys. km, bezwypadko-
wy, niebieski, cena 8.000 zł do negocjacji, tel. 508 421 225

CYMERMAN Przyczepy i Akcesoria : nowe, remonty,
przeróbki www.przyczepy.waw.pl  tel. 601 449 898

AUTO - MOTO  KUPIĘ

SKUP AUT, OSOBOWE, DOSTAWCZE, 
TEL. 510 357 529 

Skup aut, tel. 515 018 430

Skup aut, tel. 793 304 091

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

Auto Skup. Wszystkie marki. Całe, uszkodzone lub po wy-
padku. Nie na chodzie. Skorodowane. W stanie obojęt-
nym. Krajowe, sprowadzone, angliki. Płatne gotówką. Od-
biór własną lawetą, tel. 515 472 081

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Sprzedam działki budowlane z mediami w Ustanowie i Pę-
chery Łbiska, bezpośrednio, tel. 22 756 54 19, 665 415 714

Bliźniak 162 m kw. Piaseczno – centrum, super 
lokalizacja, tel. 501 482 997

Sprzedam działkę 1600 m kw. w Słomczynie, 
ul. Wiosenna. Tel. 602 523 609

Mieszkanie do remontu, 47,11 m kw, IV p.,  
Piaseczno, tel. 606 770 965

Trzypokojowe z garażem, parter, Piaseczno, tel. 505 82 82 14

Pawilon 16 m kw. ul J. Pawła II w Piasecznie, cena 18 tys., 
tel. 693 912 089

Budowlaną, 2880 m kw., Ustanów, tel. 509 308 026

Działkę 1800 m kw., Łęg k. Konstancina, tel. 782 090 900

Działki budowlane Prażmów, tel. 602 770 361

Działki budowlane w Woli Chynowskiej tel. 667 120 665

Sprzedam siedlisko tel.  606 506 106

Działkę budowlaną media 34x33 (kwadrat)1200 m kw. 
Ławki gm. Prażmów Tel. 733 545 200

Sprzedam tanio działkę budowlaną w Konstancinie, 
tel. 602 340 549

Sprzedam najtańszy dom w Konstancinie, tel. 501 610 072

Do sprzedania działka w Słomczynie k/Konstancina, 
tel. 604 624 875

Ładna, budowlana w pełni uzbrojona działka w Siedli-
skach, tel. 602 340 549

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

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

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

Wynajmę domek w Julianowie k/Czachówka spokojnej 
parze lub małżeństwu. Cisza, spokój, tel. 501 921 568

Piętro w domu jednorodzinnym koło Góry Kalwarii, 
tel. 793 303 455

Lokal biurowy 31 m kw., 1p, Piaseczno, ul. Jana Pawła II, 
tel. 505 82 82 14

Pokój z aneksem, Zalesie Dolne, tel. 512 769 034

Prosperujące delikatesy w Józefosławiu, tel. 660 950 975

Kwatery pracownicze, Piaseczno, tel. 508 743 620

Salon fryzjerki Konstancin tanio Tel. 609 209 879

USŁUGI

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

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

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
Tel. 504 008 309

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, Kominy, rynny, tel. 798 836 860

Hydroizolacje i remonty, balkony, tarasy, 
tel. 880 880 690

Hydraulik, www.dobryhydraulik.com.pl, 
tel. 608 030 808 

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

Glazura, gres, remonty, tel. 601 219 482

Elektryk, tel. 666 890 886

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

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96

Tynki gipsowe, elewacje, pianka PUR Tel.502 788 561

KOSIMY DZIAŁKI ZAROŚNIĘTE WYSOKĄ TRAWĄ, 
CHWASTAMI, ZAROŚLA, SAMOSIEJE, tel. 500 51 66 77

USUWANIE OWADÓW LATAJĄCYCH, Tel. 503 471 422

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU 
TEL. 501 129 679

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

Remonty budowlane, ogrodzenia, tel. 513 137 581 

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Tynki z agregatu, cementowo – wapienne 
i gipsowe, tel.722 139 868

