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Wypadek na basenie
PIASECZNO W sobotę po południu na tere-

nie byłego ośrodka „Wisła” w Zalesiu Gór-

nym doszło do nieszczęśliwego wypadku z 

udziałem 11-letniego chłopca. Podczas ką-

pieli w basenie dziecko włożyło nóżkę do 

rury odpływowej i na kilka minut utknęło 

pod powierzchnią wody

Parkingowa awantura przy Kusocińskiego
PIASECZNO – We wtorek rano za szybą moje-
go samochodu stojącego przy ogródku jordanow-
skim zobaczyłem żółtą kartkę od straży miejskiej 
– skarży się Jerzy Łukaszewicz, mieszkaniec pobliskie-
go osiedla. - Straż grozi, że w przyszłym tygodniu po-
sypią się mandaty, ale i tak nie zamierzam respekto-
wać znajdującego się przy wjeździe w uliczkę zakazu 
parkowania



 11-letni Janek, który przyjechał 
z opiekunami do Planety Zalesie aż 
z Ciechanowa, początkowo był ra-
towany przez świadków zdarzenia 
oraz basenowych ratowników. Po 
wszczęciu alarmu przez jego mamę, 
która jako pierwsza zauważyła znik-
nięcie dziecka, mężczyźni wskoczyli 
do basenu, aby uwolnić zaklinowa-
ną nóżkę chłopca. To w jaki sposób 
się zablokowała, do dziś pozostaje 
zagadką. 
 Prawdopodobnie dziecko wsunęło 
stopę w niewielki otwór w wyściełają-
cej nieckę membranie, za którym znaj-
duje się grawitacyjna rura odpływowa. 
Gdy chłopiec stracił równowagę i po-
łożenie jego ciała zmieniło się, stopa 
zaklinowała się w rurze. 
 

Po rozerwaniu membrany i wycią-
gnięciu dziecka z basenu rozpoczę-
ła się jego reanimacja. Resuscytację 
prowadził jeden z ratowników. Po 
chwili na miejscu zjawiła się straż po-
żarna. - Kiedy przejęliśmy chłopca, był 
już przytomny, leżał w pozycji bocznej 
i odpowiadał na pytania, ale krwawił 
z ust – mówi mł. bryg. Łukasz Dar-
mofalski, rzecznik Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Piasecznie. 
- Zajmowaliśmy się dzieckiem przez 7 
minut do czasu przyjazdu karetki po-
gotowia. Zapewniliśmy mu komfort 
termiczny i przez cały czas monitoro-
waliśmy jego stan.
 Strażacy pomogli ratownikom 
medycznym przenieść 11-latka do 
karetki, po czym nakazali zamknąć 
basen. Wkrótce na miejscu zdarze-
nia zjawiła się także policja. - Prze-
słuchujemy świadków i prowadzimy 
pod nadzorem prokuratury czyn-
ności mające doprowadzić do usta-
lenia, co się tam tak naprawdę sta-
ło – poinformował nas dwa dni temu 
nadkom. Jarosław Sawicki, rzecznik 
Komendy Powiatowej Policji w Pia-
secznie. Policjanci powiadomili o 
wypadku Państwową Inspekcję Pra-
cy oraz nadzór budowlany. Przeba-
dali też na miejscu ratowników oraz 
mamę chłopca na trzeźwość – u 
żadnej z tych osób nie stwierdzono 
obecności w organizmie alkoholu. 
 W poniedziałek obiekt skontro-
lowali inspektorzy Powiatowego In-

spektoratu Nadzoru Budowlanego. 
- Stwierdziliśmy uchybienia. Wlot 
rury nie był zasklepiony. Dlatego 
weszła tam i utknęła noga dziecka 
– mówi Albert Olbrycht, Powiato-
wy Inspektor Nadzoru Budowlane-
go. - Nakazaliśmy właścicielowi za-
bezpieczenie tego otworu. Taka była 
nasza uwaga po oględzinach niec-
ki. O wykonaniu prac właściciel po-
informował nas telefonicznie, ale 
czekamy jeszcze na oficjalne pismo. 
Uznaliśmy, że nie będziemy wyłą-
czać basenu z użytkowania, bo to 
zbyt daleko idąca sankcja. 
 Nieco inaczej całą sytuację 
przedstawia Rafał Karwowski, 
dzierżawca Planety Zalesie. - W po-
niedziałek PINB dopuścił basen do 
użytku, nie stwierdzili z naszej stro-
ny zaniedbań – mówi. - Chcieliśmy 
otworzyć się już w czwartek, po na-
prawie membrany i innych uszko-
dzeń spowodowanych akcją ratun-
kową, ale nasze plany pokrzyżowa-

ła pogoda. Przed nami ostatni week-
end wakacji, a aura nie jest sprzyja-
jąca. Dlatego w tym roku już pewnie 
nie będziemy działać. To się po pro-
stu nie kalkuluje, bo w deszcz nikt 
nie przyjdzie, a obsługa kompleksu 
generuje wysokie koszty. 
 Poproszony o skomentowanie 
sobotniego zajścia, Rafał Karwow-
ki uważa, że był to nieszczęśliwy 
wypadek. - Przebudowaliśmy ba-
sen zgodnie z projektem – wyjaśnia. 
- To że noga chłopca utknęła w ru-
rze było ogromnym pechem. My nie 
jesteśmy w stanie wszystkiego w 100 
procentach zabezpieczyć. Nie mamy 
sobie nic do zarzucenia, choć oczy-
wiście bardzo nam przykro, że coś 
takiego miało miejsce na naszym 
obiekcie.  
 Mały Janek cały czas przebywa 
w szpitalu. W niedzielę lekarze okre-
ślali jego stan jako ciężki.

Tomasz Wojciuk 

KRONIKA POLICYJNA
TARCZYN

Zaatakowała byłego partnera nożem
 Dwa tygodnie temu na jednej z ulic miasta został znaleziony 32-la-
tek z kilkoma ranami kłutymi klatki piersiowej. Mężczyzna od razu trafi ł 
do szpitala, gdzie udało się go uratować. Policjanci z komisariatu w Tar-
czynie zabezpieczyli i przeanalizowali materiał dowodowy, w tym na-
grania z monitoringu. W ten sposób dotarli do 26-latki, która w niedzie-
lę została zatrzymana w swoim lokalu na terenie Tarczyna. Z naszych 
informacji wynika, że przyczyną ataku była zazdrość. Funkcjonariusze 
złożyli wniosek o zastosowanie wobec kobiety 3-miesięcznego aresztu 
tymczasowego, do czego przychylił się sąd. 26-latka będzie odpowia-
dała za ciężkie uszkodzenie ciała, za co grozi jej do 10 lat pozbawienia 
wolności. 
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K O N D O L E N C J E

POWIAT 

Piją i jeżdżą
 Pod jednym z supermarketów będący po służbie policjant zauważył 
mężczyznę pijącego alkohol. Po chwili wsiadł on do samochodu i pró-
bował odjechać. Czujny funkcjonariusz mu to jednak udaremnił, wycią-
gając ze stacyjki kluczyki. Wezwani na miejsce dzielnicowi stwierdzili 
u siedzącego za kierownicą 49-latka ponad pół promila alkoholu. Nie 
był to niestety jedyny taki przypadek na terenie powiatu. W ciągu kilku 
ostatnich dni policjanci zatrzymali aż 6 nietrzeźwych kierujących, z cze-
go trzech spowodowało kolizje, a dwóch uciekło z miejsca zdarzenia. 
Wszyscy stracili prawo jazdy i wkrótce staną przed sądem.

PRAŻMÓW

Skradziono rusztowania
 Policja apeluje, aby nie pozostawiać bez opieki placów budowy. Do 
dobrej rady nie zastosował się właściciel działki budowlanej przy ul. 
Głównej w Krupiej Wólce. Z jego posesji skradziono rusztowania, dra-
binę oraz materiały dekarskie o łącznej wartości ponad 5 tys. zł. Trwają 
poszukiwania złodziei.

KONSTANCIN-JEZIORNA

Otruto psa. Poszukiwani świadkowie
 W nocy z 21 na 22 sierpnia na jednej z posesji przy ul. Kolejowej w 
Konstancinie został otruty owczarek środkowoazjatycki. Policja prosi o 
kontakt wszystkie osoby mające informacje o sprawcach tego bestial-
skiego czynu.

URSYNÓW

Odpowie za narkotyki
 W jednym z mieszkań przy al. KEN policjanci zatrzymali 21-latka, po-
dejrzanego o handlowanie marihuaną. W lokalu zabezpieczono narko-
tyki, do których posiadania mężczyzna się jednak nie przyznał, oraz te-
lefony komórkowe będące dowodami w sprawie. Mężczyzna usłyszał 
już zarzuty. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. 

PIASECZNO

Uwaga na włamywaczy
 We wtorek po południu nieznani sprawcy włamali się do domu jed-
norodzinnego w Jazgarzewie. Do budynku dostali się przez wyłamane 
drzwi tarasowe. Następnie ukradli biżuterię o wartości około 30 tys. zł. 
Policja prosi o kontakt osoby, które widziały tego dnia kręcących się po 
okolicy podejrzanych mężczyzn. 

Próbował ukraść wiertarkę i kanistry
 W poniedziałek przed godz. 19 w jednym z marketów budowlanych 
na terenie miasta 32-letni mężczyzna próbował ukraść wiertarkę i kani-
stry. Nie wiedział, że jego poczynania przez cały czas obserwuje ochro-
na. Gdy przekroczył linię kas i próbował dostać się na parking, został za-
trzymany i przekazany w ręce policji. Skradziony towar o wartości pra-
wie 900 zł wrócił do sklepu, 32-latek odpowie za kradzież, grozi mu do 
5 lat pozbawienia wolności.

