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PONAD MILION ODSŁON MIESIĘCZNIE!

czyt. str. 7 - 14

Walczą o światła, wywalczyli mandaty!
LESZNOWOLA W niedzielę 

na al. Krakowskiej w Woli 

Mrokowskiej odbyła się 

demonstracja zorganizo-

wana przez mieszkańców, 

domagających się budowy 

sygnalizacji świetlnej. Poli-

cja wystawiła trzy manda-

ty. Protestujący nie pod-

dają się i w najbliższą nie-

dzielę zapowiadają kolejną 

blokadę

800. wydanie Kuriera Poludniowego str. 3

Góra Kalwaria 
skończyła 350 lat!
GÓRA KALWARIA W środę odbyły się uroczyste obcho-

dy 350. rocznicy nadania Górze Kalwarii praw miejskich. 

Tego dnia upamiętniono założyciela miasta, biskupa Ste-

fana Wierzbowskiego oraz przypomniano niezwykłą hi-

storię położonego nad Wisłą grodu str. 5



KRONIKA POLICYJNA
POWIAT
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LESZNOWOLA

GÓRA KALWARIA

URSYNÓW

Skradziono samochody za ponad 0,5 mln zł

Wpadł z heroiną

Zatrzymany z amfetaminą

Wpadł na gorącym uczynku

Kradł markowe alkohole

Piją i biją

Aresztowano Gruzinów kradnących „na kolec”

Na podwójnym gazie

 W nocy z 23 na 24 lutego w Habdzinie (gmina Konstancin-Jeziorna) 
skradziono sprzed posesji dwa drogie samochody o łącznej wartości 
425 tys. zł – białego mercedesa GLE z 2018 roku oraz bordowego lexusa 
IS 300 z 2017 roku. Również 24 lutego, tyle tylko że w ciągu dnia, spod 
dworca PKP w Piasecznie zniknęło czerwone mitsubishi ASX z 2019 roku 
o wartości 75 tys. zł. Dwa dni wcześniej z ul. Księżycowej w Józefosławiu 
skradziono białe bmw 328 z 2016 roku o wartości 70 tys. zł. Policja prosi 
o kontakt osoby, które wiedzą coś na temat tych przestępstw.

 W środę w Chyliczkach policjanci zatrzymali 27-letniego mężczyznę, któ-
ry miał przy sobie 5 gramów heroiny oraz porcję marihuany. Mężczyzna tra-
fi ł do aresztu i będzie odpowiadał za posiadanie środków odurzających. Gro-
zi mu do 3 lat pozbawienia wolności. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. 

KONSTANCIN-JEZIORNA

Bajkowy świat nauki
 W najbliższą niedzielę 1 marca o godz. 16 w Hugonówce odbędzie się 
spektakl dla najmłodszych zatytułowany „Przygody Kubusia i Ancymo-
na”. Jest to wesoła, dynamiczna, pełna zwrotów akcji bajka, przenosząca 
dzieci w świat fantazji za sprawą baśniowej muzyki i barwnej scenografi i. 
Dzięki głównym bohaterom, dzieci w zabawny sposób poznają świat ma-
tematyki i dowiedzą się, jak cenna jest nauka. Bilety w cenie 15 zł – dzie-
ci, 20 zł – dorośli do nabycia w kasie lub na stronie internetowej KDK. 

TW

KONSTANCIN-JEZIORNA

Dzień Kobiet
 W sobotę 7 marca o godz. 18 
w Hugonówce BCA  Flash zagra 
Dzień Kobiet. Nikt nie wie, co się 
wydarzy tego wieczoru. Prawdo-
podobnie BCA FLASH też tego nie 
wiedzą. Będą robić improv, żeby 
rozgrzać do czerwoności kobiece 
serca. To najprzystojniejsi chłopcy 
w mieście, którzy doskonale wie-
dzą jak „uruchomić” publiczność. 
Ale jakich środków użyją? To za-
leży od widowni. Nie będzie sce-
nariusza, więc należy nastawić się 
na spontaniczność i świetną zaba-
wę. Bilety w cenie 25 zł do kupienia 
przez internet lub w kasie KDK.

TW

 Kilka dni temu około północy policjanci z Lesznowoli zatrzymali do 
kontroli drogowej toyotę. Funkcjonariusze wyczuli, że kierowca pojazdu 
na ich widok wyraźnie się denerwuje. Podczas przeszukania okazało się, 
że 33-latek ukrywa przy sobie dwie działki amfetaminy. Mężczyzna trafi ł 
do celi. Odpowie za posiadanie środków odurzających.

 W poniedziałek w jednym z punktów usługowych na terenie miasta 
29-letni mężczyzna wyrwał kobiecie saszetkę, w której było ponad 1000 
zł. Na szczęście na miejscu byli policjanci, którzy po chwili zatrzymali zło-
dzieja i odzyskali skradzioną gotówkę. Za kradzież 29-latkowi grozi do 5 
lat pozbawienia wolności.

 W jednym z dyskontów przy ul. Rosoła ochrona zatrzymała 27-latka, 
który próbował wydostać się ze sklepu z torbą wypchaną drogimi alko-
holami. Po przekazaniu w ręce policjantów złodziej tłumaczył, że potrze-
bował trunków na weekendową imprezę. Alkohol o wartości 1800 zł wró-
cił do sklepu, a mężczyzna trafi ł do aresztu. Grozi mu do 5 lat więzienia.

 W poniedziałek w Piasecznie policjanci zatrzymali 32-latka, który 
znęcał się nad swoimi rodzicami, a dzień wcześniej do aresztu trafi ł męż-
czyzna kierujący groźby karalne pod adresem ojca. Ale na tym nie ko-
niec, bo kolejnego damskiego boksera „uspokoili” policjanci z Konstan-
cina. Mężczyzna odpowie za znęcanie się nad rodziną. Wszystkim za-
trzymanym grozi do 5 lat pozbawienia wolności. 

 Ursynowscy kryminalni zatrzymali dwóch obywateli Gruzji, podej-
rzanych o kradzież na tzw. „kolec”. 52-latek został zatrzymany na lotni-
sku Chopina tuż przed odlotem do swojego kraju, natomiast jego o 3 
lata młodszy kolega aż w Piotrkowie Trybunalskim. Policjanci zabezpie-
czyli przy nich łącznie około 5000 euro i 2000 zł. Obaj mężczyźni usłysze-
li zarzuty i trafi li do aresztu tymczasowego.

 W ubiegłą sobotę na terenie powiatu zatrzymano trzech mężczyzn, 
którzy wsiedli za kierownicę po spożyciu alkoholu. Co ciekawe, jeden z 
nich prowadził motocykl, a dwaj pozostali byli obcokrajowcami. Policja 
apeluje do kierowców o rozwagę. Prosi też, aby zwracać baczną uwagę na 
pieszych i rowerzystów, których wraz z nadejściem wiosny będzie przyby-
wać. Tylko w tym tygodniu z ich udziałem doszło do dwóch wypadków, z 
których jeden – z Tarczynie – zakończył się śmiercią 67-letniego cyklisty.
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Zawarto porozumienie 
w sprawie dworu Ryxów
PRAŻMÓW/POWIAT Stało się to, co jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się mało realne – staro-

stwo powiatowe porozumiało się z gminą Prażmów w sprawie remontu i zagospodarowa-

nia zabytkowego dworku. W ubiegły piątek podpisano w tej sprawie porozumienie

 Jako pierwsi napisaliśmy o fa-
talnym stanie zabytkowego dwor-
ku Ryxów w Prażmowie w sierp-
niu ubiegłego roku. Cenny 200-letni 
obiekt był niezabezpieczony i popa-
dał w ruinę. Dwór należy do powia-
tu, jednak w ostatnich latach zarzą-
dzała nim gmina. Obydwa samorzą-
dy przez długi czas nie potrafiły po-
rozumieć się w kwestii tego, kto po-
winien wziąć odpowiedzialność za 
zabytek oraz w jaki sposób go zago-
spodarować, aby służył mieszkań-
com. Impas został przełamany w ze-
szły piątek. Na terenie zabytkowej 
posiadłości reprezentujący gminę 
wójt Jan Dąbek podpisał z przed-
stawicielami powiatu wicestaro-
stą Zdzisławem Lisem oraz zasia-
dającą w zarządzie Ewą Lubianiec 
list  intencyjny, który ma być pierw-
szym krokiem do uratowania za-
bytku. 

Wspólnie wyremontują dwór

 Ustalono, że powiat i gmina po 
połowie sfinansują remont zabyt-
kowego budynku. Gmina zobowią-
zała się, że w ciągu trzech miesię-
cy przystąpi do zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania prze-
strzennego dla tego terenu oraz że 
w ciągu dziewięciu miesięcy opra-
cuje projekt koncepcyjny prac re-
montowych i adaptacyjnych. Pro-
jekt ma przedstawić do akcepta-
cji powiatowi. Następnie zakres 
prac ma zostać uzgodniony z Wo-
jewódzkim Konserwatorem Za-
bytków. Kolejnym krokiem będzie 

przygotowanie kosztorysu inwesty-
cji oraz harmonogram prac remon-

towych. Gmina ma przeprowadzić 
remont i adaptację dworu, a zanim 
to nastąpi, ma zabezpieczać budy-
nek przed dalszą dewastacją i de-
gradacją. Podczas wczorajszej se-
sji rady powiatu została podję-
ta uchwała uchylająca uchwałę z 
września 2018 roku w sprawie od-
wołania darowizny  nieruchomo-
ści na rzecz gminy Prażmów. Dzię-

ki temu gmina będzie mogła dalej 
gospodarować tym terenem.

Centrum życia kulturalnego

 Zarówno mieszkańcom jak i sa-
morządowcom zależy na tym, aby 
dwór, położony w centrum Praż-
mowa nad rzeką Jeziorką stał się 
miejscem ważnych działań w zakre-
sie kultury, edukacji, ale także pomo-
cy społecznej, psychologicznej i praw-
nej. Dwór ma służyć również integra-
cji mieszkańców. Po remoncie powiat 
ma mieć do dyspozycji połowę budyn-
ku, zaś z drugiej połowy ma korzystać 
gmina. Dokładny podział pomiesz-
czeń nastąpi podczas zatwierdzania 
prac remontowych.

Tomasz Wojciuk

Lisy intencyjny podpisali wójt Prażmowa Jan Dąbek (w środku), 

wicestarosta Zdzisław Lis (z lewej) i zasiadająca w zarządzie 

powiatu Ewa Lubianiec (druga z lewej)

Powiat i gmina sfinansują 

remont dworu po połowie. 

Potem mają wspólnie 

korzystać z budynku

K O N D O L E N C J E

R E K L A M A
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Dotleń swoje ciało
W Konstancinie-Jeziornie otwarto nowoczesną komorę normobaryczną Normo Life, która znajduje się przy ul. Wilanowskiej 

50A. Regularnie z niej korzystając można wspomagać leczenie wielu schorzeń, namnażać komórki macierzyste a także wzmac-

niać odporność, przyspieszać odnowę po przebytych kontuzjach czy opóźniać procesy starzenia

 W komorze ciśnienio-
wej Normo Life w której pa-
nuje 1500hPa znajduje się 
specjalna mieszanka powie-
trza, w której jest nawet do 
40 proc. tlenu, a więc niemal 
dwukrotnie więcej niż w wa-
runkach naturalnych. Wchła-
nianie tlenu umożliwia bez-
pieczna zawartość dwutlen-
ku węgla (do 1,9 proc.). Z ko-
lei duże stężenie wodoru, któ-
rego cząsteczki są silnym an-
tyoksydantem, przeciwdzia-
ła starzeniu się komórek. Po-
przez dotlenianie organizmu 
można osiągnąć niesamo-
wite efekty lecznicze i rege-
neracyjne. Jedna sesja w ko-
morze normobarycznej Nor-
mo Life trwa dwie godziny. 
Terapia jest całkowicie bez-
pieczna, nieinwazyjna i moż-
na korzystać z niej praktycz-
nie bez ograniczeń. Po przej-
ściu przez śluzę, w której wy-
równuje się ciśnienie, wcho-
dzi się do pomieszczenia 
bardzo przypominającego... 
wnętrze samolotu i zajmuje 

miejsce w jednym z 19 fote-
li w klasie standard lub VIP. 
Podczas sesji można czytać 
lub słuchać relaksacyjnej mu-
zyki. Normo Life jest pierw-
szą w Polsce komorą nor-
mobaryczną, która posiada 
urządzenie do dekontami-
nacji powietrza- usuwa i za-
bija wszystkie drobnoustroje 
dzięki czemu jesteś bezpiecz-
ny i nie zarazisz się bakteria-
mi czy wirusami.

Szerokie zastosowania

 Badania dowodzą, że re-
gularne dotlenianie orga-
nizmu daje naprawdę wie-
le korzyści, opóźnia proces 
starzenia oraz namnaża ko-
mórki macierzyste. Komora 
Normo Life redukuje cellu-
lit, stymuluje produkcję ko-
lagenu i wspomaga przemia-
nę materii. Przyspiesza od-
nowę uszkodzonych komó-
rek po przebytych opera-
cjach, urazach i zabiegach 
chirurgicznych. Przez spor-
towców uznawany jest za le-

galny doping, który popra-
wia wydolność organizmu i 
przyspiesza regenerację po 
intensywnym wysiłku. Dzięki 
natlenieniu komórek stymu-
lowany jest układ immuno-
logiczny u dzieci i dorosłych. 
Następuje regeneracja komó-
rek nerwowych mózgu, pobu-
dza je do pracy tym samym 
zmniejsza objawy autyzmu, 
stanów depresyjnych i de-
mencji. Błyskawiczna napra-
wia zniszczone komórki po 
chemioterapii oraz skutecz-
nie wspomaga leczenie cho-
rób skóry takich jak egzema, 
AZS czy łuszczyca. U osób 
starszych osłabia objawy po 
udarze, wzmacnia kości i do-
brze wpływa na potencję.
 Z komory Normo Life z 
powodzeniem mogą korzy-
stać osoby w różnym wieku, 
włącznie z dziećmi i senio-
rami. Nie zaleca się jej na-
tomiast kobietom w ciąży, 
osobom cierpiącym na cho-

roby płuc, mającym rozrusz-
nik serca czy będącym tuż 
po operacji w obrębie klatki 
piersiowej. 

Otwarta siedem dni 

w tygodniu

 Komora normobarycz-
na Normo Life w Konstan-
cinie jest otwarta od ponie-
działku do niedzieli w godz. 
9-21. Sesje odbywają się co 
dwie godziny, a więc w ciągu 
dnia jest ich 6. Cena za karnet 
10 wejść wynosi 1000 zł stan-
dard i 1500 zł VIP. Do końca 
czerwca obowiązuje promocja 
na karnety i otrzymuje się do-
datkowo 3 sesje gratis. 8 marca 
wszystkie Panie, które chciały-
by skorzystać z jednorazowe-
go wejścia do komory mogą li-
czyć na 50-procentową zniżkę 
z okazji Dnia Kobiet. 

 Więcej informacji na 

stronie: www.normolife.com 

lub tel. 721 887 887
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800. wydanie
Kuriera Poludniowego
Oddajemy w Państwa ręce jubileuszowy, 800. numer 

naszej gazety. Blisko 20 lat temu w Piasecznie ukazało 

się pierwsze wydanie „Kuriera Południowego”, który w 

szybkim czasie wyrósł na największą bezpłatną gazetę 

podwarszawską

 Przez te wszystkie lata przeciera-
liśmy szlaki i podnosiliśmy standar-
dy, zwiększając nakład, usprawnia-
jąc dystrybucję i dokładając wszel-
kich starań w podnoszeniu jako-
ści naszego czasopisma. Niejed-
nokrotnie podejmowaliśmy tema-
ty, które inspirowały media ogólno-
polskie i najczęściej jako pierwsi re-
agowaliśmy na lokalne wydarzenia. 
 Luty to również mały jubileusz 
3-lecia naszego portalu Piaseczno-
NEWS.pl, który podobnie jak kie-
dyś „Kurier Południowy”, bardzo 
szybo wyszedł na pozycję lidera 
wśród lokalnych mediów elektro-
nicznych. Pracujemy przez okrą-
gły rok – także w weekendy i świę-
ta, reagując na  wydarzenia 24 go-
dziny na dobę. Jesteśmy jak infor-
macyjna straż pożarna, bo przecież 
niejednokrotnie w tym samym cza-
sie wyruszamy na miejsce różnego 
rodzaju zdarzeń. 
 Zarówno w gazecie jak i na por-
talu oprócz interwencji, aktualności, 
spraw społecznych czy samorządo-
wych, znajdujemy miejsce na sport, 
kulturę i tematy kształtujące naszą 
lokalną tożsamość. Bo wierzymy, że 
mimo bliskości stolicy powiat piase-
czyński wciąż ją posiada i skutecz-
nie broni się przed etykietą „sypial-
ni Warszawy”. O tym świadczy ak-
tywność społeczna zarówno starych, 
jak i nowych mieszkańców, ale tak-
że istnienie lokalnych mediów, któ-
re mają ogromną rzeszę wiernych 
Czytelników. A tych ostatnich wciąż 
przybywa – co potwierdza najwięk-
szy w historii powiatu piaseczyń-
skiego nakład „Kuriera Południowe-

go” (60 tys. egzemplarzy ) i liczba od-
słon naszego portalu, która w cią-
gu doby często przekracza 100 tys. 
 Istniejemy dzięki Czytelnikom, 
którzy jednocześnie nas kształtu-
ją. To Państwo podsuwacie tema-
ty, komentujecie, wyrażacie opi-
nie i formujecie oczekiwania. To 
Państwo piszecie, dzwonicie i od-
wiedzacie naszą redakcję. I wresz-
cie to właśnie Państwo zamiesz-
czacie ogłoszenia i reklamy na na-
szych łamach, dzięki czemu lokal-
ne informacje mogą być bezpłatne 
i łatwo dostępne. Dziękujemy za te 
800 numerów gazety, blisko 20-let-
nią obecność na lokalnym rynku i 3 
lata portalu informacyjnego. Przed 
nami kolejne wyzwania i kolejne 
pomysły, które będziemy starali się 
realizować, aby spełniać Państwa 
oczekiwania.