Dachy, podbitki, naprawy, tel. 798 836 860

Mycie, malowanie dachów, elewacji, kostki, tel. 798 836 860

Dach – papa termozgrzewalna, obróbki, tel. 881 487 063

Elektryk, instalacje, naprawy, tel. 603 304 250

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Mycie i malowanie elewacji, tel. 505 591 721

Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

Malarskie, tel. 696 120 208

Ogrodnicze, tel. 536 043 434

Tynki tradycyjne i gipsowe, tel. 604 415 352

Malowanie, panele, remonty, tel. 664 632 405

Koszenie terenów, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

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

Tynki, wylewki, piana pur, tel. 668 327 588

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Moskitiery, rolety, plisy, tel. 888 168 057

Budowa domów, elewacje, 694 401 711

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

Glazura, terakota, gres - niepijący, samodzielnie, 
tel. 502 720 600

Wycinka i skracanie drzew tel. 510 694 550

 RÓŻNE 

Przyjaźń, ts@gmail.com tel. 602 636 798

Kancelaria Prawna - Rozwody- pozwy rozwodowe , 
alimenty, pisma procesowe, tel.  508 743 620

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

Szybko i sprawnie naprawimy hamulce, zawieszenie, wy-
mienimy amortyzatory, sprężyny i olej! Sprowadzamy 
niezbędne części do naprawy. Nowa Iwiczna Torowa 2 
507759266 www.LAMGUM.pl

NAUKA 

Pomoc w lekcjach,nauka na bieżąco, opieka, Piaseczno i 
okolice, 30zł/h  tel. 571 373 118

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

ZDROWIE I URODA 

ZWIERZĘTA

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

MATRYMONIALNE

Pani pozna Pana odpowiedzialnego w 45-55, po godzinie 
19:00, Tel. 517 031 285

 

 
  

 
 

 

 
 

Kierowca/magazynier w Masarni. Piaseczno 
Tel. 22 756 79 82

Przedszkole w Konstancinie zatrudni nauczyciela, 
e-mail: info@bimbo.edu.pl

Zatrudnię panią do sprzątania w domu opieki 
w Baniosze, tel. 501 182 362

Kierowca/magazynier w Masarni. Piaseczno 
Tel. 22 756 79 82

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

Budowlana, 1940 m kw., Robercin, tel. 501 083 795

Przedszkole publiczne w Konstancinie- Jeziornej 
zatrudni pomoc kuchenną w pełnym wymiarze czasu 
pracy Kontakt 22 754 16 43

Zatrudnię hydraulików, tel. 501 083 795

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

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

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

Automatyczne systemy nawadniające, 
www.ogrodybrukarstwo.pl/, tel. 698 698 839

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

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

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

Centrum wsparcia, rozwoju twórczego i osobowości 
w Piasecznie, tel. 571 373 118

Elewacje, tel. 604 938 861

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Usługi koparko-ładowarką, tel. 604 189 011

DACHY, PAPA TERMOZGRZEWALNA, BALKONY, 
TARASY, IZOLACJE, TEL. 535 490 417

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Angielski indywidualnie, Piaseczno i okolice, 30zł/h, 
tel. 571 373 118
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Ogłoszono przetarg na budowę
Centrum Aktywności Seniora
PIASECZNO Na początku tygodnia gmina ogłosiła przetarg na budowę dziennego domu 

pobytu dla seniorów, który ma powstać w miejscu przedszkola przy ul. Szkolnej 18 w 

centrum miasta

 Przedszkole nr 5, na miejscu któ-
rego zostanie wybudowane Centrum 
Aktywności Seniora, zostanie prze-
niesione od września do Centrum 
Edukacyjno-Multimedialnego przy 
ul. Jana Pawła II.  Budynek przed-
szkola zostanie wyburzony. W marcu 
zmieniono plan zagospodarowania 
przestrzennego dla działki, na której 
w przyszłości powstanie CAS (cho-
dziło o to, aby w tym miejscu mo-
gła powstać placówka opiekuńcza), a 
kilka dni temu ogłoszono przetarg na 
wykonanie inwestycji w formule „za-
projektuj i wybuduj”. Oferty można 
składać do 22 sierpnia.