Wypadek na basenie
PIASECZNO W sobotę po południu na terenie byłego ośrodka „Wisła” w Zalesiu Górnym do-

szło do nieszczęśliwego wypadku z udziałem 11-letniego chłopca. Podczas kąpieli w basenie 

dziecko włożyło nóżkę do rury odpływowej i na kilka minut utknęło pod powierzchnią wody

W poniedziałek basen skontrolował Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego, który orzekł, że wlot rury 
odpływowej powinien być zabezpieczonyPrzedstawiciel spółki, dzier-

żawiącej tereny rekreacyjne 

w Zalesiu Górnym 

podkreśla, że nie ma sobie 

nic do zarzucenia, a sobotnie 

zajście było nieszczęśliwym 

wypadkiem
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Liczą na uczciwe odszkodowania
POWIAT Mieszkańcom miejscowości przylegających do pasa drogowego budowanej tra-

sy S7 nie podoba się, że wzdłuż ekspresówki powstaje nowa linia energetyczna, biegną-

ca po ich gruntach. Właśnie rozpoczęli oni otwarty protest, a o swoich zastrzeżeniach 

poinformowali wojewodę

 Przypomnijmy. Trzy miesią-
ce temu do naszej redakcji zgło-
sili się mieszkańcy nieruchomo-
ści sąsiadujących z budowaną tra-
są S7 twierdząc, że wzdłuż drogi 
powstaje linia energetyczna. - Za-
stanawiające jest to, że ta linia nie 
była wcześniej z nikim konsultowa-
na – twierdził wówczas pan Adam, 
mieszkaniec Antoninowa. – Wyko-
nawca betonuje już słupy, które sta-
ną nie tylko w pasie drogowym, ale 
także na przylegających do niego 
prywatnych gruntach. Można spo-
tkać je na całej długości S7. 
 Postanowiliśmy zapytać o linię 
Generalną Dyrekcję Dróg Kra-
jowych i Autostrad, która buduje 
Puławską Bis. - W ramach reali-
zowanego kontraktu, wzdłuż tra-
sy S7, jako likwidacja istniejącej 
kolizji, jest przebudowywana li-
nia WN 110 kV – przyznała Mał-

gorzata Tarnowska, rzecznicz-
ka warszawskiego oddziału GDD-
KiA. – Linia ta będzie przebiega-
ła w pasie drogowym i w jego bez-
pośrednim sąsiedztwie. Jej budowa 
ma na celu uporządkowanie roz-
proszonych sieci dystrybucyjnych. 
Po zakończeniu budowy istniejąca 
linia WN 110 kV zostanie wraz ze 
słupami zdemontowana. Prace zo-
stały poprzedzone uzgodnieniami 
z zakładem energetycznym.
 Przekazana przez GDDKiA in-
formacja nie uspokoiła jednak miesz-
kańców, a wręcz przeciwnie. - Nowa 
linia 110 kV jest nielegalna – zaczęli 

grzmieć na forach internetowych. - To 
właśnie z powodu tej inwestycji decy-
zja ZRID dla odcinka „B” Puławskiej 
Bis była opóźniona o ponad rok. Przy-
czyną były liczne odwołania. 
 Jedną z osób protestujących 
przeciwko budowie linii – jak 
twierdzi –  bez konsultacji i z na-
ruszeniem obowiązującego prawa, 
jest Pan Andrzej, mieszkaniec Bo-
browca. - Ta linia ciągnie się od 
Tarczyna – wyjaśnia mężczyzna. 
- Pokrzywdzonych jest co naj-
mniej 100 osób, po których grun-
tach ma przebiegać. Ktoś, prawdo-
podobnie GDDKiA, chce zrealizo-
wać tę inwestycję przy okazji budo-
wy Puławskiej Bis bez zezwolenia, 
podpierając się specustawą. Właści-
ciele ziemi, którzy nie chcą wydać jej 
pod słupy energetyczne, nie zgadza-
jąc się na zbyt niskie odszkodowa-
nia. W efekcie są straszeni komorni-
kiem. To jest zwykła granda i my się 
na nią nie zgadzamy.

 Pan Andrzej poinformował już 
o wszystkim wojewodę mazowiec-
kiego, którego poprosił o przyjrze-
nie się sprawie. W środę w świetlicy 
w Robercinie odbyło się spotkanie z 
udziałem osób protestujących prze-
ciwko budowie linii. Przyszło na nie 
około 30 osób. Starano się wypraco-
wać wspólne stanowisko dotyczące 
dalszych działań. - Wysłaliśmy już 
petycje do kilku ministrów. Na pew-
no tego tematu nie odpuścimy - koń-
czy mieszkaniec Bobrowca. 

TW

Właściciele gruntów boją się, że budowa linii będzie 
skutkowała spadkiem wartości ich nieruchomości

Protestujący twierdzą, że 

budowa linii energetycznej 

WN 110 kV odbywa się 

niezgodnie z prawem

W weekend 
Targowisko Smaków
PIASECZNO „Staropolskie Jarmarki” zapraszają na „Targowisko Sma-
ków”, które odbędzie się już w ten weekend, 29-30 sierpnia, na terenie 
miejskiego targowiska w Piasecznie
 Zaproszenie do udziału w wydarzeniu przyjęło ponad 40 wystawców z 
różnych części naszego kraju. Zaoferują oni takie wyroby jak: swojskie, regio-
nalne wędliny, wypiekane naturalne chleby, miody z własnej pasieki, wyro-
by z gęsiny i dziczyzny, naturalne soki, powidła, sery, produkty podhalańskie, 
chałwy, oliwki bezpośrednio sprowadzane z Turcji, węgierskie ciastka zawi-
jane na drewniane profi le, najlepsze burgery w Polsce oraz wiele ciekawych 
produktów rękodzielniczych prosto od producentów.
 W niedzielę zaplanowana została „Strefa Zdrowia”, w której będzie można 
zmierzyć tkankę tłuszczową, a także zaplanować odpowiednią dietę i ćwicze-
nia. W trakcie całego wydarzenia będzie można skorzystać z oferty biorezo-
nansu magnetycznego. „Targowisko Smaków” odbędzie się w Piasecznie przy 
ul. Żytniej (teren miejskiego targowiska), w sobotę od godz. 9 do 20 i w nie-
dzielę od 9 do 18. Inf.

Powstał gminny warzywniak
PIASECZNO

 Na placu zabaw przy ul. Fabrycznej pojawiły się niedawno skrzynki z wa-
rzywami i ziołami, w tym ogórkami, czosnkiem, pietruszką, rzodkiewkami, 
dynią, buraczkami czy borówkami. Z tych dobrodziejstw natury mogą ko-
rzystać wszyscy mieszkańcy pamiętając jednak, że o rośliny należy również 
dbać. - Chcemy, aby warzywniak pełnił także rolę edukacyjną dla najmłod-
szych – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. - To nasz kolejny proekologiczny 
projekt. Wierzę, że przyjmie się wśród mieszkańców.

TW

Rusza głosowanie na Budżet Partycypacyjny
KONSTANCIN-JEZIORNA

 Od 1 do 15 września mieszkańcy będą mogli głosować na projekty zgło-
szone w tegorocznej edycji Budżetu Partycypacyjnego. Tym razem do wybo-
ru jest 28 zadań, na które zarezerwowano w budżecie 400 tys. zł (w tym 300 
tys. zł na projekty inwestycyjno-remontowe). Aby projekt inwestycyjno-re-
montowy został zrealizowany musi otrzymać przynajmniej 150 głosów. Mini-
mum dla projektów pozostałych wynosi 100 głosów. 

TW

Kino plenerowe na leżakach
 W piątek 28 sierpnia o godz. 21.15 odbędzie się przed Hugonówką kolejny 
pokaz kina plenerowego na leżakach. Tym razem zostanie wyświetlony fi lm 
„Narodziny gwiazdy” (2018) w reż. B. Coopera. Wstęp wolny. 

TW
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Food Trucki 
wracają 
do Piaseczna!
PIASECZNO We wrześniu do mia-
sta po raz kolejny przyjadą mobil-
ne stoiska z jedzeniem. W dniach 
od 11 do 13 września na Skwerze 
Kisiela spróbować będzie można 
dań kilkunastu kuchni świata

 Organizatorem imprezy, która 
zacznie się w piątek o godzinie 10, 
a potrwa do godziny 21 w niedzie-
lę będzie firma Futraki. Już wkrót-
ce ma się pojawić pełna lista do-
stępnych food trucków. Jak zapo-
wiadają organizatorzy, w Piasecz-
nie można spodziewać się 15 stoisk 
z jedzeniem – tak więc, ze wzglę-
du na pandemię, będzie ich nieco 
mniej niż w ubiegłym roku. 
 - Możemy już potwierdzić kuch-
nię amerykańską (pastrami, pul-
led pork, burgery, frytki, kurcza-
ki, mini donuty), tex-mex – quesa-
dilla, orientalną: pad thai, pierogi 
świata, lody tajskie, polską: szaszły-
ki, hiszpańskie churrosy oraz napo-
je: lemoniada molekularna i piwo 
– mówi Magdalena Król, organiza-
torka wydarzenia.
 Impreza odbędzie się również w 
reżimie sanitarnym – stoliki ustawio-
ne zostaną w odpowiedniej odległo-
ści, a na miejscu dostępny będzie 
płyn do dezynfekcji.

Tyl.

Radni stoją murem za burmistrzem 
PIASECZNO Podczas środowej sesji rady miejskiej radni 

udzielili wotum zaufania burmistrzowi Danielowi Putkie-

wiczowi i przyznali mu absolutorium za wykonanie ubie-

głorocznego budżetu. Przeciwko obydwu uchwałom za-

głosowali tylko radni z klubu PiS
 Na początku burmistrz Putkie-
wicz omówił pokrótce liczący ponad 
270 stron „Raport o stanie gminy za 
2019 rok ”. Skupił się m.in. na inwe-
stycjach drogowych, których w ubie-
głym roku było realizowanych aż 
100, z czego 88 się zakończyło. 

Powstają nowe  drogi i nie tylko
 - Zbudowaliśmy aż 40 km no-
wych, gminnych dróg oraz 6 rond – 
dodał burmistrz. Daniel Putkiewicz 
mówił też o inwestycjach kubaturo-
wych, w tym rozbudowie szkół oraz 

rosnących wydatkach na transport 
publiczny. - To dzięki mieszkań-
com i płaconym przez nich podat-
kom mamy fundusze pozwalające 
realizować ambitne projekty inwe-
stycyjne i podejmować nowe działa-
nia – podkreślił. 