Kamil Staniszek, 

redaktor naczelny
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Jeśli obwodnica 
to tylko na północny
TARCZYN Władze Tarczyna są jednomyślne: nie chcą by przez teren gminy przebiega-

ła obwodnica Warszawy. – Dotyczą nas dwa ze wstępnie przedstawionych wariantów 

– poinformowała burmistrz Barbara Galicz. – Chcemy, by obwodnica nie przebiegała 

przez naszą gminę, ale jeśli już musi, to najlepiej w wariancie północnym

 W zeszłym tygodniu do podwar-
szawskich gmin trafiło „Strategicz-
ne Studium Lokalizacyjne Inwestycji 
Centralnego Portu Komunikacyjne-
go”. Dokument w sposób powierz-
chowny i mało precyzyjny przedsta-
wia kilka wariantów przebiegu auto-
strady, która miałaby połączyć CPK 
z resztą kraju.

Na północy z najmniejszą szkodą

 W poniedziałek późnym popołu-
dniem odbyło się posiedzenie połą-
czonych komisji problemowych rady 
miejskiej. Na spotkanie przybyli też 
mieszkańcy gminy. Wszyscy byli jed-
nomyślni – nie chcą, by Obwodni-
ca Aglomeracji Warszawskiej prze-
biegała przez teren gminy Tarczyn. 
Zarówno burmistrz jak i radni zda-
ją sobie jednak sprawę z tego, że pla-
nowana droga musi zostać wybudo-
wana i być może trzeba będzie szu-
kać kompromisów i wybrać mniejsze 
zło. – Jeśli obwodnica ma przebie-
gać przez naszą gminą to najlepiej w 
wariancie północnym – mówiła bur-
mistrz Barbara Galicz. 
 W wariancie północnym dro-
ga przecinałaby tylko mały skrawek 
gminy Tarczyn. – Tam są tereny rolne 
– zwrócił uwagę Marek Lewtak, kie-
rownik Referatu Planowania i Inwe-
stycji. – Przebieg drogi nie rodziłby 
żadnych kolizji z zabudową i nie był-
by uciążliwy dla mieszkańców.
 Zdecydowanie mniej korzystnie 
dla gminy Tarczyn prezentuje się 
wariant południowy. Droga biegła-
by między Pracami Dużymi a No-
wymi Raciborami, a następnie od-
dzieliłaby Wyleziny od Pawłowic, 
Stefanówkę od Kopanej, Rember-
tów od Podola (to już poza grani-
cami gminy), a Bystrznów i Werdun 
od Wólki Jeżewskiej.

Radni jednogłośnie

 – Dość, że gminę przetnie bu-
dowana droga S7 to dodatkowo 
przecięłaby ją jeszcze obwodni-
ca – ubolewali zgromadzeni na sali 
mieszkańcy.
 Burmistrz Barbara Galicz zapo-
wiedziała forsowanie wariantu pół-
nocnego, ale zachęcała także miesz-
kańców do składania indywidual-
nych uwag. – Zachęcam by to robić 
by było wiadomo, że to dla nas bar-
dzo ważna sprawa – apelowała bur-
mistrz Galicz. Uwagi można składać 
do 10 marca za pośrednictwem stro-

ny internetowej https://www.cpk.pl/
pl/inwestycja/ssl lub w wersji papie-
rowej (dokumenty można otrzymać 
w urzędzie gminy). – Wybór jest ła-
twy – nie miał wątpliwości radny Da-
niel Płużyczka. – Nie ma co dysku-
tować, wybieramy wariant północ-
ny. Zobaczymy na ile te warianty są 
przemyślane i czy nie pojawią się ja-
kieś nowe.
 W podobnym tonie wypowiada-
li się także inni radni. Swoje zdanie 
potwierdzili głosowaniem, w którym 
jednoznacznie opowiedzieli się za 
wariantem północnym.

Tajemniczy lobbing poselski?

 – Wiem, że istnieje potężny lob-
bing kilku posłów, by trasa szła przez 
Tarczyn w wariancie południowym 
– zasiał ziarno niepokoju radny Adam 
Przyborowski, powołując się na nieofi-
cjalne informacje z Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad. 
 – Jaki byłby w tym cel? – zdziwi-
łax się burmistrz. 
 – Nie znam tych intencji – przy-
znał radny. Jednak to nie rzekomy lob-
bing tajemniczych posłów najbardziej 
niepokoił zgromadzonych na sali, lecz 
stanowiska sąsiednich gmin. O ile gmi-
na Pniewy opowiada się za wariantem 
północnym, tak trudno sobie wyobra-
zić by były mu przychylne gminy Pia-

seczno czy Lesznowola. – U nas zabu-
dowa jest mniejsza nawet w wariancie 
południowym niż w gminie Piasecz-
no w wariancie północnym – zauważy-
ła jedna z mieszkanek. – Możemy się 
spotkać ze sprzeciwem i okaże się, że 
to nam wszyscy będą chcieli wepchnąć 
obwodnicę.

Rezerwa pod obwodnicę

 Okazuje się, że władze gminy są 
przygotowane nawet na ten najgor-
szy z dziś kreślonych scenariuszy. 
Studium zagospodarowania przewi-
duje bowiem 100-metrową rezerwę 
wzdłuż torów kolejowych pod budo-
wę obwodnicy Tarczyna. – W osta-
teczności można by wykorzystać te 
grunty – powiedziała burmistrz Bar-
bara Galicz. Który wariant zostanie 
wybrany i czy te, których zarysy do-
tąd poznaliśmy okażą się ostatecz-
ne? Tego jeszcze nikt nie wie. War-
to jednak, by mieszkańcy byli aktyw-
ni i już dziś donośnym i zdecydowa-
nym głosem wyrażali swoje oczeki-
wania. Projektanci zapewne staną 
przed niezwykle trudnym zadaniem. 
Nie sposób sobie wyobrazić, by po-
szczególne samorządy przemówi-
ły zgodnym chórem i zapewne osta-
teczny projekt powstanie w zgiełku 
prawdziwej polifonii argumentów.

Adam Braciszewski

R E K L A M A

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

mi, łamliwymi i zmęczonymi zabiegami chemicznymi mamy świetny za-

bieg, który trwale podniesie jakość włosów 

Włosy nawilżone pełne blasku

 Dla włosów przesuszonych, które utraciły blask, są zmęczone codzien-

nym modelowaniem, prostowaniem, utrwalaniem  polecamy Magic 

Efect Botox firmy Tahe. Podstawowym celem zabiegu jest wyrównanie 

gospodarki wodnej wewnątrz włosa. Składnikami aktywnymi są natural-

ny 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 utrzy-

mania wody w ilości odpowiadającej tysiąc razy większej niż jego masa 

własna. 

Keratyna to składnik budulcowy – naprawia strukturę i ochronna war-

stwę włókien uszkodzonych 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 wnę-

trzu włosa. Za sprawą kolagenu i kwasu hialuronowego włos przez długi czas 

po zabiegu utrzymuje wilgoć, zupełnie inaczej niż wcześniej. Ma to ogrom-

ny wpływ na wszelkie czynności, które wykonujemy na włosach. Wszystkie 

zabiegi takie jak codzienna stylizacja suszarką, domowa pielęgnacja, farbo-

wanie włosów czy zabiegi regeneracyjne będą przynosić dużo lepsze rezul-

taty niż wcześniej.

Salon BB, 
ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej); Tel. 22 401 1234, bbsalon.pl

P R O M O C J A

Niska kara za 
podrzucenie śmieci
PIASECZNO Dwa tygodnie temu w rejonie ulic Cisowej i Jarzębinowej w Za-

lesiu Dolnym ktoś podrzucił śmieci pochodzące z warsztatu samochodo-

wego. Straż miejska namierzyła zakład, z którego pochodziły odpady

 Wyrzucone w środku lasu pryzmy śmieci zbulwersowały nie tylko miesz-
kańców Zalesia. Odpady po kilku dniach zostały uprzątnięte przez gmin-
ny wydział utrzymania terenów publicznych. Jednocześnie straż miej-
ska podjęła działania zmierzające do ustalenia sprawcy podrzucenia.
– Udało nam się dotrzeć do zakładu, z którego pochodziły odpady – mówi Ma-
riusz Łodyga, komendant straży miejskiej. – Nieruchomość zlokalizowana jest 
przy jednej z ulic odchodzących od ul. Pomorskiej. Właściciel zakładu nie zło-
żył w gminie deklaracji na wywóz odpadów stałych, za co ukaraliśmy go man-
datem w wysokości 500 zł. Kolejny mandat, również 500-złotowy, otrzymał za 
podrzucenie w lesie odpadów.

TW

Śmieci zostały zabrane, a sprawca podrzucenia – ukarany. Wiele osób 

uważa jednak, że nałożony na winowajcę mandat jest zbyt niski

LESZNOWOLA

W Nowej Iwicznej nie będzie wody
 W piątek 21 lutego nastąpi przerwa w dostawie wody w Nowej Iwicznej. 
Wody nie będą miały nieruchomości miedzy ul. Graniczną a Krasickiego oraz na 
odcinku od ul. Mleczarskiej do Szkolnej. Przerwa nastąpi w godz. od 8 do 16.

TW



Zatrzymano podejrzanych 
o napad na sklep
PIASECZNO W poniedziałek wieczorem po pościgu na autostra-

dzie A1 zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy w ciągu ostat-

nich kilku dni w ten sam sposób obrabowali kilka sklepów 

na terenie całego kraju, w tym sklep w Woli Gołkowskiej

 W piątek wieczorem dwaj zamaskowani mężczyźni napadli na sklep spo-
żywczy w Woli Gołkowskiej. Sterroryzowali ekspedientkę przedmiotem przy-
pominającym broń, psiknęli jej w twarz gazem łzawiącym i powalili ją na zie-
mię, kradnąc ze sklepu kasetkę z pieniędzmi. Jednak to nie był koniec ich ban-
dyckich wyczynów. Wszystko wskazuje na to, że mężczyźni przenieśli się w 
okolice Bydgoszczy, gdzie w poniedziałek wieczorem, ubrani w kominiarki, 
weszli do sklepów w Żołędowie oraz w Brzemionach. Sterroryzowali obsługę 
przedmiotem przypominającym broń, po czym zrabowali gotówkę i papiero-
sy. Jako że zarejestrował ich monitoring, policjanci namierzyli samochód któ-
rym poruszali się sprawcy oraz zarządzili blokadę dróg. Około godz. 19 w re-
jonie miejscowości Turzno na autostradzie A1 zauważono fi ata tipo, którym 
jechali bandyci. Mimo próby zatrzymania, samochód zaczął uciekać. Starano-
wał bramki w Lubiczu Dolnym, a po chwili zderzył się z jednym z radiowozów. 
Fiat dachował, a jadący nim 41- i 33-latek trafi li do szpitala. Okazało się, że sa-
mochód został skradziony przed kilkoma dniami w okolicach Ostródy. Były 
w nim kominiarki, przedmioty przypominające broń, papierosy, pieniądze, a 
także niewielka ilość amfetaminy. Wszystko wskazuje na to, że zatrzymani na-
padli także na sklep pod Tczewem w województwie pomorskim. 
 Podejrzani po wyjściu ze szpitala usłyszeli w sumie sześć zarzutów, w tym 
dokonania trzech rozbojów, kradzieży i napaści na policjantów. Najbliższe 
trzy miesiące spędzą w areszcie tymczasowym.

TW

Podczas ucieczki bandyci staranowali dwa radiowozy, 

na szczęście żaden z policjantów nie ucierpiał 
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Góra Kalwaria skończyła 350 lat!
GÓRA KALWARIA W środę odbyły się uroczyste obchody 350. rocznicy nadania Górze Kalwarii praw miej-

skich. Tego dnia upamiętniono założyciela miasta, biskupa Stefana Wierzbowskiego oraz przypomniano 

niezwykłą historię położonego nad Wisłą grodu

 26 lutego 1670 roku król Michał 
Korybut Wiśniowiecki na wniosek bi-
skupa Stefana Wierzbowskiego nadał 
prawa miejskie średniowiecznej wsi 
Góra. Odtąd zaczęła się ona nazywać 
Nowa Jerozolima, ponieważ – zgodnie 
z ideą biskupa Wierzbowskiego - mia-
ła być odwzorowaniem Jerozolimy za 
czasów Chrystusa. Mijały lata i miasto 
zmieniało się. Od początku XIX wieku 
w Górze Kalwarii zaczęli osiedlać się Ży-
dzi, których duża społeczność mieszkała 
tu do czasu wybuchu II wojny światowej. 
Miasto kilkukrotnie doświadczało róż-
nego rodzaju kataklizmów, ale potem 
podnosiło się z gruzów. Podczas środo-
wej uroczystości wspomniał o tym prze-
wodniczący rady miejskiej Jan Rokita. 
- W historii miasta jest pewna symbo-
lika – mówił. - Cechą charakterystycz-
ną naszych mieszkańców jest to, że za-
wsze potrafili budować Górę Kalwarię 
od nowa. To właśnie tym ludziom nale-
ży się największy szacunek. To dla nich 
się tu dziś spotykamy.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

 Zanim jednak zaproszeni na 
urodziny miasta goście zaczęli skła-
dać gratulacje, a miejscy rajcy przy-
jęli dwie okolicznościowe uchwa-
ły, wszyscy spotkali się pod ratu-
szem, gdzie odsłonięto pamiątko-
wą tablicę, poświęconą założycielo-
wi i fundatorowi Góry Kalwarii – bi-
skupowi Stefanowi Wierzbowskie-
mu, który spoczywa po drugiej stro-

nie rynku, w kościele „Na Górce”. 
Fragment królewskiego przywile-
ju zezwalającego na powstanie mia-
sta odczytał burmistrz Arkadiusz 
Strzyżewski. Podkreślił zasługi bi-
skupa Wierzbowskiego, który dzię-
ki swojemu uporowi i wizji „z kępy 
piaszczystej” stworzył „istną Jerozo-
limę”. - Ta tablica jest jednocześnie 
kamieniem węgielnym pod budowę 
pomnika Stefana Wierzbowskiego – 
dodał burmistrz. - Za tę inicjatywę 

dziękuję państwu Bożenie i Wojcie-
chowi Prus-Wiśniowskim, którzy od 
wielu lat zgłębiają dzieje Góry Kal-
warii oraz Społecznemu Komitetowi 
Budowy Pomnika z panem Marci-
nem Niedziółką na czele. 
 Głos zabrał również Marcin Nie-
dziółka, który podkreślił, że choć 
niezwykłe miasto na planie krzyża 
zostało zbudowane zaledwie w cią-
gu kilkunastu lat i biskup Wierzbow-
ski wydał na nie fortunę, dziś z Nowej 
Jerozolimy zostało niewiele. - Teraz 
największymi skarbami Góry Kalwa-
rii są jej duchowa misja oraz wyjątko-
wa tożsamość – podsumował.

Rynek imienia biskupa 

Wierzbowskiego

 W Ośrodku Kultury, z okazji uro-
dzin miasta, zwołano uroczystą se-
sję rady miejskiej z udziałem zapro-
szonych gości, wśród których oprócz 
mieszkańców znaleźli się posłowie na 
sejm RP oraz senator Michał Kamiń-
ski. Zaproszony był również premier 
Mateusz Morawiecki, który wpraw-

dzie osobiście się nie stawił, ale przy-
słał list gratulacyjny. Premier pod-
kreślił, że Góra Kalwaria to miej-
sce o wyjątkowej historii i podzięko-
wał wszystkim za podtrzymywanie 
jej tradycji i dziedzictwa. - Pod Górą 
Kalwarią spędziłem dużą część dzie-
ciństwa, więc darzę to miejsce wyjąt-
kowym sentymentem – mówił Michał 
Kamiński. Kamila Gasiuk-Pihowicz 
przypomniała, że tak barwną histo-
rią może poszczycić się na Mazow-

szu niewiele miast, zaś Bożena Że-
lazowska przekazała na ręce burmi-
strza Strzyżewskiego i przewodniczą-
cego Rokity okolicznościowy medal 
Pro Masovia. 
 Następnie nadeszła pora, aby 
podjąć dwie uchwały. Pierwsza 
z nich dotyczyła nadania rynko-
wi imienia bp. Wierzbowskiego zaś 
druga uhonorowania tytułem „Za-
służony dla Góry Kalwarii” błogo-
sławionego księdza Zygmunta Saj-
ny, proboszcza tutejszej parafii w la-
tach 1938-40, który za patriotyczną 
aktywność został rozstrzelany przez 
hitlerowców. Obydwie uchwały zo-
stały podjęte jednogłośnie. 

Wystąpienie króla oraz bieg 

 Po części oficjalnej Dariusz Fala-
na, dyrektor Ośrodka Kultury zapro-
sił wszystkich na występ artystyczny. 
W ubiegłym roku w Górze Kalwarii 
gościł sam biskup Wierzbowski, któ-
ry odczytał przywilej miejski. Tym ra-
zem zastąpił go król Michał Korybut 
Wiśniowiecki, odczytując akt nada-
nia praw miejskich wsi Ger. Gdy zmę-
czony król zasiadł na tronie na sce-
nę wkroczył akordeonista Dariusz 
Świnoga, zapewniając widzom mu-
zyczną wycieczkę przez różne okresy 
z dziejów miasta. Potem był jeszcze 
tort urodzinowy oraz doroczny Bieg 
Stefana na dystansie około 5 km, w 
którym wzięło udział około 80 osób 
z burmistrzem Arkadiuszem Strzy-
żewskim na czele.

Tomasz Wojciuk

„Życzyłbym sobie, abyśmy 

nigdy nie musieli się za Górę 

Kalwarię wstydzić, przepra-

szać, tylko abyśmy dzięko-

wali za Górę Kalwarię każ-

dego dnia”. Jan Rokita, prze-

wodniczący Rady Miejskiej
Michał Korybut Wiśniowiecki 

odczytał akt nadania praw 

miejskich wsi Ger

Obok budynku ratusza odsłonięto tablicę poświęconą 

bp. Stefanowi Wierzbowskiemu
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Debatowali w trosce o zieleń
PIASECZNO W urzędzie gminy odbyło się zainicjowane przez Alarm dla Klimatu Piasecz-

no spotkanie z udziałem ekspertów dotyczące zieleni i gospodarowania odpadami. 