Miejsce inne niż wszystkie

 – Byłoby świetnie gdyby po pod-
pisaniu umowy z wykonawcą uda-
ło się w tym roku wykonać projekt 
CAS – mówi Krzysztof Kasprzyc-
ki, który opiekuje się seniorami z ra-
mienia gminy. – Będzie to pierwszy 
taki obiekt na terenie całego powia-
tu piaseczyńskiego – dodaje.
 Na razie wykonano koncepcję i 
kilka wizualizacji Centrum. Według 
wstępnych założeń ma znaleźć się w 
nim dom dziennego pobytu dla senio-
rów wymagających wsparcia i Klub 
Seniora dla aktywnych seniorów (ma 
działać po południu). Ma to być też 

siedziba organizacji senioralnych z te-
renu gminy. W budynku, oprócz dużej 
sali konferencyjnej i kilku mniejszych 
sal, zaplanowano otwartą na ogród  

jadalnię, która – w razie potrzeby - bę-
dzie mogła zostać przekształcona w 
niewielką salę widowiskową, a tak-
że siłownię, salę do terapii indywidu-
alnych, gabinet odnowy, gabinet za-
biegowy, bibliotekę. Obiekt zostanie 
posadowiony na dużej działce o po-

wierzchni 6000 m kw., która również 
ma zostać dostosowana do potrzeb 
aktywnych seniorów. 

Doskonała lokalizacja 

 Krzysztof Kasprzycki podkreśla, 
że CAS powstanie w najlepszym moż-
liwym miejscu. – W tej części miasta 
mieszka wiele starszych osób – argu-
mentuje. – Inni seniorzy bez problemu 
do nas dotrą, bo centrum Piaseczna 
jest doskonale skomunikowane. 
 A kiedy nowy obiekt zostanie od-
dany do użytku? W najlepszym ra-
zie budowa Centrum ruszy w drugiej 
połowie przyszłego roku i zakończy 
się w roku 2021.

Tomasz Wojciuk

Obiekt będzie miał dwie kondygnacje i zostanie dostosowany 

do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W sąsiedztwie budynku,

 w otoczeniu zieleni być 

może powstanie wiata, 

umożliwiająca organizowa-

nie imprez w plenerze

Powstaje film z udziałem
biało-niebieskich
PIASECZNO Na stadionie warszawskiej Legii niecodzienną przygodę 

przeżyli zawodnicy i kibice MKS-u Piaseczno. Wybrali się na plan fi lmo-

wy i wzięli udział w kręceniu zdjęć do fi lmu „Furioza” w reżyserii Cy-

priana Olenckiego

 „Furioza” to fi lm przedstawiający świat pseudokibiców oraz jego powią-
zania ze światkiem przestępczym. W rolach głównych obejrzeć będzie moż-
na plejadę znanych aktorów, takich jak Mateusz Damięcki, Mateusz Banasiuk, 
Sebastian Stankiewicz, Weronika Książkiewicz, Łukasz Simlat czy Janusz Cha-
bior, z którymi sceny mieli okazję kręcić nasi zawodnicy i fani.
 Niestety, z powodu obowiązujących umów, biorący udział w fi lmie nie 
mogą zdradzać zbyt wielu szczegółów dotyczących produkcji. – Było fan-
tastycznie! – nie kryje swoich wrażeń Zbigniew Obłuski, napastnik MKS Pia-
seczno. – Na planie spędziliśmy sześć godzin – nie był to mój pierwszy raz, 
więc wiedziałem, czego się mniej więcej spodziewać. Już teraz jestem prze-
konany, że będzie to fajny fi lm. Pracowaliśmy ze świetnymi aktorami i ludźmi, 
a wszystko działo się w przyjemnej, wesołej atmosferze.
 Co ciekawe, o ile piłkarze wcielili się na planie w samych siebie (zawodni-
ków), to piaseczyńscy kibice również zagrali... piłkarzy.
  Efekty poznamy już wkrótce, bo premierę „Furiozy” zapowiedziano na je-
sień 2019 roku.

Grzegorz Tylec
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