Działania burmistrza 
nie przekonały radnych z PiS-u 
 Po prezentacji, swoje uwagi do 
raportu mogli zgłaszać radni, z 

czego skorzystali będący w opozy-
cji do burmistrza członkowie klu-
bu PiS. Jako pierwsza głos zabra-
ła radna Renata Mirosław. Zazna-
czyła, że w jej opinii, burmistrz nie 
radzi sobie z zapewnianiem miesz-
kańcom darmowych parkingów, ro-
snącymi cenami za odbiór odpadów 
oraz remontami dróg. - Chodzi mi 
konkretnie o ustalanie priorytetów 
w tym zakresie – doprecyzowała. - 
Górki Szymona nie są przystosowa-
ne do bezpiecznej kąpieli, a przecież 
to miejsce mogłoby lepiej służyć na-
szym mieszkańcom – punktowała. 
Radna Mirosław podniosła też kwe-
stię gminnych dotacji na remont pry-
watnych, zabytkowych nieruchomo-
ści. - Kilku szczęśliwców otrzyma 
od gminy łącznie 0,5 mln zł – pod-
sumowała. - Jesteśmy przeciwni, aby 
dotować remont prywatnych budyn-
ków gminnymi pieniędzmi. 
 Po chwili do uwag radnej od-
niósł się burmistrz Daniel Putkie-
wicz. - Koszty śmieci nie są za-
leżne od gminy – przypomniał. 
- Opłaty za parkowanie wprowa-
dzamy po to, aby osoby chcące 
załatwić jakąś sprawę w centrum 
miasta mogły swobodnie zaparko-
wać. Parkingi wielopoziomowe też 
nie będą bezpłatne, bo wcześniej 
będziemy musieli zapłacić kilka-
dziesiąt milionów złotych za ich 

budowę. Trzeba dobrze się zasta-
nowić, czy taka inwestycja w ogó-
le ma sens. Co do strzeżonego ką-
pieliska na Górkach Szymona to 
jestem przeciwnikiem tego roz-
wiązania. Jest to teren chroniony. 
Wszyscy, którzy się tam teraz ką-
pią, robią to na własne ryzyko. Ja 
tego nie pochwalam. Mamy na na-
szym terenie Ośrodek Wisła, za-
mierzamy wybudować też własny 
kompleks basenów, w którym znaj-
dą się również baseny zewnętrzne. 
 Burmistrz podkreślił, że radni z 
PiS-u powinni być zadowoleni, że 
gmina chce łożyć na ochronę zabyt-
ków. Zaznaczył, że z puli 500 tys. zł 

finansowane są również zadania re-
alizowane przez parafie. - Prowa-
dzimy aktywną działalność w sferze 
ochrony naszego dziedzictwa i upa-
miętniania wydarzeń historycznych 
– dodał. Po burzliwej, pełnej wza-
jemnych przytyków dyskusji 18 rad-
nych zdecydowało się udzielić bur-
mistrzowi wotum zaufania (prze-
ciwko było 5 radnych z klubu PiS). 
W takim samym stosunku głosów 
radni udzielili burmistrzowi abso-
lutorium za wykonanie ubiegłorocz-
nego budżetu.

Tomasz Wojciuk

Daniel Putkiewicz uważa, że w gminie zawsze będzie 
coś do zrobienia, a w jednym roku nie da się zrealizować 
wszystkich potrzebnych inwestycjiPod koniec ubiegłego roku 

w gminie Piaseczno było za-

meldowanych prawie 80 tys. 

mieszkańców
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Góra Kalwaria

Masz podlicznik wody? 
Sprawdź czy jest zalegalizowany
Zakład Gospodarki Komunalnej przypomina, że legaliza-

cja wodomierzy wody służącej do podlewania (tzw. zu-

żytej bezpowrotnie) jest obowiązkiem Klienta.   

 Spółka poinformowała, że roz-
poczyna weryfikację wywiązywa-
nia się przez Klientów korzystają-
cych z podliczników czy wodomie-
rzy odliczających z obowiązku ich 
okresowej legalizacji lub wymiany 
na legalizowane. ZGK przypomi-
na przy tym, że każdy wodomierz, 
którego wskazania są podstawą do 
rozliczeń finansowych, musi mieć 
ważną i nienaruszoną cechę lega-
lizacyjną. Dotyczy to zarówno wo-
domierzy głównych jak i podlicz-
ników, których wskazania służą 
do odpowiedniego obniżenia nali-
czonej przez spółkę opłaty za od-
biór ścieków komunalnych o koszt 
wody zużytej bezpowrotnie (np. do 
podlewania). Konieczność legaliza-
cji takich urządzeń wynika z art. 8a 
Ustawy z 11 maja 2001 r. Prawo o 
miarach (Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 
636).
 Zgodnie z rozporządzeniem Mi-
nistra Gospodarki z 7 stycznia 2008 
r. w sprawie prawnej kontroli metro-

logicznej przyrządów pomiarowych 
(Dz. U. 2008 nr 5 poz. 29), okres 
ważności cechy legalizacyjnej wodo-
mierza wynosi 5 lat.
 Jeżeli wodomierz odliczający 
(podlicznik) nie posiada ważnej 
cechy legalizacyjnej, jego wska-
zania nie mogą być podstawą do 
pomniejszenia wysokości fak-
tury o ilość ścieków niewpro-
wadzonych do sieci kanaliza-
cyjnej, tj. o równowartość wody 
zużytej bezpowrotnie. Tym sa-
mym spółka przypomina, że upły-
nięcie okresu legalizacji, zerwa-
nie plomb lub uszkodzenie wodo-
mierza odliczającego jest podstawą 
do zaprzestania rozliczania przez 
ZGK wody zużytej bezpowrotnie.
Wodomierz odliczający, który słu-
ży do rozliczenia wody zużytej bez-
powrotnie plombowany jest przez 
spółkę na koszt Klienta, zgodnie z 
cennikiem zamieszczonym na stro-
nie internetowej ZGK.
 Dodatkowo, Klient ma możli-

wość zakupu od spółki modelu pod-
licznika z nakładką współpracu-
jącą z systemem zdalnego odczy-
tu wodomierzy, który jest eksplo-
atowany przez spółkę. Cena takie-
go wodomierza wynosi 160 zł net-
to (196,80 zł brutto). Wówczas mon-
taż podlicznika będzie realizowany 
przez spółkę. Ponadto Klient nie bę-
dzie ponosił kosztów plombowania 
i montażu wodomierza oraz będzie 
rozliczany w dotychczasowym cyklu 
dwumiesięcznym, a nie na nowych 
zasadach.
 Więcej informacji na ten te-
mat: https://zgk.gorakalwaria.pl/
wpis/251/legalizacja-podlicznikow-
wody

Już dziś skorzystaj 
z e-bazarku

Rolników i wszystkie osoby, które chciałyby zaopatrywać się w 
świeże owoce i warzywa oraz przetwory bezpośrednio u producen-
ta, zachęcamy do korzystania z aplikacji www.polskiebazarek.pl
 E-bazarek rolny jest odpowiedzią na utrudnienia występu-
jące w dobie koronawirusa z tradycyjnym sposobem sprzeda-
ży produktów - pomaga w nawiązywaniu bezpośrednich kontak-
tów przez rolników i producentów żywności z konsumentami.
Można na nim bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży i pro-
mocji swoich produktów. Szczególnie wartym podkreślenia jest 
fakt, że dzięki takiemu działaniu konsument płaci dokładnie tyle, 
ile proponuje rolnik - nie ma marży pobieranej przez pośredników. 
Już teraz wejdź na stronę www.polskiebazarek.pl: bezpłatnie zarejestruj 
swoje ogłoszenie lub znajdź ciekawe oferty.

Potrzebujesz blankietów 
opłat za odpady? Daj znać
 W tym roku w gminie Góra Kalwaria nie zmieniła się stawka opłaty za 
odpady komunalne zbierane selektywnie (wynosi 33,86 zł za osobę w go-
spodarstwie domowym), dlatego urząd nie wysyłał do mieszkańców pism 
zawierających druki blankietów opłat. Oczywiście, nie zwalnia to nikogo 
z obowiązku wnoszenia comiesięcznych płatności. Opłaty należy dokony-
wać na ten sam numer konta jak poprzednio. 
 Państwa, którzy potrzebują blankietów opłat za odpady prosimy o kon-
takt z Wydziałem Gospodarki Odpadami. Można telefonować: 22 727 13 
76 lub pisać na adresy: a.szymanska@gorakalwaria.pl, d.klepczynska@go-
rakalwaria.pl. Blankiety można odebrać osobiście lub wskazać adres mejlo-
wy, na który będą one przesłane.
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BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY PIASECZNO

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI 
PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA PRZEZ GMINĘ PIASECZNO 

 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 
r., poz. 65 ze zm.) informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piasecz-
no przy ul. Kościuszki 5 – na I piętrze oraz na stronie internetowej www.piasecz-
no.eu został udostępniony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gmin-
nych przeznaczonych do zbycia:- nieruchomość oznaczona jako działka ewid. 
nr 30 o powierzchni 1008 m2, położona w obr. 39 m. Piaseczno przy ul. Czajewicza 
6, zabudowana budynkiem mieszkalnym z usługami w parterze budynku o pow. 
zabudowy 81 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 34 m2 – sprze-
daż w trybie przetargu nieograniczonego

Z up. Burmistrza 

Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. Robert Widz

II Zastępca Burmistrza 

Miasta i Gminy Piaseczno
www.piaseczno.eu

Przygotowania do nowego roku szkolnego
W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym w placówkach oświatowych 

trwają przygotowania do przyjęcia uczniów. Od 1 września, zgodnie z ustaleniami Mi-

nisterstwa Edukacji Narodowej, uczniowie rozpoczną edukację w szkołach stacjonar-

nie, z zachowaniem ogólnych wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicz-

nych szkół i placówek.

 Minister Dariusz Piontkowski 
podkreślił, że standardowym spo-
sobem organizacji zajęć będą zaję-
cia tradycyjne, w szkole. Dyrektor 
szkoły będzie mógł zawiesić prowa-
dzenie zajęć w formie stacjonarnej 
i wprowadzić kształcenie miesza-
ne (hybrydowe) lub zdalne w przy-
padku umieszczenia danego obsza-
ru w strefie żółtej lub czerwonej, co 
w skrócie oznacza duży wzrost za-
chorowań na danym terenie. Decyzja 
taka będzie podejmowania wspólnie 
z Powiatową Stacją Sanitarno-Epi-
demiologiczną oraz organem pro-
wadzącym. Piaseczno, z uwagi na 
sytuację epidemiczną, znajduje się 
obecnie w strefie zielonej. Dyrekto-
rzy placówek są w trakcie opracowy-
wania procedur w oparciu o wytycz-
ne MEN, MZ, GIS dotyczących or-
ganizacji zajęć w szkołach. Powstają 
wewnętrzne regulaminy i procedu-
ry funkcjonowania szkoły w nowym 
roku szkolnym, odrębne dla każdej 
placówki .