Omawiano, między innymi, kwestie ograniczenia grabienia liści, koszenia trawników i 

ochrony drzew

 Spotkanie poprowadził wicebur-
mistrz Robert Widz. Władze gmi-
ny zgodziły się z proponowanym 
postulatem, że na zielonych tere-
nach gminnych należałoby powięk-
szyć strefy niskiej roślinności okry-
wowej i łąk kwietnych, dzięki czemu 
zmniejszą się trawniki oraz koniecz-
ność ich koszenia i grabienia. Pra-
cownicy urzędu mają ponadto prze-
analizować temat grabienia gmin-
nych terenów i wytypować lokal-
ne strefy bez grabienia. W niedale-
kiej przyszłości zweryfikowane będą 
też zasady koszenia rowów odwad-
niających. Urzędnicy przeprowadzą 
analizę czy nie zastosować na ich 
zboczach odpowiednich zakrzewień 
gromadzących wodę i jednocześnie 
wzmacniających rowy. 
 W innej kwestii głos zabrała z 
kolei dr Marzena Suchocka (arbo-
rystka, kierownik Zespołu Badań i 
Analiz Stanu Zdrowotnego Zadrze-
wień na Terenach Zurbanizowanych, 
wykładowca na SGGW), która uwa-
ża, że by uzyskać zdrową przestrzeń 
do życia, 45 proc. powierzchni mia-
sta powinno być pokrytych korona-
mi drzew. Krytykowano tzw. ZRID 
- specustawę dla dróg, dzięki której 

wszystko można wyciąć. Dyskutowa-
na była kwestia wprowadzenia gmin-
nej polityki wobec drzew, w której 
będą wytyczne jak traktować drzewa 
np. przy dużych inwestycjach.
 Podczas spotkania rozmawia-
no też o koncepcji gminnej kompo-
stowni i permakulaturze (gminna 
ma wyznaczyć tereny na tego typu 
działania) oraz o placach zabaw 
dla dzieci. Członkowie inicjatywy 
społecznej Alarm dla Klimatu Pia-
seczno zwrócili uwagę na problem 
sztucznych nawierzchni na placach, 

szczególnie w upalne dni, do czego 
dochodzą kwestie zdrowotne. Wi-
ceburmistrz Widz zadeklarował, że 
na terenie gminy nie będą już po-
wstawać żadne nowe place zabaw 
ze sztucznymi nawierzchniami. W 
przyszłości, zamiast sztucznych na-
wierzchni, mają być za to wprowa-
dzane piach i inne naturalne mate-
riały (kora czy istniejący grunt). Na 
ścieżkach w parkach będą stosowa-
ne również naturalne nawierzchnie 
mineralne.

Grzegorz Tylec

Piękny powrót 
utytułowanego kickboksera
PIASECZNO Dwa tygodnie temu we Francji Przemysław Ziemnicki pokonał na punkty 

młodszego o kilkanaście lat Cyrille'a Joela Missipo. Był to pierwszy od dwóch lat zawo-

dowy pojedynek naszego mistrza, który zdecydował się przejść na sportową emerytu-

rę, a teraz – za namową starego znajomego – powrócił na ring

 Walka z udziałem Przemysława 
Ziemnickiego była głównym wyda-
rzeniem gali w Avignon, która odbyła 
się 8 lutego. - Propozycję, aby wziąć w 
niej udział otrzymałem dosłownie ty-
dzień wcześniej – wspomina Ziemnic-
ki. - Zadzwonił do mnie dawny kolega, 
Sebastian Pace, z którym kilkukrotnie 
walczyłem. Pochorował się i poprosił, 
abym go zastąpił. Po krótkim namy-
śle zgodziłem się, choć miałem tylko 
tydzień, aby przygotować się do wal-
ki. Potraktowałem to jako przygodę.
 Przemysław Ziemnicki, który na 
co dzień trenuje kadrę Polski i pro-
wadzi sekcję w Legia Kickboxing 
poprosił o pomoc trenera Dimitrija 
Kartela, który zorganizował mu trzy 
sparingi oraz kilka treningów perso-
nalnych. - Nie miałem wiele czasu na 
przygotowania, ale wiedziałem że 
obronię się doświadczeniem – mówi 
były mistrz świata i Europy. - Chcia-
łem pokazać się z dobrej strony, choć 
nie liczyłem na zwycięstwo. 
 Walka w formule full contact w 
Avignon była zakontraktowana na 
pięć rund, z których każda trwała 
dwie minuty. - Wygrałem każdą run-
dę, a w czwartej omal nie znokauto-
wałem mojego przeciwnika – mówi 

Przemysław Ziemnicki. - Było to po-
zytywne zakończenie kariery. Wiele 
osób mi gratulowało. Muszę przy-
znać, że spotkała mnie naprawdę 
miła niespodzianka. Trochę zdener-

wowałem tylko żonę, bo obiecałem 
jej dwa lata temu, że po ślubie nie 
będę więcej walczył...

Tomasz Wojciuk

Przemysław Ziemnicki – były mistrz świata i Europy, który kil-

ka lat temu przeszedł na sportową emeryturę, teraz powrócił, 

aby stoczyć być może ostatni w karierze pojedynek

Walczą o światła, 
wywalczyli mandaty!
LESZNOWOLA W niedzielę na al. Krakowskiej w Woli Mrokowskiej odbyła 

się demonstracja zorganizowana przez mieszkańców, domagających się 

budowy sygnalizacji świetlnej. Policja wystawiła trzy mandaty. Protestu-

jący nie poddają się i w najbliższą niedzielę zapowiadają kolejną blokadę

 Wola Mrokowska, przez którą biegnie droga krajowa nr 7 to jedna z miej-
scowości w powiecie piaseczyńskim, w których dochodzi do największej licz-
by wypadków i kolizji. O swoje bezpieczeństwo obawiają się także piesi, po-
konujący ruchliwą arterię komunikacyjną. – Będziemy protestowali tak długo, 
dopóki starczy nam sił – zapowiadał jeden z uczestników manifestacji. 
 Mieszkańcy nie zablokowali całkowicie ulicy, ale ubrani w kamizelki odbla-
skowe wstrzymywali ruch korzystając z przejścia dla pieszych. Czy taka forma 
manifestacji mocniej zwróci uwagę zarządcy drogi na istniejący problem i za-
owocuje podniesieniem bezpieczeństwa w Woli Mrokowskiej? Póki co zwró-
ciła uwagę policji, która zabezpieczając zgromadzenie wystawiła mandaty. 
– Niektórzy uczestnicy protestu nie stosowali się do poleceń policjantów, któ-
rzy czuwali nad bezpieczeństwem – mówi nadkom. Jarosław Sawicki z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Piasecznie. – Dlatego wystawiono trzy mandaty. 
 Mieszkańcy jednak nie tracą zapału.  - Mamy mały sukces, zwróciliśmy na sie-
bie uwagę, ale trzeba kuć żelazo póki gorące – komentują i zapowiadają kolejną 
blokadą w najbliższą niedzielę od godziny 15. - Przepraszamy kierowców, którzy 
będą wracać do stolicy. Nie jest to wymierzone w was. Walczymy o własne życia, 
więc jeśli macie możliwość, w czasie naszego protestu omijajcie DK7. 
 Jak zapowiadają mieszkańcy, to ostatnie wolne chodzenie po pasach. Na-
stępny protest odbędzie się w formie zgłoszonego zgromadzenia. Nie wyklu-
czają całkowitej blokady ulicy. - Szczególnie w przypadku, jeśli znowu przyja-
dą panowie  policjanci i zaczną puszczać przez 10 minut auta i przez 10 sekund 
pieszych – dodają rozgoryczeni.  - Liczymy na jakiegokolwiek przedstawiciela z 
GDDKiA, który przedstawi nam plan szybkiej poprawy bezpieczeństwa. 

Adam Braciszewski

R E K L A M A

Czy suche drzewa
doprowadzą do tragedii?
PIASECZNO Na niezamieszkałej posesji przy skrzyżowaniu Pomorskiej i 

Słowackiego znajduje się kilkanaście ogromnych, uschniętych drzew. 

- Obok jest chodnik i ścieżka rowerowa – mówi pan Roman, nasz czy-

telnik. - W końcu jedno z tych drzew runie i dojdzie do tragedii

 - Właściciele tej działki od lat nie żyją – poinformował nas jeden z sąsia-
dów. - Ich spadkobiercy mieszkają podobno w Kanadzie. W każdym razie nie-
ruchomością nikt się nie zajmuje.
 Pan Roman twierdzi, że dokładnie obejrzał sobie to miejsce i doliczył się 
kilkunastu ogromnych, nie tylko suchych, ale także spróchniałych drzew. 
Wśród nich jest kilka brzóz, sprawiających wrażenie, jakby za chwilę miały się 
przewrócić. - Nie chcę być złym prorokiem, ale dobrze to nie wygląda – dzieli 
się z nami swoimi spostrzeżeniami czytelnik. - Gmina powinna jak najszybciej 
wyciąć zagrażające bezpieczeństwu drzewa.
 - W takiej sytuacji staramy się dotrzeć do właścicieli działki i powiadomić 
ich o obowiązku wykonania prac pielęgnacyjnych – mówi Tadeusz Tomczyk z 
gminnego referatu zarządzania kryzysowego. 
 Usuwanie drzew przez gminę na nieswoim terenie zawsze jest ryzykow-
ne. Kilka lat temu taka sytuacja miała już miejsce. Właścicielka działki, któ-
ra była wówczas w Holandii, po powrocie do kraju zażądała od gminy od-
szkodowania. Postępowanie w tej sprawie toczy się podobno do dziś. - Podej-
mujemy działania, gdy występuje realne zagrożenie – wyjaśnia Tadeusz Tom-
czyk. - Niekiedy jednak bardzo trudno ocenić, czy nadszedł już ten moment...

TW

Gmina z reguły nie wycina drzew, które znajdują się na prywatnych 

posesjach. Być może w tym przypadku powinna zrobić wyjątek...



Czytaj też w internecie:

Przedszkolny 
debiut może 
być łatwiejszy
Do pierwszego dnia w przedszkolu można się przygo-

tować. Dzięki wcześniejszej wizycie w placówce, przed-

szkolny debiut może być znacznie mniej stresujący 

 Aby ułatwić dzieciom pierw-
szy dzień w zupełnie nowym śro-
dowisku, placówki organizują zaję-
cia adaptacyjne. Jeśli takowych nie 
ma, możemy poprosić o umożliwie-
nie nam zwiedzenia przedszkola. 
 Warto, by podczas odwiedzin 
maluch mógł poznać swoją przyszłą 
wychowawczynię i grupę. Niech zaj-
rzy w każdy kąt, w tym do łazienki i 
na plac zabaw. 
    Przygotowanie do przedszkol-
nego rytmu można zacząć od jego 
zmiany w domu. Jeśli nasze dziecko 
spożywa śniadanie o godz. 9, posta-
rajmy się, by zaczął jeść wcześniej. 
Podobnie zróbmy z obiadem. Może-
my też, wzorem przedszkola, urzą-
dzić małe leżakowanie. Jeśli maluch 
nie zaśnie, niech poleży pół godzi-
ny przy muzyce, bajce lub czytanej 
przez rodzica książce.  
 Aby oswajać dziecko z nowym 
otoczeniem warto też spacerować w 
okolicach placówki, do której nieba-

wem pójdzie nasz maluch.
 Jeśli chcemy porozmawiać z 
dzieckiem o przedszkolu, to nie 
obiecujmy mu niczego, by nie czu-
ło się potem rozczarowane. Możemy 
natomiast opowiedzieć mu o swoich 
wspomnieniach z czasów, gdy sami 
uczęszczaliśmy do przedszkola. 
 Kiedy nadejdzie już ten dzień, 
bardzo ważny będzie spokój ro-
dziców, którzy powinni ograniczyć 
swój lęk przed wysłaniem dziecka do 
przedszkola. Maluchy potrafią bo-
wiem wyczuć ich obawy. 
 W tym, ważnym dniu nie zapo-
mnijmy o wyprawce! Już wcześniej 
przygotujmy kapcie, piżamkę, szczo-
teczkę do zębów, pastę i kubeczek, 
poduszkę, kołdrę oraz kocyk i pielu-
chy. Potrzebna będzie też wyprawka 
papiernicza, chyba że jest kupowana 
przez przedszkole, a także  dodat-
kowe majtki, skarpetki, podkoszul-
ki czy spodnie dresowe. 

R E K L A M A
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Zdrowy sen przedszkolaka
Sen jest stanem fi zjologicznym, który występuje naprzemiennie z okresami aktywno-

ści. Przez całe nasze życie pełni on wiele ważnych funkcji. To właśnie w trakcie jego 

trwania zapamiętywane są informacje dostarczone w okresie czuwania, zachodzą pro-

cesy związane z rytmami biologicznymi (np. wyrzut hormonu wzrostu) czy optymali-

zuje się aktywność układu odpornościowego. Warto więc już od młodego wieku za-

dbać o odpowiednią jakość nocnego wypoczynku

 Długość snu i czuwania zmie-
niają się wraz z wiekiem, co ma 
bezpośredni związek z procesem 
dojrzewania naszego układu ner-
wowego. O ile noworodek potrze-
buje aż 16-19 godzin snu na dobę, 
to przedszkolak sypia około 10 go-
dzin, a dziecko w okresie szkolnym 
- około dziewięciu godzin.     
 Nie od dziś wiadomo, że wy-
spane dziecko to zdrowe dziec-
ko. Niestety, wielu rodziców ma 
problemy ze swoimi pociechami, 
gdyż mają powtarzające się trud-
ności z zasypianiem. Szacuje się, 
że około 20 proc. trzy i czterolat-
ków przejawia opór przy kładze-
niu się spać. Mamy wówczas do 
czynienia z takimi zachowania-
mi jak płacz, krzyk czy agresja. 
Wynikają one zwykle z błędów 
wychowawczych, które w konse-
kwencji dezorganizują życie ro-

dzinne. Na szczęście istnieje kil-
ka metod, które powinny być w tej 
kwestii pomocne.

Regularność, aktywność 

i odpowiednia dieta

 W pierwszej kolejności powinno 
się zadbać o regularne godziny za-
sypiania. Idealnie, by były one takie 
same – niezależnie od tego czy ma-
luch idzie tego dnia do przedszko-
la czy nie. Regularne, stałe godziny 
wstawania umożliwiają organizmo-
wi właściwe „nagromadzenie się” 
całodziennego zmęczenia i – co za 
tym idzie – łatwiejsze przygotowa-
nie do szybszego zaśnięcia wieczo-
rem i głębokiego snu w nocy. Dziec-
ko powinno być również aktywne 
podczas dnia – bawić się na świe-
żym powietrzu, co dodatkowo po-
prawi jego zdrowie oraz zapewni mu 
lepszy rozwój i samopoczucie. 

 Młody człowiek nie powinien cho-
dzić spać ani głodny, ani z pełnym 
brzuchem. Przed snem może sobie 
wprawdzie pozwolić na lekką przeką-
skę, ale powinien unikać ciężkich i du-
żych posiłków - zwłaszcza do dwóch 
godzin przed planowaną godziną za-
sypiania. Unikajmy przy tym, szcze-
gólnie późnym popołudniem i wieczo-
rem, podawania dziecku produktów z 
kofeiną (np. kakao, gorącej czekolady 
czy napojów gazowanych). Kofeina – o 
czym wiedzą wszyscy miłośnicy kawy 
– bardziej sprzyja bowiem aktywności 
i czuwaniu niż ochocie na sen. 

Czas na wyciszenie 

i odpowiednie otoczenie

 Mniej więcej godzinę przed za-
śnięciem dziecko powinno mieć czas 
na wyciszenie i relaks. W tym celu 
można przeczytać maluchowi książ-
kę, opowiedzieć mu bajkę czy posłu-

chać z nim spokojnej muzyki. Wie-
czornemu wyciszaniu się może słu-
żyć również kąpiel. Niekoniecznie 
sprawdzą się natomiast takie czyn-
ności jak oglądanie telewizji czy za-
bawa telefonem komórkowym. Pa-
miętajmy przy tym, by kłaść dziecko 
spać zupełnie obudzone, co pozwo-
li mu na naukę samodzielnego zasy-
piania i „wypracowanie“ najbardziej 
wygodnej dla siebie pozycji w łóżku.
 Niemniej istotne jest również 
pomieszczenie, w którym śpi dziec-
ko. Najlepiej by było ono ciche, ciem-
ne i z temperaturą około 21 °C. Jeśli to 
nie jest konieczne, nie umieszczajmy w 
nim telewizora ani komputera, bo te 

urządzenia mogą sprzyjać wykształ-
ceniu się złych nawyków. Sypialnia 
powinna kojarzyć się młodemu czło-
wiekowi z jednoznacznie pozytywny-
mi emocjami – być miejscem spokoj-
nym i sprzyjającym wyciszeniu. 
 Przed zaśnięciem pocałujmy 
dziecko, przytulmy je i powiedzmy 
mu „dobranoc”, po czym wyłącz-
my światło i opuśćmy pomieszcze-
nie. Ostatni etap związany z rutyną 
zasypiania powinien być przewidy-
walny, krótki, ciepły i przyjemny dla 
dziecka. A jeśli dodatkowo zadbamy 
o ciszę w całym domu, nasz maluch 
powinien spokojnie zasnąć.

Grzegorz Tylec
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Luty jest miesiącem szczytu zachorowań na grypę, również wśród dzieci. Jak spraw-

dzić czy nasza pociecha ma zwykłą infekcję czy choruje na grypę? Okazuje się, że dla 

nowoczesnej medycyny nie jest to trudne

Panie doktorze, czy w tym roku du-

żo osób choruje na grypę? 

dr Marek Rychlik Dyrektor medycz-

ny Przychodni Grapa: Sezon infek-
cyjny w pełni, bardzo dużo osób, 
które się nie zaszczepiły choruje na 
grypę, z naszych obserwacji wyni-
ka, że niestety choruje również dużo 
dzieci. By skrócić proces diagno-
styczny można wykonać szybki test, 
który jest testem immunologicz-
nym, wykrywającym antygeny wiru-
sa grypy typu A i B w próbkach bio-
logicznych z układu oddechowego. 
Taki test można wykonać w Przy-
chodni Grapa. Leczenie grypy pole-
ga na stosowaniu leków antywiruso-
wych. Bardzo ważne jest odpowied-
nio wczesne rozpoznanie choroby, 
ponieważ leki przeciwwirusowe po-
winny być włączone w ciągu 48 go-
dzin od pojawienia się objawów. Z 
uwagi na małą dostępność diagno-
styki grypy, szybkie testy są jedynym 
narzędziem pozwalającym na wcze-
sne włączenie odpowiedniego lecze-
nia. Test wykonujemy również dzie-
ciom. 

Panie doktorze, czy w Gra-

pie można wykonać bada-

nia laboratoryjne u dzieci? 

dr MR: Tak, w zespole mamy 
panie pielęgniarki, któ-
re świetnie pobierają krew u 
dzieci różnymi metodami. 
Często zdarza się, że rodzice, 
których dzieci należą do in-
nych przychodni POZ, przy-
jeżdżają specjalnie do nas na 
pobrania krwi, ponieważ ro-
dzice bardzo wysoko ocenia-
ją kompetencje i umiejętności 
naszych pielęgniarek. 

Jakie inne usługi skierowa-

ne do małego pacjenta do-

stępne są w przychodni Grapa? 
dr MR: Zapraszam do korzysta-
nia ze świadczeń lekarza medycy-
ny sportowej. Przypominam rodzi-
com, że każde dziecko uprawiające 
sport w klubie, który jest zrzeszony 
w związku sportowym, powinno po-
siadać orzeczenie dopuszczające do 
uprawiania sportu, udziału w tre-
ningach, zawodach i obozach spor-

towych. Zapraszam indywidualnych 
pacjentów oraz kluby sportowe. 

Dziękuję za rozmowę. 

Przychodnia Grapa 

(obok Starej Papierni)

al. Wojska Polskiego 6, 

05-520 Konstancin-Jeziorna 

www.przychodniagrapa.pl, 

Tel.: 22 717 40 03, 01

facebook.com/przychodniagrapa/
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Sezon grypowy w pełni

R E K L A M A

Ko
le

jn
y 

do
da

te
k 

w
 s

ie
rp

n
iu



P R O M O C J A

„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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Kolejne dodatki już 
w sierpniu!

Lokomotywa Tuwima
na żywo
W Piasecznie, u zbiegu ulic Sienkiewicza i Wojska Polskiego znajduje się 

miejsce, które fascynuje młodszych i starszych. To tu znajduje się stacja 

dawnej Kolei Grójeckiej. Kiedyś odjeżdżały stąd pociągi do Warszawy, Kon-

stancina, Wilanowa, Góry Kalwarii, Grójca i Nowego Miasta nad Pilicą

 Dziś wyruszają stąd w trasę jedynie pociągi turystyczne, dzięki którym 
można zapoznać się z ponad 120-letnią historią kolei wąskotorowej, o któ-
rą dba Piaseczyńsko-Grójeckie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej. W zabytko-
wych halach, uśpione lokomotywy i wagony czekają, aby zawieźć pasażerów 
na wycieczkę. W weekendy organizowane są wyjazdy ogólnodostępne, na 
które bilety można kupić w przez internet (www.kolejka-piaseczno.pl) lub w 
kasie. Natomiast w dni powszednie wąskotorówką najczęściej podróżują wy-
cieczki szkolne i przedszkolne.
 Podróż koleją wąskotorową to przygoda, która zapada w pamięć. Sunący 
przez miasto, wsie, łąki i pola pociąg to nostalgiczne wspomnienie jak kiedyś 
podróżowano. Dla najmłodszych pasażerów to również często pierwszy kon-
takt z tym środkiem transportu – mogą zobaczyć z bliska lokomotywę, zoba-
czyć jak wygląda przygotowywanie pociągu do jazdy i zapoznać się ze spe-
cyfi ką pracy kolejarzy.
 Podczas każdej wycieczki pociąg zatrzymuje się na leśnej polanie w Runo-
wie. To spokojne miejsce, oddalone od dróg i siedzib ludzkich jest dosko-
nałym miejscem na piknik. Rozpalane jest ognisko, na którym można upiec 
kiełbaski. Na miejscu znajdują się drewniane ławki, a także wiaty ze stoła-
mi i siedziskami. 
 Obsługa pociągu udostępnia sprzęt sportowy – można np. pograć w pił-
kę, badmintona, czy bawić się w przeciągnie liny. Dla grup szkolnych i przed-
szkolnych na polanie mogą być zorganizowane dodatkowe zajęcia: Np. lek-
cja na podstawie wiersza „Lokomotywa” Juliana Tuwima w formie interpreta-
cji i porównania do współczesnej kolejki wąskotorowej, bardzo angażuje naj-
młodszych. Starszych interesują lekcje fi zyki i chemii połączone z widowisko-
wymi pokazami doświadczeń. Możliwy jest też spacer po lesie, a nawet pokazy 
iluzjonisty! Trasa kolei wąskotorowej przebiega również koło remizy Ochotni-
czej Straży Pożarnej – dodatkową atrakcją może być zwiedzenie tego fascynują-
cego miejsca i zapoznanie się z wozami bojowymi i wyposażeniem strażaków.
 Te wszystkie atrakcje sprawiają, że piaseczyńska wąskotorówka jest do-
skonałym miejscem na szkolną wycieczkę, a dzień na niej spędzony jest nie-
zapomnianą przygodą.

Więcej informacji i rezerwacje: www.kolejka-piaseczno.pl,

lub pod numerem telefonu 607155188.
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Nauka czytania
Trudno wyobrazić sobie rozpoczęcie drogi edukacyjnej 

dziecka bez nabycia umiejętności czytania ze zrozumie-

niem. Im szybciej i w lepszym stopniu dziecko opanuje 

czytanie, tym jego rozwój będzie przebiegał efektywniej

 Zanim zdamy się na pomoc 
przedszkoli i szkół, także i my sami 
możemy znacznie ułatwić życiowy 
start naszym pociechom.
 - W nauce czytania pomaga to, 
że dzieciom się... czyta – mówi pe-
dagog Joanna Srebnicka. - Moż-
na wówczas pokazywać maluchowi 
czytany tekst, przygotowywać plan-
sze ze słowami i ich szukać czy też, 
na przykład, zakupić mnóstwo gier i 
pomocy dostępnych na rynku. Moż-
liwości jest naprawdę mnóstwo, ale 
najważniejsze jest to, żeby dziecka 
nie zmuszać. Jeśli nie ma ochoty na 
te wszystkie zabawy, to po prostu 
poczekajmy aż przyjdzie mu na to 
chęć. Naprawdę nic się bowiem złe-
go nie stanie, jeśli nauczy się czytać 
dopiero w szkole. 
 Sposobów na opanowanie czyta-
nia jest przynajmniej kilka. W prze-
szłości najbardziej rozpowszechnio-
na była metoda nauki wszystkich li-
ter, po czym stopniowego budowa-
nia sylab, wyrazów i zdań. I choć, 
prędzej czy później, prowadziła ona 
do sukcesu, to jednak współcześnie 
stosuje się zwykle dwie bardziej sku-
teczne metody – sylabową i globalną. 
Warto podkreślić, że obie są efektyw-
ne i mają swoich zwolenników.

Metoda sylabowa

 Sposób ten zwany jest inaczej 
metodą symultaniczno-sekwencyjną 
i został opracowany przez doświad-
czonego logopedę, prof. Jagodę Cie-
szyńską. Jej siła polega na wykorzy-
staniu naturalnej skłonności każde-
go człowieka do mówienia sylabami. 
Nauka czytania za ich pomocą na-
śladuje etapy rozwoju mowy dziec-
ka i jest zgodna z poglądami języ-
koznawców zakładających, że mło-

dy człowiek w wieku przedszkolnym 
nie ma z tym większych problemów. 
W trakcie pięciu etapów tej metody 
dziecko przechodzi stopniowo od 
poznawania samogłosek do samo-
dzielnego czytania tekstu, a na każ-
dym z nich obowiązuje ta sama re-
guła polegająca na powtarzaniu, ro-
zumieniu i nazywaniu.
  Nazwa metody symultaniczno-se-
kwencyjnej odnosi się do pracy mózgu. 
Jako że jego lewa i prawa półkula funk-
cjonują w odmienny sposób, zwraca się 
uwagę na dodatkową stymulację lewej 
półkuli, której działanie zagrożone jest 
przez współczesną kulturę obrazu. Po-
nadto, dzięki całościowemu przetwa-
rzaniu zadania, dziecko będzie czerpać 
z jego wykonania pełniejszą satysfakcję, 
co sprzyja kształtowaniu kreatywności, 
budowaniu pozytywnej samooceny i 
chętniejszemu podejmowaniu wyzwań 
w przyszłości.

Metoda globalna

 Inną, nie mniej popularną me-
todą, jest tzw. czytanie całościowe, 
które narodziło się latach 60. ubie-
głego stulecia w USA. Dzięki niemu 
młody człowiek rozpoznaje wyra-
zy jeszcze bez znajomości liter. Jest 
to możliwe, bo dziecko w wieku do 
szóstego roku życia dysponuje fan-
tastyczną pamięcią fotograficzną. 
W skuteczności tej metody kluczo-
wa jest systematyczność – wystarczy 
uczyć się kilka minut dziennie. Efek-
ty są zależne od wielu czynników: 
wieku dziecka, stopnia jego zaanga-
żowania w zabawy ze słowami, spo-
strzegawczości i wreszcie – od na-
szego podejścia. 
 Ćwiczenia powinny się odbywać 
wyłącznie w formie zabawy. Na po-
czątku należy zacząć od prostych 

wyrazów typu „oko”, które kojarzo-
ne będą przez dziecko z konkret-
nym symbolem. Powtarzanie dane-
go słowa razem z pokazaniem co 
ono oznacza bardzo szybko zaowo-
cuje automatycznym kojarzeniem go 
przez malucha. W dalszej kolejno-
ści, w zależności od indywidualnych 
możliwości naszego podopiecznego, 
należy stopniowo wprowadzać co-
raz to nowe wyrazy.
 - Polecam obie z powyższych 
metod – radzi Joanna Srebnicka. 
- Najlepiej jest dać dziecku wybór. 
Dla jednych łatwiejsza będzie jedna, 
dla innych druga. Jedno jest pewne - 
żeby uczyć dziecko metodą głosko-
wą musimy poczekać do około szó-
stego, siódmego roku życia, aby było 
ono na to gotowe. Chodzi tu o wy-
robienie tzw. słuchu fonematyczne-
go. Metodą globalną można uczyć w 
zasadzie bez ograniczeń wiekowych.

Grzegorz Tylec
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Wychowanie młodego człowieka jest długim i skomplikowanym procesem – zwłaszcza 

gdy ma się dziecko nadpobudliwe psychoruchowo. Maluchy wyróżniające się określonym 

zespołem cech zachowań, które są przejawem bardzo małej zdolności do wewnętrznej 

kontroli i hamowania, potrafi ą sprawić rodzicom sporo problemów. Na szczęście współ-

czesna pedagogika i medycyna pozwalają w dużym stopniu łagodzić objawy ADHD

 Przyjmuje się, że zespół nadpo-
budliwości psychoruchowej z defi-
cytem uwagi (czyli właśnie ADHD) 
występuje u około trzech do ośmiu 
procent dzieci. Jego pierwsze symp-
tomy zaobserwować można już w 
okresie wczesnego dzieciństwa, ale 
zwykle zaczynają się one nasilać, 
gdy rozpoczyna ono naukę szkolną 
– między szóstym a dziewiątym ro-
kiem życia.
 ADHD występuje z podobną 
częstotliwością u chłopców i dziew-
czynek, choć u każdej płci objawia 
się ono nieco inaczej. O ile u chłop-
ców przeważają objawy nadmiernej 
ruchliwości (co jest bardziej widocz-
ne), to u dziewczynek – zaburzenia 
koncentracji uwagi. Do tego rodza-
ju dysfunkcji neurorozwojowej przy-
czynić się mogą takie czynniki jak: 
nieprawidłowości w przebiegu cią-
ży, niedotlenienie okołoporodowe, 
urazy głowy, zatrucia czy zaniedba-
nia środowiskowe. Pewne znaczenie 
mają również kwestie genetyczne.

Objawy ADHD

 Które z zachowań dziecka po-
winny wzbudzić naszą podejrzli-
wość? Pierwszym symptomem bę-
dzie nadmierna ruchliwość malu-
cha - zwłaszcza w sytuacjach, któ-
re wymagają spokoju i dyscypliny 
(np. podczas lekcji). Napomniane 
dziecko, które wierci się, nie umie 
spokojnie siedzieć czy zbyt gło-
śno mówi, zwykle nie jest w stanie 
się wyciszyć lub reaguje tylko na 
chwilę. Do tego nie potrafi skupić 
uwagi na nudnym dla niego zaję-
ciu, łatwo rozprasza się pod wpły-
wem minimalnych bodźców i re-
aguje z nadmierną impulsywno-

ścią -  bez zastanowienia i uprzed-
niego rozważenia ewentualnych 
konsekwencji.
 Rozpoznanie ADHD nie jest jed-
nak wcale takie proste. Należy w tym 
celu przeprowadzić wywiad z rodzi-
cami odnośnie zachowania w domu 
i porównać je do zachowań w szko-
le, ocenić możliwości intelektualne 
dziecka, wykluczyć inne problemy, 
a także ewentualne zaburzenia psy-
chiczne (takie np. jak lęki czy trud-
ności adaptacyjne). Przyczyną za-
burzeń mogą być również kwestie 
zdrowotne: choroby tarczycy, pro-
blemy ze wzrokiem i słuchem bądź 
alergie i tiki.

Jak leczyć?

 Terapia ADHD jest wielokierun-
kowa i - niestety - niełatwa. Oprócz 
standardowego leczenia dziecka nie-
zbędne są bowiem również działa-

nia edukacyjne skierowane do rodzi-
ców oraz nauczycieli. Podstawowym 
celem terapii jest zmniejszenie obja-
wów ADHD i objawów współistnie-
jących (np. dysleksji, dysgrafii) oraz 
zmniejszenie ryzyka późniejszych 
powikłań. 
 W terapii ADHD stosuje się kil-
ka metod. Zadaniem terapii beha-
wioralnej, przynoszącej szczegól-
nie dobre efekty,  jest modyfikowa-
nie zachowań dziecka w taki spo-
sób, by doprowadzić do wyciszenia 
złych zachowań, a wzmocnienia do-
brych. Dzięki psychoedukacji młody 
człowiek zwiększy z kolei własną sa-
moocenę i motywację do pracy oraz 
ustali system zasad i konsekwencji 
ich nieprzestrzegania w różnych śro-
dowiskach (np. w domu czy szko-
le). Przy ADHD pomocne mogą 
być również: nauczanie wyrównaw-
cze, zajęcia z logopedą, terapia za-
jęciowa, trening umiejętności spo-
łecznych, a także terapia zaburzeń 
uwagi. Niekiedy stosuje się także, w 
przypadku dzieci, u których dołą-
czają się objawy depresyjne lub ner-
wicowe, terapię indywidualną.
 W leczeniu wykorzystywana jest 
też czasem farmakoterapia, choć nie 
jest nigdy stosowana jako metoda 
samodzielna. Stanowi ona uzupeł-
nienie dla prowadzonej jednocze-
śnie psychoterapii.  Wyróżniamy kil-
ka grup leków stosowanych w tera-
pii ADHD. Należą do nich: leki psy-
chostymulujące, selektywne inhibi-
tory wychwytu zwrotnego noradre-
naliny, trójcykliczne leki przeciwde-
presyjne oraz alfa-mimetyki.

Grzegorz Tylec
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Placówki zajmuj ce si  opiek  nad dzie mi w wieku przedszkolnym

Nazwa placówki Dane teleadresowe

Czy placówka
posiada wpis do

ewidencji
placówek

niepublicznych? 
Numer wpisu.

Cena czesnego
i wpisowego

Czy przedszkole
jest otwarte cały

rok i w jakich
godzinach?

Zaj cia w cenie
czesnego?
(maks. 10)

Zaj cia dodatkowo
płatne?

(maks. 10)

Własna kuchnia/
catering?

„Bajka”
Publiczne Przedszkole

ul. 11 Listopada 21, 
Piaseczno – Zalesie Dolne

tel. 513 818 888
www.bajka-zalesie.pl

Tak,
Od stycznia 2015 –

Przedszkole Publiczne

Wpisowe i czesne „0,00” zł.
Opłaty: 1 zł za ka d  rozpocz t
godzin  przed 8.00 i po 13.00 

plus wy ywienie

otwarte cały rok,
w lipcu i sierpniu dy ur,

godz. 6.30 – 18.00

kulkoland, angielski codziennie,
sensoryczne, informatyka,

ró norodne muzyczne, ceramika,
piłka no na

wszystkie bezpłatne
m.in. teatralne, taniec, kulinarne,
plastyka, aerobik, judo, koncerty

kuchnia własna, 
wyposa ona w nowoczesny 

piec konwekcyjny
 zapewniaj cy 

przygotowywanie 
zdrowej ywno ci

„Bajka”
Publiczne Przedszkole

ul. Ksi cia Janusza I Starego 5 
(dawna  ul. Stycznia 5) Piaseczno

tel. 22 715 52 07 
www.bajka.eu

tak od lipca 2000 r., 
Od stycznia 2015 –

Przedszkole Publiczne

Wpisowe i czesne „0,00” zł.
Opłaty: 1 zł za ka d  rozpocz t
godzin  przed 8.00 i po 13.00 

plus wy ywienie

otwarte cały rok,
w wakacje dy ur,

godz. 6.50 – 18.00

muzyczne, chór, 
plastyczne, teatralne, 

gra na instr., 
taniec, konstrukcyjne, aerobik

wszystkie bezpłatne
m.in. angielski codziennie,

informatyka, rytmika,
gimnastyka korekcyjna

Kuchnia własna, 
wyposa ona w nowoczesny

piec konwekcyjny 
zapewniaj ce

 przygotowywanie 
zdrowej ywno ci

„Ba niowa Buba”
Niepubliczne

Przedszkole Integracyjne

ul. Słoneczna 14,
05-500 Piaseczno

tel.602 422 795
(5 min.od „Prestige

 osiedle Ró ”)
Jeste my na Facebook

TAK
4430.1.2014

Pełen abonament 800zł
Zapraszamy do ZERÓWKI od

wrze nia 2020 

Przedszkole jest otwarte
od 7.00

do godziny 18.00

angielski, ceramika, plastyka,
rytmika, Glottodydaktyka,

Gimnastyka, Zaj cia sportowex2,
logopeda, BASEN

Indywidualna terapia
logopedyczna, Integracja
sensoryczna, psycholog,
rehabilitacja, zaj cia

w  cenie czesnego

kuchnia zewn trzna
mo na korzysta  z porad

dietetyka
diety: bezmleczna,

bezglutenowa, bezcukrowa

,,Ba niowy Zameczek”
Niepubliczne Przedszkole

Integracyjne

ul. Bukowa 12,
05- 501 Piaseczno
tel. 602 422 795

www.basniowyzameczek.pl

TAK
87/NP/2012

Czesne 890 zł
ZAPISY na rok 2020/2021

Przedszkole jest otwarte
cały rok 

od 7.00 do godziny 18.00

angielski, ceramika, rytmika,
Glottodydaktyka, Gimnastyka,

taniec, sportowe, teatralne,
logopeda, BASEN

Balet, Judo, Indywidualna
terapia logopedyczna, Integracja

sensoryczna, psycholog

kuchnia zewn trzna
Mo na korzysta  z porad

dietetyka
diety: bezmleczna,

bezglutenowa, vega.