Doposażanie placówek w sprzęt

 Zgodnie z wcześniejszymi usta-

leniami przygotowujemy się rów-
nież na ewentualność ponownej 
zdalnej nauki. Doposażamy szkoły 
w sprzęt komputerowy oraz prowa-
dzimy szkolenia z zakresu obsługi 
platformy Teams, która będzie uży-
wana we wszystkich piaseczyńskich, 
gminnych szkołach. Szkoły już zo-
stały doposażone w laptopy:
 – 51 laptopów pozyskano z pro-
gramu Zdalna Szkoła
 – kolejnych 61 laptopów pozy-
skano z programu Zdalna Szkoła +
oraz z budżetu placówek zakupio-
nych zostanie około 200 laptopów.
Zakupione laptopy z progra-
mu, będą przekazane uczniom. 
W przypadku programu Zdal-
na Szkoła +, sprzęt będzie prze-
kazany wyłącznie uczniom po-
chodzącym z rodzin wielodziet-
nych. Sprzęt komputerowy ku-
piony z budżetu gminy i placó-
wek oświatowych, będzie prze-
kazany w pierwszej kolejności 
nauczycielom wiodących przed-
miotów oraz nauczycielom na-
uczania wczesnoszkolnego.

Szkolenia z programów wspoma-

gających ewentualną zdalną naukę

 Szkolenia kadry kierowniczej 
i informatyków z zakresu platfor-
my Microsoft Teams rozpoczęły się 
w tym tygodniu. Są prowadzone 
przez specjalistę z obsługi programu 
Microsoft 365 i dotyczą wielu aspek-
tów obsługi platformy Teams, mię-
dzy innymi takich jak: planowanie 
spotkań, planowanie i tworzenie te-
stów i ankiet, komunikacja z rodzi-
cami, dostęp do platformy z różnych 
urządzeń, raportowanie czy udo-
stępnianie materiałów.
 W dalszej kolejności z obsłu-
gi i  możliwości tej platformy zosta-
ną przeszkoleni nauczyciele w ramach 
szkoleń kadry pedagogicznej każdej 
placówki. Na początek roku zapla-
nowane zostały również szkolenia/
warsztaty sprawdzające umiejętności 
uczniów z zakresu obsługi platformy.
 – Mam nadzieję, że te działania 
pozwolą na płynne przejście na na-
ukę zdalną w przypadku wystąpie-
nia takiej konieczności – podsumo-
wuje wiceburmistrz Piaseczna Han-
na Kułakowska-Michalak.

Jak będą działały szkoły od 1 września?
Szanowni Rodzice,
 1 września 2020 rozpoczniemy 
nowy rok szkolny. Inauguracja bę-
dzie skromna i odbędzie się w ogra-
niczonym zakresie.
 Na spotkaniach z Dyrektorami 
omówiliśmy Wytyczne MEN, MZ 
i GIS dla publicznych i niepublicz-
nych szkól i placówek, obowiązujące 
od 1 września 2020 r.
 Decyzją MEN od pierwszego 
września uczniowie rozpoczną edu-
kację stacjonarną (Wariant A) prze-
strzegając zalecanych przez MEN, 
MZ i GIS wytycznych (link: https://
www.gov.pl/web/edukacja/bezpi-
eczny-powrot-do-szkol-dzialania-
men-w-organizacji-roku-szkolnego-
20202021-w-warunkach-epidemii). 
Dyrektor szkoły, z uwagi na sytuację 
epidemiologiczną będzie mógł czaso-
wo zawiesić zajęcia według wariantu B 
lub C, ale decyzja taka będzie uzgod-
niona z Powiatową Stacją Epidemio-
logiczną oraz organem prowadzącym.
 Warunki nauki w poszczególnych 
szkołach są różne, co wynika głównie 
z ich wielkości i zagęszczenia, dlate-
go też realizacja wytycznych pomi-
mo wspólnych ustaleń będzie odręb-
na dla każdej placówki.
 Dyrektorzy naszych największych 
szkół tj. Szkoły Podstawowej Nr 1, 
Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz Szko-
ły Podstawowej w Józefosławiu, wła-
śnie ze względu na liczebność oddzia-
łów i dostępną infrastrukturę, będą 
mieli najtrudniejsze zadanie. Wszyst-
kich dyrektorów czeka wyzwanie do-
tyczące zorganizowania pracy szkoły 
w taki sposób, aby zapewnić uczniom 
oraz pracownikom maksymalnie 
możliwe bezpieczeństwo.
 Po spotkaniach i wspólnych usta-
leniach z Dyrektorami rekomenduję:

1. ROZPOCZĘCIE 

ROKU SZKOLNEGO
- Rozpoczęcie roku szkolnego dla 
oddziałów zerowych odbędzie się 31 
sierpnia
- Rozpoczęcie nowego roku szkolne-
go odbędzie się tylko dla klas pierw-
szych oraz czwartych. Dyrektorzy 
ustalą godziny spotkań, w których 
będzie mógł wziąć udział tylko je-
den z rodziców lub opiekunów dziec-
ka. Rodzice tych uczniów będą mogli 
wejść na teren szkoły zachowując za-
sady reżimu sanitarnego tj. trzyma-
jąc odległości, zasłaniając usta i nos 
maseczką oraz dezynfekując przed 
wejściem dłonie.
- Rozpoczęcia dla pozostałych 
uczniów (tj. spotkanie z wychowaw-
cą) odbędą się bez udziału rodziców 
zgodnie z ustalonym przez dyrektorów 
w każdej ze szkół harmonogramem.

2. ORGANIZACJA 

PRACY SZKOŁY
- formowani o procedurach obowią-
zujących w szkole.
- Plan lekcji zostanie ułożony w taki 
sposób, aby uczniowie przychodzi-
li na różne godziny i nie kumulowa-
li się w szatniach (Niestety wzrośnie 
zmianowość).
- Udostępnione zostaną wszystkie 
wejścia do budynków w celu rozgęsz-
czenia komunikacji wewnątrz szkoły.
- Poszczególne oddziały /klasy 
w miarę możliwości będą korzystać 
z jednej sali. Nauczyciele będą prze-
mieszczać się z klasy do klasy.
- Każdy z uczniów powinien mieć 
przypisaną jedną i tą samą ławkę.
- W czasie przerw śródlekcyj-
nych uczniowie będą przebywa-

li w wyznaczonych dla oddzia-
łów obszarach. Uczniowie klas 
1-3 będą mieli przerwy zaplano-
wane w różnych godzinach. Zo-
stanie ustalony harmonogram 
przerw na zewnątrz. Dopuszcza 
się konieczność noszenia mase-
czek przez uczniów i nauczycieli 
w czasie przerw.
- W czasie przerw sale będą wietrzo-
ne, a przed zmianą uczniów w sali 
dezynfekowane przez obsługę szkoły.
- Na korytarzach zostaną umieszczo-
ne pojemniki z płynami dezynfekują-
cymi.
- Stołówki – zostanie ustalony sta-
ły harmonogramem przerw obiado-
wych dla poszczególnych oddziałów.
- Lekcje w-f będą prowadzone w mia-
rę możliwości na zewnątrz i z unika-
niem bezpośrednich kontaktów mie-
dzy uczniami (gry zespołowe). Do-
puszcza się zajęcia koedukacyjne.
- Organizowane przez szkołę zajęcia 
dodatkowe i poza lekcyjne będą we 
wrześniu ograniczone do minimum.
- W miesiącu wrześniu rekomendu-
jemy zamknięcie sklepiku oraz auto-
matów z piciem i jedzeniem.
- Podjęliśmy decyzję o rezygnacji 
w roku szkolnym 2020/2021 z nauki 
pływania w klasach II z wyjątkiem 
Szkoły Podstawowej Nr 5. Obserwu-
jąc rozwój sytuacji zajęcia na basenie 
wyłącznie dla chętnych dzieci z tego 
rocznika postaramy się zorganizo-
wać w drugim semestrze.
- W miesiącu wrześniu nie będą or-
ganizowane wyjścia grupowe i wy-
cieczki szkolne.
- Dyrektor może podjąć decyzję o no-
szeniu maseczek przez uczniów i na-
uczycieli w czasie przerw.

3. RODZICE
 W trosce o Państwa dzieci bar-
dzo liczymy na Państwa wsparcie, 
empatię i zrozumienie. Oczekujemy 
od Państwa ścisłej współpracy, gdyż 
w tym okresie nabiera ona szczegól-
nego znaczenia.
 Wszystkie działania dyrekto-
rów są podyktowane bezpieczeń-
stwem uczniów i odpowiedzialnością 
za pracowników placówki. Prosimy 
o stosowanie się do procedur rów-
nież wtedy, kiedy macie Państwo od-
mienne zdanie w jakimś obszarze.
- Dyrektor może ograniczyć do mini-
mum przebywanie osób trzecich na te-
renie szkoły. Dla rodziców będą wyzna-
czone strefy oczekiwania na dziecko.
- Wejście rodzica na teren budynku 
będzie wiązało się z koniecznością 
zmierzenia osobie dorosłej tempera-
tury, zasłonięciem nosa i ust masecz-
ką oraz dezynfekcją rąk.
- Prosimy rodziców, ze względu na 
konieczność wprowadzenia proce-
dur dotyczących odpowiedniego me-
trażu na ucznia, o zapisywanie dzie-
ci na świetlicę i obiady tylko wtedy, 
kiedy jest to rzeczywiście konieczne.
- W przypadku przewlekłych chorób 
dziecka istnieje możliwość wniosko-
wania do dyrektora szkoły o naukę 
domową dziecka.
- Ministerstwo Edukacji stworzyło 
wskazówki dla rodzica, które zosta-
ną umieszczone w widocznych miej-
scach w szkole. Prezentujemy je rów-
nież poniżej:
· Pierwsza i w obecnej sytuacji naj-
ważniejsza wskazówka dotyczy nie 
posyłania do szkoły dziecka chorego 
i informowania dyrekcji szkoły o ob-
jęciu kwarantanną bądź izolacją do-
mowników.

4. NAUKA ZDALNA
 Szykujemy placówki na ewentual-
ny powrót nauki zdalnej. Odbyły się 
szkolenia kadry kierowniczej i infor-
matyków z zakresu platformy Teams, 
które poprowadził ekspert z dzie-
dziny Microsoft 365 Paweł Pławiak 
z firmy @CBSG Polska, z którego 
wsparcia będziemy również korzy-
stali, gdyby koniecznym okazało się 
przejście na naukę on - line.
 W dalszej kolejności z obsłu-
gi i możliwości tej platformy zosta-
ną przeszkoleni nauczyciele w ramach 
szkoleń kadry pedagogicznej każdej 
placówki.
 Na początek roku zaplanowane 
zostały również szkolenia/ warsztaty 
sprawdzające umiejętności uczniów 
z zakresu obsługi platformy. Mamy 
nadzieję, że szkolenia i zakup lapto-
pów dla nauczycieli usprawnią ewen-
tualną naukę on-line.
 Jako przedstawiciel organu pro-
wadzącego jestem w stałym kontakcie 
z dyrektorami i służę pomocą w każ-
dym możliwym zakresie i zapewniam, 
że samorząd gminy będzie wspie-
rał dyrektorów, nauczycieli, rodziców 
i uczniów w tym trudnym okresie. Pro-
szę wszystkich o spokojne i racjonal-
ne podejście do rozwiązań wprowa-
dzonych przez dyrektorów w każdej ze 
szkół, oraz o zachowywanie obowią-
zujących zasad czyli częstej dezynfek-
cji rąk, zakładania maseczek w miej-
scach publicznych zamkniętych oraz 
utrzymywanie dystansu społecznego.
 Mam nadzieję, że powrót do nor-
malności jest kwestią czasu, czego 
nam wszystkim życzę.