,,Ba niowy Zameczek”
Niepubliczny Punkt

Przedszkolny 
integracyjno-

terapeutyczny

Ul. ródlana 28, 
05-500 Wólka Kozodawska, 

Tel. 602 422 795,
Jeste my na Facebook 

Tak 
Czesne uzale nione jest od
długo ci pobytu dziecka w

przedszkolu.

Przedszkole jest otwarte
w godzinach  od 8.00 do

godziny 16.00

Muzykoterapia, sensoplnstyka,
integracja sensoryczna, logopedia,

psycholog, pedagog specjalny, 
Tomatis-metoda treningu

słuchowego

kuchnia zewn trzna
Mo na korzysta  z porad

dietetyka
diety: bezmleczna,

bezglutenowa, vega.

„BiMBO”– Super
Przedszkole z zerówk

ul. Oborska 4, Konstancin,
tel. 791 70 72 72

www.bimbo.edu.pl

Bimbo posiada wpis 
do ewidencji placówek

niepublicznych,
nr 14

Czesne i wpisowe zale ne od
wybranego pakietu 

Przedszkole jest czynne
cały rok

od 7.00 do 18.00

J. angielski, rytmika, gimnastyka
korekcyjna, logopeda, psycholog,

dzieci ca matematyka, z.kulinarne,
dogoterapia

Joga, ceramika, karate, szachy,
z. ekologiczne,  akrobatyka,
tkanie-spotkanie, multisport,

j.francuski i hiszpa ski

Własna, zdrowa kuchnia,
zapewniamy diet

dla alergików

Akademia Poziomkowa 
PUBLICZNE

PRZEDSZKOLE

ul. Główna 60,
Kamionka-Bobrowiec

tel. 696 418 114
www.akademiapoziomkowa.pl

Tak o d 2005 roku,
50/PN/05

Czesne 0 zł + opłata
za wy ywienie

Czynne przez
cały rok w godz. 

7.00 – 18.00

angielski, gimnastyka,
rytmika,kuchcikowo, przyrodnicze,

eksperymenty, zoologiczne,
logopeda, psycholog, eksperymenty,

teatralne i inne

 Oferta zaj  jest ustalana na
pocz tku roku szkolnego.

Własna kuchnia,
zdrowe posiłki,

diety indywidualne

Brzd c
Niepubliczne Przedszkole

Terapeutyczno
Rehabilitacyjne

ul. Jarz bka 20 lok 3,
05-500 Piaseczno
tel. 509 028 929

www.brzdac.com.pl

Tak, nr 72NP/09 850,00 zł Tak, 6:30 – 19:00

Zaj cia: rytmika, angielski,
ortofoniczne, ta ce wiata,

terapeutyczno-rehabilitacjne,
piłkarskie

kick-boxing , hipoterapia, jazda
konna, wycieczki fakultatywnie;

kino, teatr, zoo
Własna kuchnia,

Chatka Puchatka
Przedszkole
Niepubliczne

ul. K. Jarz bka 4,
05-500 Piaseczno,
tel. 503 171 741

 www.chatka.puchatka.pl

Tak
Numer wpisu

51/PN/05

Wpisowe 400 zł
Czesne przedszkole: 

od 550 do 870 zł
Czesne łobek:

 670-1000 zł

Otwarte cały rok
w godz. 6.30 – 19.00

j. angielski CODZIENNIE, rytmika,
taniec, judo, balet, ceramika,

glottodydaktyka
Legorobotyka, sportowe Własna kuchnia 

Fantazja Niepubliczne
Przedszkole

Łazy, ul. Ł czno ci 2f
tel. 506 12 52 82

www.fantazja.edu.pl
Tak, nr wpisu 3/2009

Czesne od 550 zł,
Wpisowe - 400 zł

Cały rok od
7.00 do 18.00

Angielski, hiszpa ski „0”, rytmika,
musical, plastyka, korektywa,

Montessori, dogoterapia  profilaktyka
logopedyczna

taniec, judo, balet robotyka,
ceramika, logopeda,

eksperymenty, szachy,
kreatywne my lenie

Własna kuchnia

Fantazja Niepubliczne
Przedszkole 

ul. Staszica 12, Piaseczno
tel. 506 12 52 82

www.fantazja.edu.pl

Tak, nr wpisu:
75/Np

Czesne od 480 zł
Wpisowe - 400 zł

Cały rok w godz.
7.00-18.00

Angielski, rytmika, teatralne,
korektywa, plastyka, Montessori,

profilaktyka , logopedyczna i
psychologiczna, teatrzyki

Ta ce, judo, robotyka, szachy,
balet, ceramika, chemik, pianino,

logopeda, hiszpa ski
Własna kuchnia 

Integracyjno –
Rehabiltacyjne

Przedszkole Niepubliczne
„Panda”

ul. K. Jarz bka 20 lok. U. 1
Piaseczno

tel. 790 224 101
www.centrum-panda.pl

Tak
Wpisowe- 0 zł, 

czesne 630 zł pół etatu,
 870 zł cały etat 

Cały rok w godzinach
Tak. 6:30 – 19:00

angielski , muzyka, ta ce  plastyka ,
gimnastyka , teatrzyki, koncerty

muzyczne, lekcje przyrody

Ceramika, karate, zumba,
zaj cia kreatywne „odkrywcy”,

bricks4kids- klocki lego, zaj cia
sportowe

Własna kuchnia, zdrowe i
smaczne posiłki 

z uwzgl dnieniem zalece
dietycznych (bezglutenowe,

bezcukrowe itp.)

Kolorowe Kredki
Niepubliczne Przedszkole

05-500 Piaseczno, 
ul. Or na 3b

tel. 690 298 598 
www.kolorowekredki.edu.pl

Tak Czesne: 850 zł
Rekrutacja  trwa cały rok!

Przedszkole jest otwarte od
poniedziałku do pi tku

7:00-18:30

ANGIELSKI CODZIENNIE, Rytmika,
Gimnastyka, Taniec,  plastyczne,
muzyczne, sportowe, kulinarne,

FITLIGHT

Szachy, piłka no na,
GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA ,

terapia logopedyczna.

 Pełne wy ywienie w cenie
czesnego! 

WŁASNA, zdrowa kuchnia.
Indywidualne diety.

Niepubliczne
Przedszkole „Mi ”

ul. Ogrodowa 11a
05-509 Józefosław
tel. 604  064 610

www.przedszkolemis.com.pl

Tak
300 zł wpisowe ,

870 zł  (pełny etat) ,
670 zł (pół etatu)

Przedszkole czynne
cały rok

w godzinach
6.30-19.00

j. angielski, muzyka, gimnastyka,
plastyka, taniec, teatrzyki, zaj cia

wyrównawcze…

llogopeda, psycholog, balet,
karate, sensoplastyka, ceramika,
j. hiszpa ski, zumba, robotyka,

gordonki

Własna kuchnia

Niepubliczne Przedszkole
„U WIRKA”
 z oddziałami

integracyjnymi

BASZKÓWKA k/Głoskowa,
ul. Sadowa 14B ,
tel. 22 757 80 83,

www.przedszkoleuzwirka.pl

Tak
Numer wpisu 66/NP/08 z

dn.14.10.2008r.

Czesne – pobyt całodzienny
(11godz.): 650 zł. z

wy ywieniem; bez dodatkowych
opłat.

TAK w godz. 6.30-18.00 – z
mo liwo ci  zapewnienia
dziecku opieki po godz.

18.00.

j.angielski, glottodydaktyka,
ceramika, rytmika, korektywa, zaj cia
terapeutyczne, sensomotoryka i inne 

Szachy, eksperymenty, taniec,
b bny, klocki lego, kangur, piłka

no na i inne.

Własna kuchnia pod nadzorem
dietetyka. Dwa jadłospisy –

uwzgl dniamy diety i alergie.

Niepubliczne
Przedszkole ABC

ul. Waniliowa 2,
05-500 Piaseczno
tel. 504 011 660

www.przedszkoleabc.pl

Tak posiada 73/NP/09
 850 zł cały etat. 
Wpisowe 500 zł

650 zł połowa etatu,
Tak 7.00-19.00

J. angielski, logorytmika, gimnastyka,
rytmika, warsztaty artystyczne,

kulinarne, teatralne, koła
zainteresowa

piłka no na, b bny, balet, taniec
nowoczesny, hiszpa ski,

ceramika, legorobotyka, judo 

Własna kuchnia,
5 posiłków

Niepubliczne Przedszkole
Maluszek

ul. Ksi cia Janusza I Starego 9 
(dawna 17 Stycznia),

05-500 Piaseczno
tel. 601 791 888

www.maluszek.edu.pl

TAK, 
nr 102/NPP/2013

Czesne z  pełnym
wy ywieniem 700 zł, 

wpisowe 250 zł

TAK, czynne jest
w godz. od 07- 18

rytmika,  angielski,  taniec, Akademia
Młodych Naukowców, plastyczne,
muzyczne, teatralne, psycholog

„Grawitacja”, gimnastyka
korekcyjna, logopedia, zaj cia z

Wielk  Szkoł  Małych, j.
hiszpa ski, zaj cia I’ve got an

idea, zaj cia MathRiders

Catering spełniaj cy wymogi
ywienia dzieci

w wieku przedszkolnym
z mo liwo ci

indywidualnej diety.

Niepubliczne 
Przedszkole NUTKA

Stara Iwiczna, 
ul. Słoneczna 30
tel. 608 502 017

biuro@przedszkolenutka.pl

Tak, nr 3/2002
790 zł, brak wpisowego 6.45-18.30 cały rok

Wycieczki, codziennie angielski 
i muzyka; ta ce, plastyka,

glottodydaktyka, matematyka, joga,
ceramika, kulinarne, kodowanie,

psycholog, 80 imprez rocznie

logopeda

Własna kuchnia
z uwzgl dnieniem diet
- 5 posiłków dziennie

Niepubliczne
Przedszkole NUTKA

Nowa Iwiczna,
ul. Przebi niegów 15

tel. 696 440 877
iwiczna@przedszkolenutka.pl

Tak nr  3/2002
oraz aneks z dn.

30.10.2013 r.
880 zł, 

brak wpisowego 6.45-18.30 cały rok

Wycieczki, codziennie angielski 
i muzyka; ta ce, plastyka,

glottodydaktyka, matematyka, joga,
ceramika, kulinarne, kodowanie,

psycholog, 80 imprez rocznie

logopeda

Własna kuchnia
z uwzgl dnieniem diet
- 5 posiłków dziennie

Niepubliczne
Przedszkole NUTKA

Piaseczno, ul. Mleczarska 70,
tel. 660 145 202

info@przedszkolenutka.pl

Tak nr 3/2002
oraz aneks z dn.

30.10.2013r.
880 zł, 

brak wpisowego
6.45-18.30 cały rok

Wycieczki, codziennie angielski 
i muzyka; ta ce, plastyka,

glottodydaktyka, matematyka, joga,
ceramika, kulinarne, kodowanie,

psycholog, 80 imprez rocznie

logopeda

Własna kuchnia
z uwzgl dnieniem diet
- 5 posiłków dziennie

Niepubliczne Przedszkole
Zaczarowany Ołówek

Nowa Iwiczna 
ul. Niezapominajki 2

tel. 736  618 776
www.zaczarowany-olowek.edu.pl

Tak
Cały etat – 600 zł,
 ½ etatu – 450 zł, 
wpisowe – brak.

Cały rok od 7:00 – 18:30

Angielski, umuzykalnienie,
gimnastyka, glottozabawy,  warsztaty

plastyczne, podró nicze i
przyrodnicze, teatrzyki i koncerty.

Indywidualne zaj cia
logopedyczne, szachy, judo,
ceramika, ta ce, sensorki,

„Dru yna Kangura”.

Catering-posiłki zbilansowane
dla dzieci, diety.

PUBLICZNE
PRZEDSZKOLE RADOSNE

ul. Or na 8a, Piaseczno
tel. 696 418 114

www.przedszkoleradosne.pl
Tak 104//NP/2014

Czesne 0 zł+ opłata
za wy ywienie

Czynne przez
cały rok w godzinach 

7 – 18

j.angielski, gimnastyka, rytmika,
kuchcikowo, przyrodnicze, logopeda,

psycholog, eksperymenty, 
teatralne i inne

 Oferta zaj  jest ustalana na
pocz tku roku szkolnego.

Własna kuchnia, zdrowe posiłki, 
diety indywidualne

Prywatne 
Przedszkole

 Smyk 

ul. Orzechowa 16 a, Piaseczno,
 tel. 22 756 92 42 

www.przedszkole-smyk.com.pl 
Tak

720 zł 
brak wpisowego

Cały rok, 
 6.30-18.00 

Angielski, rytmika, glottodydaktyka, 
muzykoterapia, bajkoterapia,

Eko-smyki, gimnastyka, plastyka,
kulinaria

Karate, ceramika, taniec,
religia, logopedia Własna kuchnia,



R E K L A M A

Przedszkole
Niepubliczne

„Pluszowy Mi ”

Stara Iwiczna,
ul. Słoneczna 105,
Tel. 696 068 488,

www.przedszkole-pluszowymis.pl

2/.2008 Wpisowe: 450 zł, 
Czesne: 820 zł

Cały rok 7.00-18.00,
dwutygodniowa przerwa

remontowa 

angielski , plastyczne, mini-mediacje,
glottozabawy z piosenk , rytmika,na

powietrzu, NVC

Tkactwo, joga Mali Geniusze,
taniec

Zdrowa własna kuchnia

Przedszkole
Niepubliczne

Delfinek

ul. Pod Bateriami 43
05-501 Piaseczno-Zalesinek

tel.605 100 933
www.przedszkole-delfinek.pl

Tak
105/ NP /2014 Czesne 400 zł 

Wpisowe 300 zł
Pracujemy cały rok 

6.30-18.00

Ped. Montessori, Ped. Waldorfska,
Angielski, Taniec, Sensoplastyka,

Rytmika, Gimnastyka, 
Ratownictwo-Medyczne dla dzieci

Indywidualna logopedia
Własna Kuchnia kierujemy si

programem 
Zdrowe Przedszkole

Punkt Przedszkolny
LAUDAME 

ul. wi toja ska 5,
 05-500 Piaseczno

570-964-919
www.laudame.pl

Tak czesne 450 zł.
wpisowe 450 zł.

sierpie  - przerwa

psycholog, pedagog,
neuro/logopeda, integracja
sensoryczna, PECS, TUS,

muzykoterapia, Knill, Sherborne

dogoterapia, alpakoterapia catering 

Słoneczne Aniołki

Stara Iwiczna, 
ul. Słoneczna 10
tel. 500 749 388

www.sloneczne-aniolki.pl

TAK
Czesne 500, 

BEZ WPISOWEGO
Zapraszamy dzieci cały rok
w godzinach 6:30 – 19:00

Angielski, glottodydaktyka, sportowe,
plastyczne, dzieci ce eksperymenty,

kulinaria, savior-vivr`e, religia (na
yczenie).

Ceramika, niemiecki, hiszpa ski,
karate, szachy, logopedia,

Terapia Integracji 
Sensorycznej.

Mamy własn  kuchni
wyposa on  w nowoczesny

sprz t gastronomiczny.

Placówki zajmuj ce si  opiek  nad dzie mi w wieku łobkowym

Nazwa 
placówki

Dane 
teleadresowe

Czy placówka
posiada wpis do

ewidencji
placówek

niepublicznych

Cena czesnego 
i wpisowego 

Czy placówka jest
otwarta cały rok

 i w jakich
godzinach? 

Wiek przyjmowanych
dzieci 

Liczba dzieci 
i opiekunów

 w grupie?

Czy jest własna
kuchnia czy catering? 

,,Ba niowy Zameczek”
Ba niowy łobu
z grup  łobkow
łobu  pod D bem

ul. Bukowa 12, Piaseczno
ul. Pod Bateriami 4, Piaseczno

Tel. 602 422 795
www.zlobuspoddebem.pl
www.basniowyzlobus.pl

TAK,
87/NP/2012

TRWAJ  zapisy na rok
2020/2021

czesne 1000zł
 plus 10zł stawka

ywieniowa/ dzienna.
WPISOWE: 500zł

Pracujemy cały rok,
pon. – pt.  

w godz. 7.00-18.00

Wiek od 8 m-cy 
do 2,5 lat,

Grup  8 osobow  zajmuj  si
2 opiekunki,

kuchnia zewn trzna
mo na korzysta  z porad

dietetyka
diety: bezmleczna,

bezglutenowa, bezcukrowa

Kolorowe Kredki
Niepubliczny łobek 

05-500 Piaseczno,
ul. Or na 3b

tel. 690 298 598 
www.kolorowekredki.edu.pl

Tak Czesne: 1300 zł z wy ywieniem
Rekrutacja trwa!

łobek otwarty jest od
poniedziałku do pi tku

7:00-18:30

Przyjmujemy dzieci od 1 roku do
2,5 lat

Grupa liczy max.16 dzieci oraz
3 ciocie do opieki. 

Pełne wy ywienie w cenie
czesnego! 

WŁASNA, zdrowa kuchnia
uwzgl dniaj ca indywidualne

diety

NIEPUBLICZNY ŁOBEK
„U WIRKA”

BASZKÓWKA k/Głoskowa,
ul. Sadowa 14/C

Tel. 22 757-80-83,
www.facebook.com/niepubliczneprz

edszkoleizlobekuzwirka.

Tak
Numer wpisu 4/ /2013

z dn. 30.09.2013 r.

Realizujemy zadanie
gminnego łobka - Gminy

Piaseczno - 87 miejsc
dofinansowanych-CZESNE od

500 zł.

TAK w godz. 
6.30-18.00 z mo liwo ci

zapewnienia dziecku opieki
po godz. 18.00.

Od 1 roku do 2,5 roku, a dla dzieci
od 2,5 roku polecamy Przedszkole

„U wirka” w Baszkówce

Pi  grup wiekowe ok. 
10-15 dzieci –
3 opiekunów.

Własna kuchnia pod
nadzorem dietetyka. Dwa

jadłospisy – uwzgl dniamy 
diety i alergie.