Hanna Kułakowska- Michalak
I Zastępca Burmistrza 

Miasta i Gminy Piaseczno

E-stołówki w gminnych szkołach
i przedszkolach – obiad na kartę
 Z początkiem roku szkolnego Gmina Piaseczno planuje wprowadzić system infor-
matyczny do zarządzania, zamawiania oraz rozliczania posiłków wydawanych w pla-
cówkach oświatowych na terenie gminy Piaseczno.
 E-stołówki pojawią się najpierw w kilku wybranych szkołach i przedszkolach, ale 
sukcesywnie będą wprowadzane we wszystkich placówkach. 
 W ramach nowego systemu, każdy rodzic powinien założyć indywidualne kon-
to do zarządzania zamówieniami posiłków dla swoich dzieci. Na tym koncie zostaną 
odnotowane kwoty wpłat oraz inne informacje niezbędne do prowadzenia rozliczeń. 
Nowy system zapewni rodzicom możliwość łatwego i wygodnego zarządzania zamó-
wieniami posiłków dla swoich dzieci. 
 Weryfi kacja zamówionych posiłków odbywać się będzie podczas ich wydawania 
na stołówce poprzez zbliżenie przez każde dziecko swojej  Piaseczyńskiej Karty Miesz-
kańca do elektronicznego czytnika przy ladzie wydawczej. Osobom nieuprawnio-
nym do otrzymania Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca wydane zostaną karty zastępcze 
umożliwiające korzystanie z posiłków na szkolnych stołówkach. 
 Konto na stołówce szkolnej dla swojego dziecka można założyć na stronie:  aplika-
cja.zamowposilek.pl
 Piaseczyńską Kartę Mieszkańca można wyrobić poprzez stronę: karta.piasecz-
no.eu/zloz-wniosek lub w siedzibie Referatu Innowacji Miejskich przy ul. Puławskiej 5 
w Piasecznie.

Więcej na www.piaseczno.eu



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

Pierwsze wrażenie

 Każdy rodzic chce, aby przed-
szkole, które wybierze dla swojego 
dziecka było nowe, ładne, miało plac 
zabaw i przylegający ogród. Te ele-

menty bez wątpienia są istotne i po-
winniśmy zwracać na nie uwagę, ale 
jeszcze ważniejsze jest bezpieczeń-
stwo dziecka. Dlatego też wejścia 
do przedszkola powinna strzec furt-
ka z elektromagnesem. Najlepiej jeśli 
przy wejściu znajduje się także wide-
ofon, dzięki któremu obsługa przed-
szkola może identyfikować wszyst-
kie wchodzące do niego osoby. 
 Kolejną barierą powinny być 
drzwi wejściowe do budynku. Nie-
które placówki mają także system 
monitoringu, pozwalający kontrolo-
wać jego najbliższe otoczenie. Obej-

rzyjmy najbliższe otoczenie budyn-
ku, zapytajmy czy dzieci dużo prze-
bywają na świeżym powietrzu oraz 
czy znajdujące się na zewnątrz za-
bawki posiadają atesty.

Wnętrze budynku

 Ważne jest, aby przedszkolne sale 
były przestronne, jasne i miały dobrą 
wentylację. Zapytajmy ile jest w przed-
szkolu grup i ile dzieci (w jakim wieku) 
jest w jednej grupie. Sprawdźmy czy do 
sal przylegają łazienki i jaki jest stan ich 
czystości. Poprośmy o pokazanie kuchni. 
Większość przedszkoli przygotowuje po-
siłki na miejscu, są jednak również ta-
kie, które korzystają z usług firm ka-
teringowych. Jeśli nasze dziecko nie 
może jeść pewnych produktów, zapy-
tajmy czy przedszkole jest w stanie to 
respektować i personalizować posił-
ki. Po obiedzie wiele młodszych dzieci 
potrzebuje odpocząć. Dlatego ważne, 
aby w przedszkolu były także miejsca 
do leżakowania. Wiadomo, że więk-
szość dzieci trudno znosi pierwsze dni 
w przedszkolu. W związku z tym wiele 
placówek organizuje specjalne zajęcia 
adaptacyjne. Zapytajmy czy w wybra-
nym przez nas przedszkolu takie zaję-
cia również są organizowane. 

Cena ma znaczenie

 W przedszkolach pu-
blicznych rodzice oprócz 
kosztów wyżywienia pła-
cą także za godziny wykra-
czające poza podstawę pro-
gramową. W przedszkolach 
niepublicznych rodzice pła-
cą czesne, czyli stałą opłatę 
miesięczną w której oprócz podsta-
wy programowej zawarta jest okre-
ślona liczba zajęć. Czesne w przed-
szkolach niepublicznych mogą 
znacznie się różnić. Dlatego war-
to nie tylko porównywać ceny, ale 
także to wszystko, co się na tę cenę 
składa. Zwykle osobno płaci się za 
zajęcia dodatkowe, takie jak dodat-
kowy angielski, ceramika czy zajęcia 
z tańca. Jednak, tak naprawdę, każ-
da placówka rozwiązuje to inaczej.

Kadra pedagogiczna

 Program realizowany w przed-
szkolu powinien być zatwierdzony 
przez ministerstwo edukacji. Oczy-
wiście w wielu przedszkolach jest on 
tylko bazą, która jest wzbogacana 
o szereg zajęć dodatkowych, dopa-
sowanych do predyspozycji dzieci i 
rozwijających ich zainteresowania. 

 Duży wpływ na to, jak nasze 
dziecko będzie czuło się w przed-
szkolu ma kadra pedagogiczna. 
Dlatego warto wcześniej porozma-
wiać z nauczycielkami, które będą 
zajmowały się naszymi dzieć-
mi. Powinny to być osoby ciepłe, 
otwarte, wzbudzające sympatię, 
ale także twórcze i stanowcze, któ-
re będą potrafiły stawiać dzieciom 
pewne wymagania i konsekwent-
nie je egzekwować.

TW

Czytaj też w internecie:

R E K L A M A

R E K L A M A

Jak wybrać dobre przedszkole?
Każdy z nas chce posłać dziecko do najlepszego przedszkola, takiego w 
którym nasza pociecha będzie dobrze się czuła, dużo się nauczy i roz-
winie swoje zainteresowania. Podpowiadamy, jakimi kryteriami kie-
rować się przy wyborze wymarzonej placówki
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Bajkowe Karaoke
PIASECZNO W sali widowiskowej Centrum Edukacyjno-Multimedialnego odbyła się im-

preza, która skutecznie zachęciła do wspólnej zabawy zarówno dzieci, jak i towarzy-

szące im osoby dorosłe. Któż z nas nie zna wspaniałych bajek Disneya? Tym razem 

można było je zaśpiewać wspólnie z – najpierw z najmłodszymi, a potem gwiazdą wie-

czoru – Magdaleną Wasylik

 Wydarzenie, zorganizowa-
ne w ramach Multiwakacji – wa-
kacji z Multicentrum, rozpoczę-
ło się od zabawy, w której mogły 
wziąć udział dzieci i młodzież 

w wieku od 8 do 14 lat. Bajkowe 
Karaoke polegało na wylosowa-
niu, a następnie wykonaniu jed-
nej spośród przygotowanych naj-
popularniejszych piosenek Di-

sneya. Jak się okazało, odwagi 
do zaśpiewania trudnych na ogół 
piosenek nie brakowało i każ-
dy z uczestników (choć nie da 
się ukryć, że tego wieczoru prze-
ważały uczestniczki) mógł li-
czyć na gorące przyjęcie ze stro-
ny publiczności. Zwieńczeniem 
tej części imprezy był wspól-
ny występ wszystkich solistów z 
gościem specjalnym -  Magda-
leną Wasylik. Ta młoda, ale już 
niezwykle doświadczona woka-
listka pokazała, że ma nie tyl-
ko świetne umiejętności wokal-
ne, ale również znakomity kon-
takt z dziećmi, z którymi zaśpie-
wała wspólnie szlagier „Mam tę 
moc” z filmu Kraina Lodu.
 Magdalena Wasylik pojawiła się 
zresztą w CEM nieprzypadkowo. To 
polska aktorka i piosenkarka, któ-

ra ze sceną muzyczną jest związana 
już od piątego roku życia. Jest laure-
atką wielu ogólnopolskich i między-
narodowych festiwali piosenki dzie-
cięcej i młodzieżowej. Grała jedną z 
głównych ról dziecięcych w musica-
lu „Akademia Pana Kleksa” – Re-
zedę, a także dubbingowała śpiew 
słynnej Anny w polskiej wersji „Kra-
iny Lodu”. Jej koncert, wspólnie z 
akompaniamentem towarzyszące-
go wokalistce na scenie gitarzysty, 

wypadł znakomicie. Usłyszeć moż-
na było zarówno nieco starsze hity  
(temat śpiewany niegdyś przez Edy-
tę Górniak z filmu „Pocahontas”), 
jak i piosenki, kojarzone lepiej przez 
młodszą część publiczności („Nie 
bój się chcieć”, „Ulepimy dziś bałwa-
na”). Jedno jest pewne – pomysł na 
nową imprezę wypalił i miejmy na-
dzieję, że Bajkowe Karaoke wkrótce 
ponownie zawita do CEM.

Grzegorz Tylec

Wokalistka Magdalena Wasylik zaprosiła 
dzieci do wspólnego śpiewania
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Dzielnica Filmowa w Zalesiu Górnym
Nowy rok szkolny zaczyna się już za kilka dni. To czas kupowania szkolnych przybo-

rów, ale także wdrażania się w atmosferę zajęć lekcyjnych. Aby dobrze rozpocząć ten 

czas warto wybrać się z klasą do Planety Zalesie i zwiedzić tam Dzielnicę Filmową, w 

której znajduje się mnóstwo eksponatów związanych z klasykami światowego kina

 W Dzielnicy Filmowej po wszyst-
kich atrakcjach grupę szkolną opro-
wadza świetnie znający się na kinie 
przewodnik.  Potem, w ramach re-
laksu, można posiedzieć przy ogni-
sku, coś przegryźć oraz spędzić czas 
na zabawie w parku trampolin czy 
na dmuchanej zjeżdżalni. 

Jest mnóstwo 
samochodów...
 W Dzielnicy Filmowej królu-
ją samochody, kojarzące się z naj-
większymi kinowymi hitami jak 
choćby „Batman ” czy „Powrót do 
przyszłości ”. Oprócz tego można 
oglądać zapierające dech w pier-

si roboty i motocykle. To będzie 
prawdziwa gratka dla wszystkich 
pasjonatów motoryzacji.

...i pięknej przyrody
 Wśród pięknych lasów Zale-
sia Górnego odnajdą się także mi-
łośnicy przyrody. Ciekawym do-
świadczeniem będzie dla nich 
bez wątpienia oryginalna kolekcja 
grzybów-gigantów. Przemierza-

jąc ścieżkę discovery będzie moż-
na natomiast dowiedzieć się, skąd 
wzięły się dinozaury, kiedy żyły 
na Ziemi, który z nich najszybciej 
się poruszał i co miały w zwyczaju 
jeść. Cały obszar rozpościera się 
na powierzchni około 4 hektarów, 

więc z pewnością nikt nie będzie 
narzekał na nudę. 
 Dzielnicę Filmową zorganizo-
wana grupy mogą odwiedzać od po-
niedziałku do piątku od godz. 10 po 
wcześniejszej rezerwacji. Koszt bile-
tu to 35 zł.



 Do najczęściej spotykanych u 
najmłodszych wad postawy nale-
żą: nieprawidłowo pochylona gło-
wa, zaokrąglone plecy, skoliozy oraz 
wady kończyn dolnych. Mogą być 
one zarówno wrodzone, jak i nabyte. 
W tym drugim przypadku powsta-
ją, między innymi, na skutek prze-
bytych chorób, siedzącego trybu ży-
cia, niewłaściwego obuwia i ubioru 
czy złych warunków bytowych i hi-
gienicznych. 
 Warto wiedzieć, że im szybciej 
zabierzemy się za ich skorygowanie, 
tym proces ten będzie łatwiejszy do 
przeprowadzenia i da lepsze rezul-
taty. Prawidłowa postawa ciała jest 
bowiem trudna do przecenienia. Za-
pewnia, między innymi, stabilność 
i optymalne zrównoważenie cia-
ła, lepsze działanie poszczególnych 
narządów wewnętrznych oraz opty-
malną wydolność statyczno-dyna-
miczną organizmu.

Ruch to podstawa

 Pierwszym krokiem w walce z 
wadami postawy powinna być ak-
tywność fizyczna. Pamiętajmy, że 
ruch i sprawność fizyczna są czyn-
nikami niezbędnymi dla optymalne-
go rozwoju organizmu. Wysiłek po-
winien być jednak odpowiednio do-
pasowany do aktualnych możliwości 
dziecka. Zbyt intensywne ćwiczenia 
mogą być bowiem równie szkodliwe 
co brak ruchu - powodować przecią-
żenia, a w dalszej konsekwencji zabu-
rzenia rozwoju młodego człowieka.
 W trosce o zachowanie prawidło-
wej postawy niezwykle istotna jest 
współpraca rodziców i wychowaw-
ców w szkole. Ci pierwsi powinni, 
przede wszystkim, zapewnić dziec-
ku odpowiednie warunki w domu 
(dopasować do wzrostu i wady po-
stawy biurko, krzesło oraz oświetle-
nie miejsca nauki), zapewnić odpo-
wiednią ilość wypoczynku (właściwe 
miejsce do snu) i pamiętać o zdro-
wym odżywianiu. Także szkolny tor-
nister nie może być zbyt obciążony. 
 Na lekcjach wychowania fizycz-
nego, które powinny być natural-
nym remedium na zbyt długie prze-
bywanie w pozycji siedzącej w ław-
kach, szczególnie ważne jest z kolei 

wzmacnianie mięśni grzbietu, brzu-
cha i pośladków. Nie należy przy 
tym zaniedbywać ogólnej kondycji 
i układu oddechowego, nad którym 
praca pozwoli w przyszłości wyko-
nywać uczniom bardziej skompli-
kowane ćwiczenia i jednocześnie 
ukształtować klatkę piersiową.

Korekcja przez gimnastykę

 Jeśli tylko istnieje taka możli-
wość, warto jest dodatkowo posłać 
dziecko na gimnastykę korekcyjną. 
W ramach zajęć wykonuje się na niej 
zarówno ćwiczenia profilaktyczne, 
jak i korekcyjne - przeciwdziałające 
utrwalaniu lub pogłębianiu się ist-
niejących już nieprawidłowości po-
stawy. Gimnastyka korekcyjna wyra-
bia przy tym nawyk utrzymania pra-
widłowej postawy, poprawia ogól-
ną sprawność fizyczną i równowagę 
oraz wzmacnia mięśnie całego ciała. 
 Jej celem jest również zapobiega-
nie wadom kończyn dolnych, gdzie 
równie istotne (w kwestii profilak-
tyki i leczenia) jest dobranie od-
powiedniego obuwia - grubość po-
deszwy, dopasowanie wkładki oraz 
zdolność do utrzymania właściwej hi-
gieny. W przypadku rehabilitacji stóp 
głównym założeniem będzie odtwo-
rzenie prawidłowych warunków ana-
tomiczno-funkcjonalnych oraz przy-
wrócenie zaburzonej ruchomości sta-
wowej. W ćwiczeniach korekcyjnych 
szczególnie istotne jest podłoże – wy-

korzystuje się różnego rodzaju maty z 
wypustkami oraz naturalne przyrzą-
dy, jak kamienie czy piach.
 Zajęcia prowadzone w celach te-
rapeutycznych odbywają się zwy-
kle w niewielkich grupach – tak, by 
prowadzący mógł łatwo zauważyć i 
na bieżąco korygować przebieg ćwi-
czeń. Podczas treningu w użyciu są 
często rozmaite przybory – takie jak 
np. piłki gumowe, lekarskie, szarfy, 
woreczki z ziarnami czy koce. Ca-
łość odbywa się w formie zabawy, 
która w naturalny sposób zwiększa 
mobilizację uczniów do wykonywa-
nia poleconych ćwiczeń.

Grzegorz Tylec
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Kolejny
dodatek już 
11 września!

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 przeciąganie 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.

R E K L A M A

W trosce o prawidłową postawę
Wady postawy są dziś zjawiskiem powszechnym i mają swoje przykre konsekwencje w dorosłym życiu. Czę-
ści z nich dałoby się jednak skutecznie uniknąć dzięki podjęciu odpowiednich działań w młodym wieku. Za-
równo w okresie przedszkolnym, jak i szkolnym warto jest więc kształtować w dzieciach właściwe nawyki, 
które zaprocentują w przyszłości

Pociąg do gwiazd 
 Już w najbliższą sobotę odbędzie 
się wyjątkowe wydarzenie - „Pociąg 
do gwiazd”. Sierpień to doskonały 
czas na obserwowanie letniego, roz-
gwieżdżonego nieba! Jednak w mie-
ście wszechobecne światła utrudnia-
ją zobaczenie tego, co ciekawe nad 
naszymi głowami. Dlatego należy 
udać się w plener, z dala od siedzib 
ludzkich. A najlepiej zrobić to pocią-
giem wąskotorowym!

Więcej informacji i rezerwa-

cje: www.kolejka-piasecz-

no.pl,

lub pod numerem telefonu 

607155188.

R E K L A M A

R E K L A M A
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Język obcy od małego
We współczesnym świecie coraz trudniej jest funkcjonować bez znajomości języków obcych. Rodzice, chcąc 
więc zapewnić swoim pociechom jak najlepszy życiowy start, chętnie inwestują w ich naukę. Kiedy jednak 
najlepiej zacząć językową edukację i jakie metody uchodzą za najbardziej skuteczne?
 Istnieją dwa sposoby nauki ję-
zyków obcych przez dzieci. W przy-
padku edukacji symultanicznej mło-
dy człowiek uczy się dwóch języków 
równocześnie, ale by ta metoda była  
skuteczna, powinien zacząć pozna-
wanie swojego drugiego języka jesz-
cze przed trzecim rokiem 
życia. Druga metoda 
dotyczy z kolei więk-
szości osób, gdy do na-
uki przystępują dopiero 
wówczas gdy znają już 
swój język ojczysty. 
 Trudno jest jedno-
znacznie oszacować kie-
dy warto zacząć naukę 
drugiego języka. To ra-
czej kwestia indywidu-
alna. Generalnie jednak 
przyjmuje się, że im wcze-
śniej dziecko ma kontakt z 
językiem obcym, tym lepiej. Oczywi-
ście na początku wystarczy, że mło-
dy człowiek będzie się niejako przy 
okazji z nim osłuchiwał, co powinno 
mieć w przyszłości pozytywny wpływ 
na szybkość i skuteczność opanowa-
nia umiejętności komunikowania się. 
Uważa się, że języki obce powinno 
wprowadzać się w pierwszych trzech 
latach życia dziecka. 

Nauka poprzez zabawę

 Zapisując malucha na jego 
pierwsze zajęcia językowe, w pierw-
szej kolejności obserwujmy jego re-
akcje. Jeśli jest z nich zadowolony, 
to należy je kontynuować. Jeśli nie 
– dobrze jest jeszcze trochę pocze-
kać na właściwy moment. Na pewno 
dziecka nie należy do niczego zmu-
szać wbrew jego woli, bo przyniesie 
to najprawdopodobniej negatywne 
efekty – najpewniej zmniejszy jego 
późniejszą motywację do nauki.
 Poznawanie nowego języka w 
szkole językowej dla dzieci przy-
biera zwykle formę zabawy. Słó-
wek maluch uczy się np. przy po-
mocy wspólnego śpiewania piose-
nek czy różnych gier i zabaw rucho-
wych. Maluchy po pewnym czasie 
zaczynają coraz śmielej powtarzać 
pojedyncze wyrazy, budować pierw-
sze zdania, poznawać coraz więcej 
zwrotów i zapamiętywać akcent. Na 

tym etapie nie wdraża się jeszcze re-
guł gramatycznych, nie wkuwa nic 
na pamięć, ani nie przeprowadza te-
stów. Warto jest wykorzystać to, że 
kilkulatki przyswajają język intuicyj-
nie, a pomóc mu w tym mogą dodat-
kowo rodzice. Godne polecenia są ta-

kie aktywności jak np. wspólne 

czytanie książeczek, oglą-
danie bajek czy recytacje wierszyków - 
oczywiście wszystko w języku obcym. 
 Dla jeszcze lepszych efektów 
warto jest rozważyć zapisanie dziec-
ka do dwujęzycznego przedszkola, 
gdzie z powodzeniem stosuje się me-
todę „całkowitego zanurzenia w ję-
zyku”. Pomaga ona szybciej opano-
wać nie tylko pojedyncze słowa, ale i 
całe konstrukcje gramatyczne.