Niepubliczny 
łobek Fantazja

Piaseczno, ul.Staszica 12
tel. 506-12-52-82

www.fantazja.edu.pl
Tak

Czesne 1200 zł/ 
wpisowe 400 zł Cały rok 7.00-18.00 0d 1 roku Do 12 dzieci/2 -3 opiekunów Kuchnia własna

Niepubliczny 
łobek Fantazja

Łazy, ul.Ł czno ci 2f
tel. 506-12-52-82

www.fantazja.edu.pl
Tak

Czesne 1300zł/
wpisowe 400 zł

Cały rok 7.00-18.00 0d 1 roku Do 12 dzieci/2 -3 opiekunów Kuchnia własna

Niepubliczny łobek
 MINI ABC

ul. Waniliowa 2,
05-500 Piaseczno
tel. 504 011 660

www.przedszkoleabc.pl

Tak, posiada: 4/ /2015

Dofinansowanie: 550 zł. Bez
wpisowego

W formie prywatnej: 1100 zł.
Wpisowe 500 zł.

Tak  7.00-19.00 0d 1 roku
Grupy do 20 dzieci. 3

opiekunów.
Kuchnia własna, 

5 posiłków

łobek 
„Chatka Puchatka”

ul. K. Jarz bka 4,
05-500 Piaseczno,
tel. 503 171 741

 www.chatka.puchatka.pl

Tak
Numer wpisu

51/PN/05

Wpisowe 400 zł
 Czesne 670-1000 zł

Otwarte cały rok
w godz. 6.30 – 19.00

Od 1 do 2,5 lat
Wielko  grup do 15 dzieci,

 3 opiekunki
Własna kuchnia 

łobek Brzd c

Ul. Jarz bka 20 lok 3,
05-500 Piaseczno
Tel. 509 028 929

www.brzdac.com.pl

Posiada wpis
Czesne: 890 zł, 

1250 zł do 2 r. ., 
10 miejsc gminnych. 

Tak, 6:30-19:00 od 1 r. .–  3 lat
12-18 dzieci, 

   3 opiekunów Własna kuchnia

łobek Delfinek 

ul. Pod Bateriami 43
05-501 Piaseczno,
tel. 605 100 933,

www.przedszkole-delfinek.pl

Tak
11/  /2014

Wpisowe 300 zł, 
Czesne  1050 zł
  z wy ywieniem 

Abonament godzinowy

Czynne w godz. 
6.30- 18.00 Od 8 miesi ca  15 dzieci,  3 opiekunki

Własna kuchnia-kierujemy 
si  Programem Zdrowego

ywienia Dzieci

łobek Maluszek

ul. Ksi cia Janusza I Starego 9 
(dawna 17 Stycznia),

05-500 Piaseczno
tel. 601 791 888

www.maluszek.edu.pl

Tak, nr 3/ /2013

Czesne 1200 - 1400 zł ,
wpisowe 500 zł, Dysponujemy

 20 miejscami
dofinansowanymi przez 

Gmin  Piaseczno

TAK, placówka czynna
jest w godz. 

od 07.00 do 18.00

Od 1 roku do 2,5 roku. 
2,5 - latki zapraszamy 

do Przedszkola Maluszek.

Grupy licz  8 dzieci, 
nad którymi sprawuje opiek  1

opiekun.

Catering spełniaj cy 
wymogi ywienia 

dzieci do lat 3 
z mo liwo ci  

indywidualnej diety.

Szkoły podstawowe

Nazwa placówki Dane teleadresowe
Cena czesnego

 i wpisowego

Liczba dzieci
w klasie
(od do)

Zaj cia dodatkowe  bezpłatne? (maks. 10)
Zaj cia dodatkowo

płatne? 
(maks. 10)

Własna
kuchnia/catering

Niepubliczna Wolna Szkoła
Podstawowa 

Akademia Rosenberga

Łoziska, ul. Kwitn cej Wi ni 13,
Tel. 696 068 488,

www.akademiarosenberga.pl
980/1000 zł 15-16

Cieszenie si  nauk , mini kr gi naprawcze, twórczo , teatr, ruch,
angielski, odpowiedzialno , logika, komunikacja interpersonalna

NVC

Basen, joga scz liwych
geniuszy, tkactwo, robotyka,

j zyki obce
Własna kuchnia

Prywatna Szkoła
Podstawowa

„World School”

ul. Pod Bateriami 60, Piaseczno,
tel. 533 818 888

www.worldschool.eu

Od 1200 zł/miesi cznie,
wpisowe 900,00 zł

Do 16 osób
Basen, judo, native speaker, szachy, ta ce, hiszpa ski/niemiecki,

sportowe
Zielona szkoła

Własna kuchnia – równie
 diety indywidualne
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Aleksander Doba 
zainaugurował Klub Podróżnika
PIASECZNO Wraz z nowym rokiem w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym wystartował nowy cykl spo-

tkań, który będzie gościć podróżników – zarówno tych bardzo znanych, jak i lokalnych. Na dobry początek 

organizatorzy zaprosili naprawdę wyjątkową osobę, która – jak można się było spodziewać – przyciągnęła 

do sali widowiskowej wielu mieszkańców
 Aleksander Doba (urodzony w 
1946 roku) to podróżnik i kajakarz, 
który dzięki internetowemu głosowa-
niu na stronie internetowej „Natio-
nal Geographic” zdobył tytuł „Po-
dróżnika Roku 2015”. Jako pierwszy 
człowiek w historii samotnie prze-
płynął kajakiem Ocean Atlantycki 
z kontynentu na kontynent (z Afry-
ki do Ameryki Południowej) wyłącz-
nie dzięki sile mięśni oraz opłynął ka-
jakiem Morze Bałtyckie i Bajkał. To 
również dwukrotny złoty, srebrny i 
brązowy medalista Otwartych Aka-
demickich Mistrzostw Polski w kaja-
karstwie górskim.
 Bohater wieczoru już od same-
go początku spotkania zatytułowa-
nego „Niemożliwe nie istnieje” wręcz 
zahipnotyzował publiczność swoimi 
ogromnymi pokładami energii w po-
łączeniu z niezwykłą pasją. Jeśli ktoś 
spodziewał się że osoba, która pływa 
po oceanie kajakiem przy 10-metro-
wych (w czasie sztormu) falach, musi 
być szalona, poznając bliżej Alek-
sandra Dobę zapewne szybko zmie-
nił zdanie. To człowiek niewątpliwie 
odważny, ale i świetnie przygotowa-
ny – zarówno pod względem logistycz-
nym (jako inżynier mechanik po po-
litechnice), jak i psychicznym, do wy-
zwań które podejmuje. - Moją siłą na-
pędową w różnych wyprawach jest cie-
kawość świata – wyznał gość. - Roz-
budzili ją we mnie, kiedy jeszcze byłem 
mały, moi rodzice.
 W przeszłości latał na szybow-
cach i skakał ze spadochronem, a 
jego odwieczną pasją były różne for-
my turystyki – pieszej czy rowero-
wej. Dopiero w wieku 34 lat zainte-
resował się jednak kajakarstwem i... 
od tego czasu przepłynął już łącznie 
ponad 100 tysięcy kilometrów.
 Aleksander Doba przez ponad go-
dzinę, przy wsparciu prezentacji mul-
timedialnej, mówił ciekawie i z humo-
rem. Opowiadał, między innymi, o 
budowie odpowiedniego kajaka, o tym 

jak pływał zimą po Brdzie z kolegą z 
piaseczyńskiego Polkoloru i – przede 
wszystkim – o ciekawostkach ze swo-
ich licznych wypraw. W drugiej czę-
ści spotkania cierpliwie odpowiadał z 
kolei na spotkania publiczności i po-
zował do wspólnych zdjęć. Jednego z 
uczestników interesowały kwestie jego 
relacji z małżonką.
 - Jestem z tą samą żoną już po-
nad 40 lat i ona ani razu nie zgodzi-
ła się na moją oceaniczną wyprawę 
– stwierdził Aleksander Doba. - Gdy 
jednak już na jakąś wyruszam, to 
ona mnie najbardziej wspiera. Żonie 
też dużo zawdzięczam, bo nie jeste-
śmy idealnym małżeństwem i różne 
tarcia były. Ona mi jednak tak przez 
te lata nerwy hartowała, że na oce-
anie mało co mnie rusza. - Klub Po-
dróżnika to nowy pomysł na dzia-
łanie w nowym miejscu - mówi Syl-
wia Chojnacka-Tuzimek, wicedyrek-
tor CEM. - Chcemy mieć różnorod-
ną i wychodzącą na przeciw oczeki-
waniom odbiorców ofertę. 
 Spotkania klubu będą się odby-

wać co miesiąc. Oprócz znanych oso-
bistości nacisk w doborze gości ma być 
również położony na podróżników z 
gminy Piaseczno. Jeżeli więc ktoś od-
był lub odbywa właśnie jakieś ciekawe 
wojaże, o których zechciałby publicz-
nie opowiedzieć, może zgłaszać się do 
oddziału dla dorosłych w Centrum 
Edukacyjno-Multimedialnym.
 Kolejne spotkanie w ramach 
Klubu Podróżnika odbędzie się w 
Bibliotece Głównej w CEM już w 
najbliższą środę 4 marca. Tym ra-
zem gościem będzie Tomasz Jaki-
miuk, który opowie o podróżach 
przez Afrykę – ale nie byle jakich po-
dróżach! Podlaski podróżnik i blo-
ger, entuzjasta fotografii, student 
dziennikarstwa podróżował bowiem 
przez Czarny Ląd autostopem i… 
hulajnogą! W 2019 roku spakował 
plecak, zabrał hulajnogę i ruszył w 
podróż - przez cztery miesiące od-
wiedził dziewięć państw. Początek o 
godzinie 18.30. Wstęp wolny.

Grzegorz Tylec

Aleksander Doba potrafi w niezwykle ciekawy 

sposób opowiadać o swoich podróżach

Między morzem a niebem
PIASECZNO Do 2 marca w Galerii Fryderyk oglądać można wystawę 

zdjęć Magdaleny Dąbrowskiej „Inter Mare Et Caelum” - między mo-

rzem a niebem
 Ekspozycja jest próbą pokazania na poziomie obrazu relacji między dwo-
ma elementami – morzem i niebem. Obydwa zmieniają swój wygląd i stan 
wzburzenia oraz niepokoju na prezentowanych fotografi ach. Prawie wszyst-
kie zdjęcia zostały zrobione na Półwyspie Helskim od strony zatoki.
 Magdalena Dąbrowska to absolwentka Historii Sztuki na Uniwersytecie 
Warszawskim i studentka Fotografi i na wydziale Dziennikarstwa UW.  Foto-
grafi ą zajmowała się już od dzieciństwa. Jej ulubiony czas w historii fotogra-
fi i to przełom XIX i XX wieku, a ulubieni fotografowie to Ansel Adams i Alfred 
Stieglitz. Wystawę można oglądać w godzinach otwarcia Kawiarni Fryderyk.

Tyl.

Babski weekend w Hugonówce
KONSTANCIN-JEZIORNA W tym roku, specjalnie z okazji Dnia Kobiet, 

Konstanciński Dom Kultury przygotował moc atrakcji, z których bę-

dzie można korzystać aż przez trzy dni

 Babski weekend zainauguruje otwarcie Kawiarni Hugonówka, które za-
planowano na piątkowy wieczór 6 marca. Z kolei w sobotę 7 marca w godz. 
14-18 odbędą się warsztaty i pokazy „Dla zdrowia i urody”. Będzie można 
m.in. poznać tajniki pielęgnacji twarzy oraz makijażu. O godz. 18 grupa im-
prowizacji teatralnej BCA FLASH zagra Dzień Kobiet. 
 Jedną z niespodzianek Babskiego weekendu będą targi mody, designu 
i rękodzieła „Kwestia Gustu”. Wszystkie rzeczy, które w niedzielę 8 marca w 
godz. 11-17 będzie można kupić na targach, są jedyne w swoim rodzaju. Nie 
zabraknie autorskich projektów, artystów, rzemieślników i rękodzielników. 
Weekend zwieńczy nastrojowy koncert Agi Zaryan - pierwszej damy polskie-
go jazzu (niedziela, 8 marca, godz. 17, bilety: 70 zł). 
 Warto dodać, że zarówno w sobotę, jak i w niedzielę wśród uczestników 
imprezy będą rozlosowywane atrakcyjne upominki. Na ten wyjątkowy week-
end niespodzianki przygotowała również Kawiarnia Hugonówka. Oprócz róż-
nych pyszności, które znajdą się w menu, dzieci i dorośli będą mogli wziąć 
udział warsztatach – w sobotę ceramicznych, a w niedzielę - scrapbookin-
gu (godz. 14). Przez cały Babski weekend w Hugonówce będzie czynna także 
wystawa patchworku artystycznego Bożeny Wojtaszek i Katarzyny Małyszko. 
Wstęp na warsztaty, targi i wystawę jest bezpłatny.

TW

Podczas imprezy odbędą się także targi rękodzieła, które 

zaplanowano na niedzielę 8 marca

KONSTANCIN-JEZIORNA

Dzień Żołnierzy Wyklętych w Hugonówce
 Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w niedzielę 
1 marca o godz. 17 w Hugonówce odbędzie się projekcja fi lmu „Wyklę-
ty” z 2017 roku w reż. Konrada Łęckiego oraz prelekcja Witolda Rawskie-
go, poświęconą zapomnianym bohaterom. Wstęp wolny.

TW

Zmarł Paweł Królikowski, 
aktor i mieszkaniec Zalesia Górnego
PIASECZNO Wczoraj rano w wieku 58 lat zmarł Paweł Królikowski – aktor fi lmowy, telewi-

zyjny, teatralny i dubbingowy, prezenter i realizator telewizyjny oraz prezes Związku 

Artystów Scen Polskich. Był mieszkańcem Zalesia Górnego

 Aktor zmarł po długiej choro-
bie, w 2015 roku przeszedł zabieg 
usunięcia tętniaka mózgu. Operacji 
neurochirurgicznej musiał się pod-
dać również w ubiegłym roku.
 Paweł Królikowski zapisał się w 
zbiorowej pamięci jako aktor filmo-
wy i telewizyjny. W 2018 roku został 
odznaczony Brązowym Medalem 
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Mieszkańcy Zalesia Górnego z pew-
nością zapamiętali go także jako mi-
łego, niezwykle sympatycznego są-
siada, aktywnego i chętnie angażu-
jącego się w lokalne inicjatywy.
 - Zawsze serdeczny, uśmiechnię-
ty, życzliwy – wspomina sołtys Za-
lesia Górnego Ewa Molenda-Stroiń-
ska. - Był niezwykle utalentowanym 
aktorem. Byliśmy dumni z tego, że 
jest naszym sąsiadem.
 Do Związku Artystów Scen Pol-
skich, którego był prezesem, nale-

ży Dom Artystów Weteranów Scen 
Polskich im. Wojciecha Bogusław-
skiego w Skolimowie. Aktor pozo-
stawił żonę, również aktorkę Małgo-
rzatę Ostrowską-Królikowską oraz 
piątkę dzieci. Wczoraj, podczas se-

sji rady powiatu, na wniosek radne-
go Grzegorza Pruszczyka samorzą-
dowcy uczcili pamięć zmarłego ak-
tora minutą ciszy. 

AB

Siła serc dla Kalinki
LESZNOWOLA W niedzielę, 1 marca od godz. 13.00 w Centrum Edukacji 

i Sportu w Mysiadle odbędzie się impreza charytatywna, której celem 

jest zebranie funduszy na operację 4-letniej Kalinki

 Organizatorzy przygotowali moc atrakcji. Podczas imprezy zbierane będą 
datki do puszek oraz przeprowadzone zostaną licytacje fantów. 
 Ta impreza to nie tylko szczytny cel, ale i świetna zabawa – dla dzieci przygoto-
wano dmuchane miasteczko i pokazy iluzjonisty. Odbędą się też występy zespo-
łów, pokazy tańca, warsztaty dla dzieci i wiele innych niespodzianek. Nie zabrak-
nie też stanowiska z malowaniem buziek. Kalinka jest mieszkanką Nowej Woli. Jak 
opisują rodzice, konsultacje u lekarzy prowadzone były od piątego miesiąca ży-
cia, a diagnozy były sprzeczne. Wada z czasem się pogłębiała, a ból nóżek był co-
raz bardziej dotkliwy. W końcu rodzice trafi li do Instytutu Paley’a,gdzie okazało się, 
że wada stóp jest znacznie poważniejsza niż początkowo sądzono. Wizja Kalinki 
na wózku inwalidzkim staje się coraz bardziej realna, jeśli rodzice nie zapewnią jej 
kosztownej hospitalizacji. Pierwsza, najbardziej pilna jest operacja obu stóp, któ-
rych deformacje mają silny wpływ na kolanka i bioderka. Operacja będzie koszto-
wać 300 tys. złotych. AB
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Sparta i Laura w czubie tabeli
PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA Wciąż trwa przerwa w rozgrywkach ligi okręgowej. Piłkarze 

powrócą na boiska w weekend 14-15 marca. A jak wygląda obecna sytuacja w okrę-

gówce drużyn reprezentujących powiat piaseczyński?

SPARTA JAZGARZEW (3. miejsce, 31 
punktów) – Po spadku z czwartej 
ligi nikt w Sparcie nie kryje, że klub 
chciałby jak najszybciej powrócić do 
tych rozgrywek. Nie będzie to jednak 
zadanie łatwe, bo przynajmniej kilka 
drużyn w okręgówce ma w tym sezo-
nie podobne aspiracje. Piłkarze z Ja-
zgarzewa generalnie jesienią nie za-
wodzili, choć przydarzyło im się kil-
ka wpadek (jak np. bezbramkowy re-
mis z Perłą Złotokłos czy 1:3 z Tere-
sinem) i przede wszystkim – porażka 
z liderem Ursusem II Warszawa (2:1). 
Strata do miejsc pozwalających my-
śleć o awansie jest jednak minimalna 
i wszystko rozstrzygnie się na wiosnę.

LAURA CHYLICE (4. miejsce, 30 
punktów) – Spotkania ligowe Laury 
były często gwarancją wielu bramek. 
Dość powiedzieć, że ekipa z Chylic 
strzeliła najwięcej goli ze wszystkich 
zespołów ligowych – aż 47 i gdy-
by poprawiła nieco grę defensywną, 
prawdopodobnie byłaby teraz lide-
rem. Z pewnością jest w Laurze po-
tencjał na awans, o czym świadczy 
choćby pokonanie w bezpośrednim 
meczu lidera (4:2), ale na wiosnę nie 
będzie już można sobie pozwolić na 
takie wyjazdy jak ten  na spotkanie 
z SEMPEM Ursynów, gdzie gospo-
darze wygrali aż 7:1.

PERŁA ZŁOTOKŁOS (14. miejsce, 11 
punktów) – Zaledwie 11 punktów je-
sienią sprawia, że Perła znajduje się 
obecnie tuż nad strefą spadkową. 
Niestety, widać wyraźnie, że klubowi 
ze Złotokłosu wciąż mocno siedzą w 

głowach czwartoligowe porażki. Co 
ciekawe, ekipa kierowana przez Mar-
cina Kuranta potrafiła odebrać punk-
ty trzem pierwszym drużynom w ta-
beli, więc nie można powiedzieć, że 

nie ma papierów na znacznie lepsze 
wyniki. Podstawowym celem na wio-
snę będzie jednak spokojne utrzyma-
nie się w okręgówce.

Grzegorz Tylec

Sparta i Perła znajdują się, na razie, 

w zupełnie innych miejscach w tabeli

Tabela drugiej grupy ligi okręgowej po rundzie jesiennej
1.  Ursus II Warszawa 15 32 10 2 3 31-22
2.  Okęcie Warszawa 15 32 10 2 3 34-14
3.  Sparta Jazgarzew 15 31 9 4 2 31-17

4.  Laura Chylice 15 30 9 3 3 47-37

5.  Milan Milanówek 15 28 8 4 3 38-20
6.  LKS Chlebnia 15 28 9 1 5 28-16
7.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
   15 27 8 3 4 38-23
8.  Grom Warszawa 15 27 9 0 6 37-31
9.  Ryś Laski 15 24 7 3 5 24-23
10.  KS Teresin 15 23 7 2 6 44-29
11.  SEMP Ursynów (Warszawa)
   15 16 5 1 9 30-30
12.  Przyszłość Włochy (Warszawa)
   15 13 4 1 10 20-39
13.  GLKS Nadarzyn 15 13 4 1 10 25-30
14.  Perła Złotokłos 15 11 2 5 8 17-32

15.  Piast Piastów 15 7 2 1 12 15-47
16.  Błonianka II Błonie 15 1 0 1 14 19-68

Sparingi dla biało-niebieskich
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA MKS Piaseczno wygrał dwa ostatnie spotkania kontrolne w przerwie 

zimowej między rozgrywkami czwartej ligi. Najpierw był lepszy od Hutnika Warszawa 

(4:2), a następnie pokonał Ząbkovię Ząbki 3:1. Forma podopiecznych Arkadiusza Mo-

drzejewskiego wygląda więc na razie obiecująco

 W spotkaniu z Hutnikiem wy-
nik otworzył w 13. minucie Łukasz 
Krupnik, który - po podłączeniu się 
do akcji ofensywnej - dośrodkował 
na tyle skutecznie, że jeden z rywa-
li skierował piłkę do własnej siatki. 
Przyjezdni wyrównali już jednak po 
pięciu minutach za sprawą szybkie-
go kontrataku i strzału Piotra Wiel-
gosza, byłego zawodnika Piaseczna. 
W pierwszej połowie do siatki trafia-
li już jednak później wyłącznie bia-
ło-niebiescy. Najpierw wrzutkę z rzu-
tu rożnego strzałem głową wykoń-
czył Michał Suchanek, a na 3:1 pod-
wyższył wynik Maksymilian Vogt-
man, popisując się ładnym wolejem. 
Po zmianie stron w 58. minucie Ka-
mil Matulka efektownie zagrał z ko-
lei do Suchanka, który nie miał pro-
blemów ze zdobyciem kolejnego gola. 
Tuż przed końcem zawodów rozmia-
ry porażki Hutnika zmniejszył jesz-
cze Piotr Wielgosz, ustalając tym sa-
mym wynik sparingu.
 Nie gorzej poszło piasecz-
nianom w meczu siódmą druży-
ną północnej grupy czwartej ligi. 
Choć goście zaczęli dość obiecu-
jąco, to znów gospodarze pierw-
si wpisali się na listę strzelców. W 
24. minucie, po ładnie rozegranej 
akcji, podanie Patryka Dąbkow-
skiego spod linii końcowej wyko-
rzystał zamykający akcję Michał 

Suchanek, który bez żadnych pro-
blemów trafił na 1:0. I choć trze-
ba jednak przyznać, że Ząbkovia 
była później bliższa zdobycia gola, 
to... Piaseczno było znów skutecz-
niejsze. Tym razem nadarzyła się 
świetna okazja by przećwiczyć wy-
konywanie jedenastek.
 Najpierw, po wrzutce z prawej 
strony boiska, Maksymilian Vogt-
man był faulowany w polu karnym, 
a rzut karny pewnie wykorzystał Łu-
kasz Krupnik. Sześć minut później 

ten sam egzekutor podwyższył na 
3:0 z jedenastki – tym razem podyk-
towanej za zagranie piłki ręką. Tuż 
przed końcem meczu Ząbkovia za-
notowała w końcu trafienie honoro-
we, po efektownym strzale Bartosza 
Wiśniewskiego.
 W najbliższą sobotę 29 lutego 
piłkarze MKS Piaseczno rozegra-
ją jedyny tej zimy wyjazdowy mecz 
sparingowy. O godzinie 11 podejmą 
w Radomiu trzecioligową Broń.

Grzegorz Tylec

W meczu z Ząbkovią podopieczni Arkadiusza Modrzejewskiego 

wykazali się większą skutecznością

Sukcesem jest 
brak osłabień
PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA W Laurze Chylice w przerwie zimowej 

obyło się bez większych zmian personalnych

- Naszym największym sukcesem transferowym jest to, że nikt nie odchodzi 
– podkreśla Dawid Hakowski, prezes KS Laura Chylice.
 Kuba Staros wraca z wypożyczenia do KS Warka, Daniel Michalski przy-
chodzi z Chemika Bydgoszcz (trzecia liga), a w klubie zapewniają, że do ze-
społu dołączy jeszcze dwóch, trzech młodzieżowców. - I oczywiście Paweł 
Grodzki wraca po kontuzji - to będzie bardzo duże wzmocnienie – nie kryje 
swojego zaufania do zawodnika, który niedawno został wybrany najbardziej 
wartościowym piłkarzem Memoriału Kazubka, prezes Hakowski. 

Tyl.

Paweł Grodzki powinien na wiosnę pomóc Laurze w osiągnięciu 

jeszcze lepszych wyników

Zabrakło nieco szczęścia
KOSZYKÓWKA NA WÓZKACH, KS PACTUM SCYZORY KIELCE - IKS GTM KON-

STANCIN 58:56 (17:15, 15:12, 10:13, 16:16) W ostatnią niedzielę, w ramach 

szóstej kolejki I Ligi w koszykówce na wózkach, IKS GTM Konstancin po-

dejmował w Suchedniowie Mistrza Polski - KS PACTUM Scyzory Kielce

 Mecz od samego początku był niezwykle wyrównany. Niestety, ostatecz-
nie – zaledwie dwoma punktami – wygrały Kielce. Na 11 sekund przed końco-
wym gwizdkiem podopieczni Wojciecha Makowskiego mieli jeszcze wpraw-
dzie dwie szanse na doprowadzenie do remisu, ale zabrakło nieco szczęścia i 
trzeba było uznać wyższość gospodarzy. Po szóstej kolejce drużyna IKS GTM 
Konstancin zajmuje trzecie miejsce w tabeli. W najbliższą sobotę we Wrocła-
wiu rozegra zaległy mecz z drużyną Salutare Wrocław.

Tyl.

KOSZYKÓWKA, III LIGA

Wracają do gry

 Po kilkutygodniowej przerwie koszykarze MUKS Piaseczno wracają 
na parkiet. W najbliższą sobotę podopieczni Cezarego Dąbrowskiego 
rozpoczną rywalizację o miejsca 7-14 w hali SP nr 5 w Piasecznie, a ich 
pierwszym przeciwnikiem będzie KKS Tur Basket Bielsk Podlaski. Po-
czątek spotkania o godzinie 18.

Tyl.

Tabela grupy D trzeciej ligi

1. MUKS Piaseczno 12 6 6 - 0 3 - 0 3 - 0 545 - 419

2.KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 10 6 4 - 2 3 - 0 1 - 2 451 - 399
3. Hutnik Warszawa 10 7 3 - 4 2 - 2 1 - 2 556 - 531
4. MKS Ochota Warszawa 10 7 3 - 4 2 - 1 1 - 3 453 - 485
5. UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 9 6 3 - 3 3 - 0 0 - 3 438 - 413
6.WGR TEAM Grójec 9 6 3 - 3 2 - 1 1 - 2 484 - 499
7. SPEED sport 8 6 2 - 4 2 - 1 0 - 3 401 - 476
8. Polonia Warszawa 7 6 1 - 5 0 - 3 1 - 2 448 - 554
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Pracujemy duż o, ale mało wydajnie.
Nowy raport o produktywnoś ci Polakó w

Statystyczny Polak w cią gu roku pracuje prawie o 54 dni wię cej niż  Niemiec. 

Mimo to wydajnoś ć  naszej pracy jest niemal dwa razy niż sza. Z czego to wy-

nika? Odpowiedzi w swoim nowym raporcie poszukał portal ALEO.com
 W publikacji „Produktywnoś ć  
pracy w Polsce – jak dogonić  
Europę ?” ALEO.com analizu-
je statystyki OECD dotyczą ce 
wydajnoś ci europejskich gospoda-
rek. Te nie są  najlepsze dla Polski: 
znajdujemy się  w gronie najmniej 
produktywnych krajó w Unii Euro-
pejskiej. Godzina pracy przecię tnego 
Polaka to ok. 40 dolaró w zysku dla 
krajowego PKB. W tym samym cza-
sie pracownik w Niemczech wytwarza 
ponad 1,5 raza wię cej, a w Norwegii, 
Irlandii czy Luksemburgu – ponad 2 
razy wię cej.
 Dane OECD mogą  niepokoić , 
zwłaszcza gdy weź miemy pod uwagę  
fakt, ż e Polacy to jeden z najdłuż ej 
pracują cych narodó w w UE. W 2018 
r. każ dy z nas spę dził w pracy ś rednio 
1792 godziny. W całej Unii wię cej od 
nas (1956 godzin) przepracowali jedy-
nie Grecy. Dla poró wnania bardziej pro-
duktywni Niemcy w cią gu roku spę dzili 
w pracy o 429 godzin mniej, co przekła-
da się  na niemal 54 dni po 8 godzin.
 I choć  nasza produktywnoś ć  
roś nie najszybciej w Europie (ś rednio 
o 3,4 proc. rocznie), to od najbar-
dziej wydajnych gospodarek wcią ż  
dzieli nas spory dystans. Najwię ksze 
ró ż nice widać  przede wszystkim w 
takich sektorach, jak produkcja prze-
mysłowa, rolnictwo oraz energetyka 
– w tych obszarach jesteś my aż  o 59 
proc. mniej produktywni od pań stw 
Europy Zachodniej.
 Jak tłumaczą  autorzy raportu, 
tak duż e dysproporcje mogą  wynikać  
m.in. ze specyfiki polskiej gospodar-
ki, opartej na niskich kosztach pra-
cy oraz produktach i usługach o re-
latywnie niewielkiej wartoś ci do-
danej. ALEO.com powołuje się  na 

dane Eurostatu, z któ rych wyni-
ka ż e ś redni koszt godziny pracy w 
Polsce w 2018 r. wynosił ok. 10 euro 
– niemal trzy razy mniej niż  unijna 
ś rednia. „Dla poró wnania we Fran-
cji i Szwecji – czyli dwó ch z sześ ciu 
krajó w UE, gdzie koszty pracy 
przekraczają  35 euro – już  same do-
datki socjalne (odpowiednio 11,6 i 
11,8 euro) są  wyż sze niż  łą czny koszt 
pracownika w Polsce. Jednocześ nie 
gospodarki obu tych krajó w są  pra-
wie dwukrotnie bardziej produktyw-
ne od polskiej” – czytamy w raporcie.
 Niska produktywnoś ć  wyni-
ka też  z nieefektywnego zarzą dzania 
codzienną  pracą . Ta moż e stać  się  bar-
dziej wydajna m.in. dzię ki inwesty-
cjom w nowe technologie, zwię kszeniu 
innowacyjnoś ci przedsię biorstw oraz 
tworzeniu przyjaznego ś rodowiska 
pracy, sprzyjają cego zachowaniu od-
powiedniego balansu mię dzy ż yciem 
zawodowym a prywatnym.

Szukasz 
pracownika?

Zadzwoń: 

 22 756 79 39

To miejsce czeka na 

Twoje 
ogłoszenie

R E K L A M A

R E K L A M A
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Sąd uchylił decyzję prokuratury! 
Wraca głośna sprawa radnego i starosty
POWIAT Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła sprawę, o której zawiadomił radny Grzegorz Prusz-

czyk, czując się zastraszanym przez aktualnego starostę Ksawerego Guta. We wtorek sąd skierował spra-

wę do ponownego rozpoznania
 Afera wybuchła na początku ka-
dencji samorządu. Przypomnijmy: 
Grzegorz Pruszczyk, zatrudniony 
na kierowniczym stanowisku w pod-
ległym starostwu Domu Pomocy 
Społecznej w Górze Kalwarii zawia-
domił, że w trakcie rozmowy, któ-
rą odbył z wówczas jeszcze człon-
kiem poprzedniego zarządu powia-
tu Ksawerym Gutem, ten miał użyć 
„szantażu i groźby bezprawnej” po-
zbawienia go pracy, o ile nie zagło-
suje na jego kandydaturę na starostę 
piaseczyńskiego. Na dowód Grze-
gorz Pruszczyk przedstawił nagra-
nie z rozmowy, które zarejestrował 
bez wiedzy swojego rozmówcy.
 W internecie pojawił się zapis 
nagranej rozmowy. – „Musisz się li-
czyć, że mogą być różne konsekwen-
cje” – mówił Ksawery Gut. – „Ale 
konsekwencja to będzie utrata pra-
cy?” – dopytywał radny Prusz-
czyk, nagrywając swojego rozmów-
cę. – „Może tak być” – odpowiedział 
przyszły starosta.
 Prokuratura Okręgowa umorzy-
ła postępowanie uznając, że Grze-
gorz Pruszczyk pracując w DPS-ie 
nie podlegał bezpośrednio staroście, 
więc nie było formalno-prawnej za-
leżności pomiędzy starostą –  praco-

dawcą, a radnym – pracownikiem.
 Radny złożył zażalenie i 25 lute-
go Sąd Rejonowy w Piasecznie uchy-
lił postanowienie prokuratury nie 
podzielając jej argumentów. Uznał, 
że starosta nie musiał być bezpo-
średnim przełożonym, by móc mieć 
wpływ na zatrudnienie Pruszczy-
ka. Sprawa będzie ponownie rozpa-
trywana. – Cieszę się, ż prokuratura 
jeszcze raz się nad tą sprawą pochyli 
– komentuje radny Grzegorz Prusz-
czyk. – Może to będzie nauka dla in-

nych w lokalnym samorządzie? Nie 
można stosować gróźb utraty pracy, 
by wywierać naciski w lokalnej po-
lityce. Cieszę się, że sędzia uniknę-
ła uproszczenia, które było udzia-
łem niektórych mediów i nie potrak-
towała tej sprawy jako elementu woj-
ny Platformy z PiS-em. Nie można 
nadużywać władzy i przynależność 
partyjna nie ma tu żadnego znacze-
nia – podkreśla radny Pruszczyk.

Adam Braciszewski

Gmina kupi działki przy Hugonówce
KONSTANCIN-JEZIORNA Burmistrz Kazimierz Jańczuk poinformował, że gmina kupi od spół-

ki Uzdrowisko Konstancin Zdrój pięć działek o łącznej powierzchni 0,52 ha przy Hugo-

nówce. Nieruchomości mają kosztować około 3 mln zł

 O sprawie działek położonych 
między ulicami Mostową, Widok 
i Deptakiem im. Hugona Seydla w 
Parku Zdrojowym pisaliśmy w lip-
cu ubiegłego roku. Wówczas gmina 
nie zdecydowała się na nabycie pra-
wa od ich użytkowania wieczyste-
go od spółki  Uzdrowisko Konstan-
cin Zdrój, ponieważ były obciążone 
hipoteką do kwoty 70 mln zł. - Jeśli 
nie kupimy tych działek, to podob-
no jest inwestor, który chce wybudo-
wać w tym miejscu spa z podziem-

nym garażem – ostrzegała podczas 
lipcowej sesji Agata Wilczek, prze-
wodnicząca rady miejskiej. - Ozna-
cza to, że istniejący w tamtym miej-
scu teren zielony przestanie istnieć. 
 Zarówno burmistrz, jak i radni 
byli zgodni, że skorzystanie z pra-
wa pierwokupu atrakcyjnie poło-
żonych parceli jest dobrym pomy-
słem. Niestety, problemem okazało 
się to, że księgi wieczyste nierucho-
mości były obciążone zabezpiecze-
niem hipotecznym. Radni na wnio-
sek burmistrza wyrazili więc zgo-
dę na zakup pod warunkiem wy-
kreślenia z nich hipoteki do 4 lip-
ca, kiedy to miał zostać podpisany 

akt notarialny. Do tego czasu spół-
ce Uzdrowisko Konstancin Zdrój 
nie udało się jednak usunąć z ksiąg 
problematycznych zapisów. Gmi-
na nie sfinalizowała więc transak-
cji. - Kupno tych działek wiązało-
by się dla samorządu ze zbyt du-
żym ryzykiem – wyjaśniał wów-
czas burmistrz Kazimierz Jańczuk. 
 Teraz jednak sytuacja się zmie-
niła, bo z działek została wreszcie 
zdjęta hipoteka. Na początku lute-
go burmistrz spotkał się ponownie 
z władzami spółki. - Gmina kupi 
te działki i to za pół miliona zło-
tych mniej niż przewidywało prawo 
pierwokupu oraz operat szacunko-

wy – poinformował radnych pod-
czas ostatniej sesji Kazimierz Jań-
czuk. - Właśnie przygotowywany 
jest akt notarialny, transakcja po-
winna zostać sfinalizowana w cią-
gu 2-3 tygodni. 
 Z informacji przekazanych przez 
burmistrza wynika, że spółka pró-
bowała na własną rękę sprzedać 
działki przeznaczone pod budow-
nictwo, ale nic z tego nie wyszło. 
Wówczas zgłosiła się gmina, pro-
ponując że kupi całość, a więc tak-
że parcele przeznaczone pod zieleń 
urządzoną. Rada nadzorcza spółki 
przystała na tę propozycję. 