Najpopularniejsze metody

 Jedną z najpopularniejszych 
obecnie metod nauczania jest Me-
toda Helen Doron. Polega ona na 

kontakcie dzieci w trakcie zajęć tyl-
ko i wyłącznie z językiem angiel-
skim, dzięki czemu cały proces na-
uki jest bardzo naturalny i opie-
ra się na naśladowaniu nauczycie-
la. Metoda Callana  skoncentrowa-
na jest z kolei na rozwoju kompeten-
cji komunikacyjnych ucznia, gdzie 

uczniowie zachęcani są 
do powtarzania okre-
ślonych zwrotów. Me-
toda Berlitza skupia się 

na komunikacji i 
konwersacjach, 
podczas któ-
rych gramatyka 
nauczana jest 

dodatkowo, 
najczęściej 
w określo-

nym kontekście, a w To-
tal Physical Response (szczególnie 
skuteczna w przypadku maluchów) 
dziecko pokazuje w jaki sposób zro-
zumiało słowa i wyrażenia poprzez 
ruch i gest. 
 Metoda Sita, wykorzystująca od-
powiedni stan odprężenia organi-
zmu, polecana jest za to dzieciom od 
12. roku życia. Uczniowie zapamię-
tują nowe słownictwo dzięki nagra-
niom dźwiękowym, których wysłu-
chanie wymaga koncentracji przez 
dłuższy czas, dlatego metoda ta nie 
jest polecana maluchom.
 

Grzegorz Tylec
R E K L A M A
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Wielka bitwa w Magicznych Ogrodach
Wszyscy, którzy czytają baśnie, wiedzą, że napędza je odwieczna walka dobra ze 

złem. I to jest zrozumiałe. Problem pojawia się w momencie, kiedy nie umiemy odróż-

nić dobra od zła. Dzieje się tak wtedy, kiedy zło przebiera się w nieswoje szaty. Często 

robi to tak skutecznie, że nabierają się na to nawet starzy wyjadacze

 Wśród czytających te słowa, 
na pewno są tacy, którzy chciel-
by wziąć udział w „Wielkiej Bitwie. 
Koronie Zagłady”, 29 i 30 sierpnia 
w Magicznych Ogrodach Janowiec 
koło Kazimierza Dolnego. Zło w 
niej uosabiać będzie mroczny Ala-

tus, kompan Araga.  Po stronie do-
bra staną wojownicy, wyszkole-
ni przez Thoroda, dowódcę straży 
Krasnoludów.
 W ostatni weekend sierpnia ja-
nowiecki Ogród zaprasza wszyst-
kich do udziału w unikalnym zda-

rzeniu, jakim jest rekrutacja do 
wybranej przez siebie armii, a na-
stępnie do udziału w bitwie. Na 
pewno dużym przeżyciem dla  
wszystkich gości, będzie możli-
wość wcielenia się w rolę bohatera 
w tym widowisku. 
 Wszyscy, którzy przybędą do 
Magicznych Ogrodów 29 lub 30 
sierpnia, aby stoczyć walkę, naj-
pierw będą musieli podjąć decy-
zję, czy chcą reprezentować dobro 
czy zło. W kolejnym kroku podpiszą 
kartę rekrutacyjną i kontrakt najem-
nika. Starcia, choć bezkrwawe, bez 
wątpienia będą dla obu stron kon-
fliktu niezwykle emocjonujące. Jaki 
będzie ich wynik? 
 W dużym stopniu będzie zale-
żał od udziału gości janowieckie-
go parku. W programie imprezy 
krasnoludzka musztra, lekcje wal-
ki, nauka komend i okrzyków bo-
jowych. Goście zostaną poddani 
szkoleniu, tak aby byli przydatni w 

boju. Owa przydatność prowadzą-
ca do sukcesu, to przede wszystkim 
działanie zepołowe – bitew nie wy-
grywają soliści. 
 Wielka Bitwa będzie wydarze-
niem atrakcyjnym także dla wi-
dzów, którzy nie wezmą w niej bez-
pośredniego udziału. Będzie moż-
na zobaczyć jeźdźców, kaskaderów, 
popisy pirotechniczne. Po prostu 
musicie tam być :)     
 

29 i 30 sierpnia, 
„Wielka Bitwa.  Korona Zagłady”, 
Magiczne Ogrody Janowiec. 
facebook.com/magiczneogrodyja-
nowiec, 
magiczneogrody.com

Kolejny
dodatek już 
11 września!

Wygraj bilety
szczegóły strona 14

Zostań Gigantem Programowania! 
Bezpłatny kurs w Piasecznie
„Większość rodziców zdaje sobie sprawę, że programista to zawód przyszłości. Mimo 

to, tylko 15% dzieci chodzi na zajęcia dodatkowe z programowania” – wynika z bada-

nia zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji*.
 Giganci Programowania wy-
chodzą temu wyzwaniu naprze-
ciw, organizując siódmą już edy-
cję darmowych warsztatów pro-
gramowania dla dzieci i młodzie-
ży Koduj z Gigantami. Ich misją 
jest propagowanie idei nauki pro-
gramowania, wspierania logiczne-
go i analitycznego myślenia oraz 
rozwijania kreatywności. 
 Patronat Honorowy nad tym wy-
darzeniem objęli: Minister Cyfryza-
cji, Starosta Piaseczyński oraz Bur-
mistrz Miasta i Gminy Piaseczno. 
Oczekujemy na objęcie patronatem 
przez Ministra Edukacji Narodowej, 
jak w poprzednich edycjach. 

 Uczestnicy Koduj z Giganta-
mi będą mogli spróbować swo-
ich sił w programowaniu, pozna-
jąc środowiska takie jak Scratch, 
AppInventor, czy C#. Zajęcia 
będą się odbywać się w blokach 
1- lub 1,5- godzinnych, w gru-
pach do 12 osób. 
 Warsztaty przeznaczone są 
dla uczniów szkoły podsta-
wowej i średniej. Przewidzia-
nych jest ponad 4000 miejsc 
dla uczestników na terenie ca-
łej Polsk i, a w Piasecznie w za-
jęciach będzie mogło wziąć 
udział ponad 100 osób.
 Koduj z Gigantami w Piasecznie 

zaplanowane jest na weekend 12-13. 
września w szkole Giganci Progra-
mowania przy ul. Młynarskiej 2a. 
Zapisy uczestników rozpoczną się 
1. września o 10:00 na www.giganci-
programowania.edu.pl/koduj_z_gi-
gantami

O szkole Giganci Programowania:

 Giganci Programowania to 
sieć innowacyjnych placówek, w 
których rozwijana jest umiejęt-
ność nieszablonowego rozwią-
zywania problemów poprzez na-
ukę programowania. Doświad-
czeni programiści uczą dzieci i 
młodzież w wieku 7-19 lat. Ce-

lem szkoły jest wychowanie zna-
jącego się na informatyce młode-
go człowieka, który w swobod-
ny sposób będzie mógł funkcjo-
nować w dzisiejszym, cyfrowym 
świecie.

Kontakt: Iza Poradowska  
tel. 664 165 143 
iporadowska@giganciprogramowa-
nia.edu.pl

* cyt. za: https://www.focus.pl/artykul/ro-
dzicu-postaw-na-programowanie

R E K L A M A
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MAGICZNY KONKURS

Do wygrania 
Bilet Rodzinny do

Magicznych Ogrodów 
w Janowcu!!!

W piątek 28 sierpnia 
na pierwsze 10 osób, 

które dodzwonią się do 
redakcji Kuriera Południowego 

o godz. 14.00-14.15 
i podadzą hasło:

MAGICZNE OGRODY
Czekają Bilety Rodzinne 2+2

Zadzwoń  
Tel. (22) 737 23 48
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Błyszczące włosy latem
Dla tych pań, które mają problem z włosami zniszczonymi,  przesuszony-
mi, łamliwymi i zmęczonymi zabiegami chemiczni mamy świetny zabieg, 
który trwale podniesie jakość włosów 
Włosy nawilżone pełne blasku

Dla włosów przesuszonych, któ-

re utraciły blask, są zmęczone co-

dziennym modelowaniem, pro-

stowaniem, utrwalaniem  pole-

camy Magic Efect Botox firmy 

Tahe. Podstawowym celem za-

biegu jest wyrównanie gospodar-

ki wodnej wewnątrz włosa. Skład-

nikami aktywnymi są naturalny ko-

lagen, kwas hialuronowy, keratyna 

oraz olej arganowy.

Naturalny kolagen nawilża i od-

żywia włosy oraz przywraca je do 

stanu dawnej świetności. 

Kwas hialuronowy, który głębo-

ko nawilża, posiada zdolność do 

utrzymania wody w ilości odpo-

wiadającej tysiąc razy większej niż 

jego masa własna. 

Keratyna to składnik budulco-

wy – naprawia strukturę i ochron-

na warstwę włókien uszkodzonych 

chemicznie oraz przez czynniki fi-

zyczne. 

Olej arganowy walczy z nega-

tywnymi skutkami upływu czasu, 

wzmacnia i nabłyszcza włosy.

Cudowne nawilżenie

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

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

zupełnie inaczej niż wcześniej. Ma to ogromny wpływ na wszelkie czynności, które wyko-

nujemy na włosach. Wszystkie zabiegi takie jak codzienna stylizacja suszarką, domowa pie-

lęgnacja, farbowanie włosów czy zabiegi regeneracyjne będą przynosić dużo lepsze rezul-

taty niż wcześniej.