Tomasz Wojciuk

Gminie udało się zbić 

wyjściową cenę o pół

miliona złotych
Transakcja przejęcia pięciu działek przez samorząd powinna 

zostać sfinalizowana w ciągu kilku najbliższych tygodni

R E K L A M A

Ksawery Gut Grzegorz Pruszczyk
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DAM PRACĘ

Praca na produkcji Łubna – wymagane doświadczenie, 
tel. 725 258 529

Prowadzącą zabawy edukacyjne z dziećmi, 
tel. 607 651 623

Do warsztatu samochodowego w okolicy Piaseczna, 
przyjmę mechanika oraz osobę do przyuczenia, zakres 
usług to pełna mechanika, elektromechanika, układy 
wydechowe i wymiana opon, tel 609 503 404

Zakład kamieniarski w Łosiu zatrudni młodego 
mężczyznę, możliwość przyuczenia, tel. 504 175 598

Zatrudnię placowego/pomoc do magazynu, Wilcza 
Góra, tel. 532 375 837 lub zaopatrzenie@sorted.pl

Pracownik do przeprowadzek, tel. 602 226 147

Krawcowe do prostego szycia na overlockach 
i stebnówkach, okolice Piaseczna, tel. 601 259 681

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

Samodzielnego mechanika od zaraz, wysokie wyna-
grodzenie, Gołków, tel. 791 143 517

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

Firma kateringowa poszukuje do pracy pomoc kucharza. 
Praca Piaseczno pon.-piat.6.00-14.00. Tel. 602 297 380 

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

Kierowca kat. C +E, jazda po kraju, tel. 506 628 762

Hydraulika i pomocnika, tel. 693 785 277

Pomoc do kuchni 3/4 etatu, szkoła, z doświadczeniem, 
tel. 787 315 656

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie po-
szukuje opiekunów, fizjoterapeuty, neurologopedy i diete-
tyka, tel. 607 241 707, e-mail: tabita@luxmed.pl 

Do produkcji i montażu okien aluminiowych, tel. 602 322 750
 
Obsługa baru, Konstancin, tel. 663 06 56 76

Pracowników na dachy (30zł/h) tel. 692 194 998

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

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

Poszukujemy do sprzątania szkoły poniedziałek - piątek, 
godz. 16 - 21, tel. 512 202 601

Ogrodnik - pielęgnacja zieleni, mile widziane doświadcze-
nie, prawo jazdy kat. B, tel. 511 126 841

Zatrudnię ekspedientkę z doświadczeniem do małego 
sklepu spożywczego, Zalesie Dolne, tel. 508 288 773

Operatora prasy krawędziowej również do przyuczenia, 
tel. 602 253 180

Ekspedientkę Carrefour Express Piaseczno i Wólka Kozo-
dawska, tel. 508 288 773

Przyjmę fryzjerkę 3000 zł + procent, tel. 501 143 827

Zatrudnimy opiekunów osób starszych (444zł/dyżur),
praca od zaraz, tel. 602 795 596

Zakład Stolarski zatrudni pomocnika stolarza, Janki, 
tel. 601 897 727

Zatrudnię do remontów. Tel. 698 831 814

Kucharkę do baru w Konstancinie, tel. 663 06 56 76

Zatrudnię w sklepie Żabka w Łazach koło Magdalenki 
na stanowisko sprzedawca-kasjer, tel. 600 770 655

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie, prasowanie, mycie okien, tel. 787 457 903

Kierowca kat. C +E, emeryt, karta kierowcy, tel. 603 424 850

Sprzątanie, Piaseczno i okolice, Ukrainka, tel. 889 161 546

Zaopiekuję się starszą osobą, tel. 731 129 311

Sprzątanie, tel. 735 652 221

KUPIĘ

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

Drzewo, drewno, okazyjnie przyjmę/kupię z wycinki,
 albo suche, tel. 668 172 777

Przystawkę do ciągnika, tel. 880 099 012

SPRZEDAM

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

Fotelik Recaro Monza, szary, 350 zł, tel. 501 694 644 

Stemple budowlane i stal żebrowaną fi12, tel. 500 274 350

Sprzedam drobne ziemniaki, tel. 22 726 91 47

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Sprzedam 36 drzew do wycinki w Zalesiu Dolnym. Proszę 
o oferty, tel. 22 756 84 89

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Opel Astra, H, diesel, tel. 502 507 445

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

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Kupię każde auto cale do naprawy szybka wycena mila ob-
sluga zapraszamy wiecej  informacji pod nr tel. 572 696 585

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Sprzedam mieszkanie w Górze Kalwarii Pow. 56,5m kw., I 
piętro, tel. 605 290 503

Budowlana,  2364 m kw., Wólka Kozodawska, media 
w drodze, tel. 602 463 705

3 -pokojowe, 90 m kw., garaż, komórka  lokatorska, 
Piaseczno, ul. Zielona, tel. 601 39 72 71

Działki budowlane Prażmów, tel. 602 77 03 61

Sprzedam mieszkanie 57 m kw. w Górze Kalwarii. 
Tel: 602 768 938

Siedlisko w Czaplinku, tel. 606 506 106

Działki budowlane Wola Chynowska, tel. 667 120 665

Działka budowlana 0,1 ha, Barcice Drwalewskie, gmina 
Chynów. Przyłącze prądu. Tel. 667 636 636

Działkę z domkiem całorocznym w ROD Chylice,
tel. 882 141 461, 694 305 196

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Pokój, kuchnia, łazienka, osobne wejście, tel. 696 699 512

Dom, Głosków, tel. 500 279 343

Wydzierżawię jezioro w Habdzinie, tel. 798 413 203

3-pokojowe, 55 m kw. Nowe, Grochowskiego, Piaseczno, 
z ogródkiem i garażem, tel. 601 25 41 57 

Wynajmę pokój, Konstancin, tel. 503 690 260

Pokój z kuchnią, najchętniej parze, Nowa Iwiczna, 
tel. 601 093 642

Atrakcyjne pomieszczenie biurowe, 17 m kw., I piętro, 
Puławska 22, tel. 605 541 985

Wynajmę budynek 250 m kw. pod działalność 
gospodarczą przy drodze 79 z widokiem z drogi, 
Czersk, tel. 606 259 458

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

Do wynajęcia 15 m kw. w lokalu usługowym, tel. 501 143 827

Lokale biurowe w Centrum Piaseczna  20m kw. i 50m kw. 
Tel.601 213 634

Pokój, Chylice, tel. 516 228 558

Wynajmę pokój, Konstancin, tel. 503 690 260

USŁUGI

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. Tel. 504 008 309

Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895

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

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

Tynki maszynowe gipsowe , cementowo-wapienne, 
tel. 722 139 868

Glazura, łazienki, tel. 601 304 250

Hydraulik, tel. 501 180 812

Dachy, rynny, tel. 798 836 860

Kierownik budowy, nadzory, kosztorysy, tel. 603 373 719

Fotowoltaika, tel. 607 598 574

Przeprowadzki,  tel. 505 591 721

Elektryk, tel. 666 890 886

Hydraulik tel. 886 576 148

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

Glazura, gres, remonty, tel. 601 21 94 82

Hydraulik, tel. 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

Złom. Porządki? Remont? Uprzątniemy, wywieziemy, 
tel. 502 898 418

KOSIMY ZAROŚLA I WYCINAMY SAMOSIEJE, 
tel. 500 51 66 77

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU
TEL. 501 129 679

KREDYTY I POŻYCZKI POZABANKOWE- MOŻLIWOŚĆ 
DOJAZDU, TEL. 799 130 892

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

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

Układanie kostki brukowej, pielęgnacja ogrodów, 
tel. 510 139 126, 792 752 405

Glazura, terakota, samodzielnie, tel. 694 126 583

Kominy, wkłady kwasowe, tel. 798 836 860

Dachy, podbitki, naprawy, tel. 798 836 860

Docieplanie Budynków, tel. 795 96 96 96

Mycie i malowanie elewacji,  tel. 505 591 721

Koszenie, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

Malarskie, tel. 696 120 208

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

Hydraulik, tel. 535 872 455

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Malarskie, tel. 696 120 208

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

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

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

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

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

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

Budowa domów, tel. 730 358 998

Elewacje, ocieplenia, tel. 730 358 998

Tynki gipsowe, tel. 730 358 998

Wolne terminy, dekarskie, dachy, blachodachówka, rynny, 
obróbki blacharskie, tel. 514 258 253

Hydrauliczne, tel. 505 970 480

Elektryczne, tel. 607 838 619

Dachy - pokrycia, naprawy, rynny, tel. 502 473 605

Dachy papą termozgrzewalną, obróbki, tel. 502 473 605

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

Oczyszczanie działek, wywóz gałęzi, ogrodnicze, 
tel. 519 874 891

Tynki gipsowe i tradycyjne kont, tel. 604 415 352 

Złota Rączka, tel. 505 265 005

Ogrody, tel. 505 265 005

Malowanie, tel. 505 265 005

Tynki gipsowe, cementowo-wapienne. Wylewki 
mixokretem. Tel. 502 788 561

Usługi stolarskie, tel. 605 683 364

Dachy krycie-naprawa, tel. 792 354 779

Tynki maszynowe, tel. 533 125 444

Naprawy AGD pralki lodówki zmywarki piekarniki płyty 
tel. 511 204 952

 RÓŻNE 

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

Oddam kamienie brukowe, tel. 607 651 623

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

NAUKA 

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

Owczarki belgijskie czteromiesięczne oddam, 
tel. 501 314 711

MATRYMONIALNE

Pani pozna Pana, odpowiedzialnego w.45-55 l. 
Tel. 517 031 285 ( po godz.17)

Kelnerkę zatrudnię do Restauracji Bałkańskiej, 
tel. 601 209 200

BABIK TRANSPORT - zatrudnimy osobę do pracy w 
dziale logistyki produktów spożywczych: praca 
w Czaplinku k. Góry Kalwarii. ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
nadzór i wdrożenia programu magazynowego NAVIREO. 
Kontrola przyjęć i wysyłek towaru. Kontakt z dostaw-
cami i odbiorcami w zakresie dostaw. Kontrola stanów 
magazynowych. Nadzór nad logistyką produkcji.
OFERUJEMY: Ciekawą i pełną wyzwań pracę. 
Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. 
Rozwój w dynamicznie rozwijającej się firmie.
Osoby zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny 
tel. 0 600 065 813

Hurtownia piwa Bajka w Gołkowie, Aleja Lipowa 65, 
zatrudni kierowców z kat. B, dorota@bajwid.pl,
tel. 603 807 472

Firma transportowa poszukuje pracownika w dziale 
administracji, mile widziane doświadczenie w branży 
transportowej na podobnym stanowisku, miejsce pra-
cy: Piaseczno, pełny etat, tel. 668 499 758

Pracownik magazynu do hurtowni spożywczej z pra-
wem jazdy kat.B, Góra Kalwaria,  tel. 510 197 142

Mechanika samochodowego i pomocnika (ucznia), 
posiadam uprawnienia pedagogiczne, tel. 502 328 510

Kawalerkę w Piasecznie, tel. 601 20 22 10

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

Dom piętrowy, szeregowy (152 m kw.),  działka 
230m kw., z wszystkimi mediami, ul. Przesmyckiego, 
tel. 609 49 39 06

SKUP AUT, NAJWYŻSZE CENY, tel. 503 901 642

AUTO KAŻDE KUPIĘ, TEL. 603 903 405

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

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

GLAZURA, TERAKOTA, REMONTY, tel. 600 604 547

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, tel. 606 141 944

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

Remonty budowlane, ogrodzenia, tel. 513 137 581

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

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

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

Pianino od podstaw dla początkujących, tel. 571 373 118

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

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

Zamów 
ogłoszenie 

drobne
Piaseczno, ul. Ludowa 2

tel. 22 756 79 39 pon-pt 8:30-18
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Zimowisko Dobrej Woli. Wprawdzie 
bez śniegu, ale z licznymi atrakcjami
LESZNOWOLA W lutym stowarzyszenie Dobra Wola zorganizowało dla swoich podopiecz-

nych kolejne, piętnaste już zimowisko. Tym razem niepełnosprawni i ich opiekunowie 

odwiedzili piękne Bory Tucholskie

 Uczestnicy zimowiska mieszka-
li w gminie Czersk, w miejscowości 
Żukowo, niedaleko Rytla nad rzeką 
Brdą. Zadomowili się w agrotury-
styce „Ściernisko”. Największą zale-
tą tej lokalizacji są piękne krajobra-
zy – urokliwe domki stoją w środ-
ku lasu, a do najbliższej drogi jest 
3,5 km. - Te okolice słyną z hodow-
li pstrąga, jedną z nich nawet odwie-
dziliśmy – mówi Jacek Zalewski, or-
ganizator wyjazdu. - Dynamicznie 
rozwija się tam też przemysł drzew-
ny. Zostaliśmy zaproszeni do no-
woczesnego tartaku produkujące-
go kantówkę. Nasi podopieczni nie 
mogli wyjść ze zdumienia, widząc 
w jednym miejscu tyle specjalistycz-
nych maszyn. 
 Oczywiście niepełnosprawni i 
ich opiekunowie jak zwykle spo-
ro podróżowali. Odwiedzili Fojuto-
wo, gdzie znajduje się stary akwe-
dukt. Rzeka Brda przepływa w tym 
miejscu górą, natomiast pod nią wije 
się rzeka Białka. W tej okolicy trzy 
lata temu przeszła nawałnica, któ-
ra w krótkim czasie położyła dzie-
siątki tysięcy drzew. Jej skutki widać 
zresztą do dziś. Tragiczne wyda-
rzenie bardzo zintegrowało lokalną 
społeczność. Jednym z miejscowych 
bohaterów, którzy organizowali po-

moc i usuwali skutki katastrofy, był 
sołtys Rytla Łukasz Ossowski. Teraz 
opiekował się on niepełnosprawny-
mi i organizował im czas.
 W Chojnicach koloniści spotka-
li się z podopiecznymi warsztatów 
terapii zajęciowej i wzięli udział w 
balu ostatkowo-walentynkowym. 
Obowiązkowym punktem programu 
było także spotkanie ze strażaka-
mi z OSP Rytel. Ogromną  niespo-
dzianką okazała się wizyta Dariusza 
Jazdzewskiego, wicemistrza Polski 

w szermierce, który przeprowadził 
pokazowy trening. Kto chciał mógł 
morsować w Brdzie, było też pierw-
sze w tym roku topienie Marzanny. 
- Dzieci mogły także oglądać dawny 
sprzęt rolniczy, oprócz tego zorgani-
zowaliśmy warsztaty z nazewnictwa 
drzew – dodaje Jacek Zalewski. 
Mimo że nie było śniegu, wszyscy 
bawili się znakomicie, a w drodze 
powrotnej odwiedzili jeszcze Toruń.

Tomasz Wojciuk

Tym razem w zimowisku wzięło udział 17 niepełnosprawnych, 

nie tylko z powiatu piaseczyńskiego, ale także z Warszawy, 

Raszyna i Nadarzyna

Starosta rozdawał podróżnym 
audiobooki
PIASECZNO/POWIAT Od kilku lat 

zarząd powiatu zachęca mieszkań-

ców do płacenia podatku dochodo-

wego w miejscu zamieszkania. Tym 

razem starosta odwiedził dworzec 

PKP, gdzie rozdawał osobom czeka-

jącym na pociąg audiobooki

 „Płać podatki tam, gdzie 
mieszkasz” - takie jest, mówiąc w 
skrócie, ogólne przesłanie prowa-
dzonej od kilku lat akcji. Jej ko-
lejne odsłony odbywają się za-
wsze przed rozliczeniem PIT-ów, a 
więc na początku roku. Wcześniej 
przedstawiciele zarządu powiatu 
odwiedzali m.in. Urząd Skarbo-
wy w Piasecznie, gdzie częstowali 
mieszkańców krówkami-pitówka-
mi oraz dwukrotnie dworzec, ser-
wując kawę i świeże owoce. Prze-
konywali, że dzięki rozliczaniu po-
datku dochodowego w miejscu za-

mieszkania będzie więcej pienię-
dzy na rozwój szkół i sieci dróg. 
Z całości odprowadzanego podat-
ku budżet powiatu zasila 10 proc. 
Jedna osoba średnio wpłaca do 
niego około 1200 zł rocznie, co 
starcza np. na wykonanie 10 mkw. 
chodnika. Liczba nowych podat-
ników cały czas rośnie, a więc pie-
niędzy do wydania na niezbędne 
inwestycje przybywa - w tym roku 
będzie to około 122 mln zł.

 Aby zachęcić nowych mieszkań-
ców do rozliczania się w Urzędzie 
Skarbowym w Piasecznie i podzię-
kować wszystkim, którzy od lat to 
robią starosta Ksawery Gut oraz za-
siadająca w zarządzie powiatu Ewa 
Lubianiec rozdawali w środę rano 
podróżnym czekającym na pociąg 
audiobooki. Do wyboru było w su-
mie osiem tytułów. Podobne akcje 
mają być kontynuowane. 

Podczas akcji rozdano 200 audiobooków

Nowy wóz strażacki dla
OSP Nowy Prażmów
PRAŻMÓW Przed ostatnią sesją rady miejskiej odbyło się uroczyste, 

symboliczne przekazanie nowego wozu strażackiego

 Wóz strażacki marki Renault wcześniej przez 17 lat służył w OSP Nowa 
Wola. – Kupiliśmy go w okazyjnej cenie – cieszy się wójt Jan Dąbek. – Samo-
chód jest w bardzo dobrym stanie.
 Renault zastąpił leciwego, 35-letniego stara 244, którym dotąd jeździli 
strażacy z Nowego Prażmowa. Był to ostatni wóz w powiecie piaseczyńskim 
z motopompą. Renault kosztowało gminę 158 tys. złotych, ma niewielki prze-
bieg – ok. 47 tys. km.

red

R E K L A M A

R E K L A M A

GÓRA KALWARIA

Spotkanie w sprawie przebiegu Obwodnicy

Aglomeracji Warszawskiej
 W najbliższy wtorek 3 marca w Ośrodku Kultury w Górze Kalwarii od-
będzie się otwarte spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami dotyczące 
alternatywnych przebiegów autostradowej obwodnicy Warszawy, któ-
ra będzie prawdopodobnie przechodziła przez teren gminy Góra Kalwa-
ria i prowadziła do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Spotkanie roz-
pocznie się o godz. 17.

TWKONSTANCIN-JEZIORNA

Zbiórka książek dla gimnazjum na Litwie
 Do 20 marca do urzędu gminy można przynosić nowe książki w ję-
zyku polskim, należące do kanonu polskiej literatury, a także książki z 
dziedziny historii, geografi i oraz szeroko pojętej kultury. Książki zostaną 
przekazane polskiemu gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego 
w Nowej Wilejce na Litwie.

TW

TW
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