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

P R O M O C J A

Progi spowalniające 
przeszkadzają mieszkańcom
PRAŻMÓW Jarosław Zembrzycki, mieszkaniec Białego Ługu skarży się na uciążliwości jakie 

powoduje znajdujący się obok jego domu próg spowalniający. - Porozmawiamy o tym 

na zebraniu sołeckim – zapewnia sołtys Jacek Dąbrowski. - Będziemy musieli wspólnie 

zastanowić się, czy pozostawić progi, zmodyfi kować je czy może zdemontować

 Trzy progi spowalniające na uli-
cy Różanej w Białym Ługu zostały 
zamontowane w ubiegłym roku. - O 
ich założenie wnioskowali miesz-
kańcy miejscowości – podkreśla 
sołtys Jacek Dąbrowski. Okazu-
je się jednak, że nie wszyscy są ze 
spowalniaczy zadowoleni. Wpraw-
dzie podniosły one bezpieczeń-
stwo, ale spowodowały też uciążli-
wości. - Najgorzej jest wówczas, gdy 

przez próg przejeżdżają duże sa-
mochody: wywrotki, tiry, śmieciar-
ki, które powodują ogromny hałas 
i odczuwalne w całym domu drga-
nia – skarży się pan Jarosław. - Na 
ścianach mojego budynku powsta-
ły pęknięcia, a dzieci już o szó-
stej rano nie mogą spać z powodu 
huku generowanego przez samo-
chody. Zgłaszałem problem sołty-
sowi, który jest zarazem gminnym 
radnym, ale nie przyniosło to żad-
nego skutku mimo że obiecano mi 

przebudować spowalniacz – dodaje. 
- Sam mieszkam przy progu spo-
walniającym i zgadzam się, że jest 
to trochę uciążliwe – przyznaje soł-
tys. - Samochody osobowe jeszcze 
się zatrzymują, ale większe auta już 
nie. Stąd bierze się hałas. 
 Na początku września ma odbyć 

się zebranie sołeckie, podczas które-
go będzie poruszany temat spowal-
niaczy. - Chciałbym, aby to miesz-
kańcy zdecydowali, co dalej z nimi 
robić – podkreśla Jacek Dąbrowski.

Tomasz Wojciuk

O losie spowalniaczy 

zdecydują mieszkańcy pod-

czas zebrania sołeckiego

Samochody osobowe zwykle zwalniają przed progami, 
jednak ciężarówki już nie

Młodzi siatkarze na medal
PIASECZNO W pierwszej połowie sierpnia odbyły się wojewódzkie fi nały Mistrzostw Ma-

zowsza Kinder Joy of Moving w minisiatkówce chłopców i dziewcząt. Czołowe miejsca 

zajęli w nich nasi młodzi siatkarze

 Akademia Siatkówki Tomasza 
Wójtowicza, trenująca dzieci na te-
renie Piaseczna i okolic, zakwali-
fikowała się do finałów we wszyst-
kich kategoriach wiekowych dwó-
jek, trójek i czwórek chłopców. War-
to podkreślić, że w trójkach akade-
mia Mistrza Olimpijskiego z Mont-
realu wprowadziła do finałów aż 
dwa zespoły.
 Finały Mistrzostw Mazowsza są 
także eliminacjami do Mistrzostw 
Polski w Minisiatkówce – awan-
sują tylko drużyny z pierwszego i 
drugiego miejsca. Ostatecznie nasi 
młodzi siatkarze zdobyli złoty me-
dal w kategorii dwójek  i dwa srebra 
w kategorii trójek oraz czwórek, za-
pewniając sobie udział w Finałach 
Mistrzostw Polski. Tuż za podium, 
na 4. miejscu uplasował się dru-
gi zespół trójek, osłabiony brakiem 
dwóch kontuzjowanych zawodni-
ków.

 Tak dobry wynik osiągnęliśmy 
dzięki ciężkiej pracy zawodników 
i trenerów ASTW, w tym Rober-
ta Wójtowicza i Jakuba Skowroń-
skiego oraz znakomitej współpra-
cy m.in. z gminą Piaseczno, pia-

seczyńskim GOSiR-em oraz szko-
łami w Józefosławiu, Piasecznie i 
Zalesiu Górnym – podkreśla Ar-
kadiusz Głowacki, jeden z trenerów 
ASTW.

R E K L A M A
TW
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Wystawa w setną rocznicę zwycięstwa
LESZNOWOLA Do 2 września w kościele pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej 

(ekspozycja na chórze) można oglądać bezpłatną historyczną wystawę plenerową za-

tytułowaną „Bitwa Warszawska. Stulecie zwycięstwa”

 Ekspozycja, zorganizowana z 
okazji setnej rocznicy Cudu nad Wi-
słą, składa się z 20 plansz i przypo-
mina najważniejsze fakty oraz po-
staci związane z historią wojny pol-
sko-bolszewickiej, jej przyczynami, 
przebiegiem i skutkami. Wystawę 

przed Urzędem Gminy w Leszno-
woli otworzyli wspólnie wójt gminy 
Lesznowola Maria Jolanta Batycka-
Wąsik, przewodnicząca rady gminy 
Bożenna Korlak oraz sekretarz gmi-
ny Jan Wysokiński, a okolicznościo-
we przemówienia przy patriotycz-

nym obelisku zwieńczyło złożenie 
kwiatów. W tym tygodniu ekspozy-
cja przeniosła się do kościoła w Sta-
rej Iwicznej.

Tyl./fot. GOK Lesznowola
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Derbowa sobota
PIŁKA NOŻNA, JEDNOŚĆ ŻABIENIEC – MKS II PIASECZNO 3:3, KORONA GÓRA KALWARIA – ORZEŁ BANIOCHA 1:2, 
KOSA KONSTANCIN – URZECZE GASSY 11:1 Ostatni weekend obfi tował w mecze derbowe. Drużyny na różnym 
szczeblu rozgrywek z powiatu piaseczyńskiego rywalizowały ze sobą w gminach Piaseczno, Góra Kalwaria 
i Konstancin-Jeziorna. Kibice nie mogli narzekać ani na brak goli, ani emocji
 W spotkaniu A klasy w Żabień-
cu nie trzeba było długo czekać na 
to, co miłośnicy lokalnego futbo-
lu lubią najbardziej. Już w 1. mi-
nucie prostopadłą piłkę otrzymał 
Kamil Włodarczyk, który ładnym 
strzałem umieścił piłkę w bramce, 
wzmocnionego kilkoma zawodnika-
mi pierwszego zespołu, Piaseczna. 
W 26. minucie o tym jak się strze-
la efektowne gole przypomniał so-
bie, mający za sobą grę w Ekstrakla-
sie w barwach Widzewa Łódź, Emil 
Wrażeń, który popisał się świetnym 
uderzeniem z woleja. Jedność grała 
ambitnie i przeważała, ale wszyst-
ko zmieniły dwie bardzo szybko za-
robione przez Macieja Lubańskiego 
żółte kartki. W międzyczasie przy-
jezdni złapali natomiast kontakt za 
sprawą trafienia Mateusza Bukow-
skiego.
 Po zmianie stron z każdą chwi-
lą warunki do gry były trudniejsze 
za sprawą padającego deszczu. Jed-
ność cofnęła się, a Piaseczno z mi-
nuty na minutę było coraz bliższe 
wyrównania. Do czasu świetnie bro-
nił Sebastian Belka, ale był bezradny 
wobec uderzenia Karola Bonieckie-
go, który wykorzystał prostopadłe 
podanie od kolegi i zrobiło się 2:2. A 
kiedy kolejny błąd defensywy zamie-
nił na gola Bartosz Orłowski, paku-
jąc piłkę do siatki głową z najbliższej 
odległości, wydawało się, że Żabie-
niec już się nie podniesie. A jednak! 
W 90. minucie gospodarze zdołali 
wywalczyć rzut rożny, choć akurat 

w tej sytuacji były spore wątpliwości 
czy im się on należał. Po zamiesza-
niu w polu karnym ostatecznie piłka 
trafiła na głowę Łukasza Jamorskie-
go, który doprowadził do wyrów-
nania. Po chwili sędzia zakończył 
mecz, a piłkarze Jedności przyzna-
wali, że remis zdobyty w takich oko-
licznościach, zwłaszcza w derby, ma 
swój szczególny smak.
 - Po meczu z MKS moglibyśmy 
czuć lekki niedosyt, jednak bardzo 
szanujemy zdobyty punkt, biorąc pod 
uwagę okoliczności – nie kryje Mi-
chał Wójcik, trener Jedności Żabie-
niec. - Do 30 minuty wszystko fajnie 
wyglądało i prowadziliśmy 2:0. Czer-
wona kartka jednak wywróciła wszyt-
ko do góry nogami. Od tego momen-
tu zostaliśmy zepchnięci do defen-
sywy. Przy zespole grającym w piłkę 
ciężko jest się cały czas bronić, nie po-
pełniając błędu. Goście strzelili nam 
trzy bramki i tylko dzięki ambicji i grze 
chłopaków do końca udało nam się 
wyrównać. Mecz zgromadzonym kibi-
com mógł się podobać z uwagi na jego 
dramaturgię i wiele akcji podbramko-
wych. Swoim chłopakom chciałbym 
bardzo podziękować za serce włożo-
ne w ten mecz. W kolejnych spotka-
niach będziemy starać się jak najczę-
ściej punktować.

Orzeł lepszy od Korony

 W Górze Kalwarii, meczu roz-
grywanym równolegle do tego w Ża-
bieńcu, ale w ramach ligi okręgowej, 
również działo się sporo. Gospoda-

rze, podobnie jak w spotkaniu z Lau-
rą Chylice, wyszli mało skoncentro-
wani i praktycznie na dzień dobry 
podarowali gościom dwa gole. Już 
w 5. minucie otworzył wynik, mają-
cy do tej pory aż osiem bramek w se-
zonie, Maksymilian Vogtman (wy-
korzystując nieporozumienie bram-
karza z obrońcą), a 10 minut póź-
niej prowadzenie podwyższył Adam 
Myszkowski (finalizując składną ak-
cję zespołu). Im jednak dłużej trwa-
ło spotkanie, tym Korona pokaza-
ła, że jest w stanie być godnym ry-
walem dla faworyzowanego Orła. W 
drugiej połowie to gospodarze prze-
ważali i udało im się zepchnąć przy-
jezdnych do defensywy. W 84. złapa-
li wreszcie kontakt za sprawą Piotra 
Pamrówa i w końcówce mieli jesz-
cze świetną okazję na wyrównanie, 
ale ostatecznie trzy punkty pojecha-
ły jednak do Baniochy.
 - Graliśmy dzisiaj z faworytem do 
awansu do czwartej ligi – skomento-
wał mecz Mariusz Szewczyk, trener 
Korony Góra Kalwaria. - Sprezento-
waliśmy drużynie Orła dwie Bram-
ki. Mamy problem z koncentracją w 
pierwszych minutach, w każdym z do-
tychczasowych meczów i popełniamy 
błędy indywidualne w prostych sytu-
acjach. Mimo tego pokazaliśmy, że 
stać nas na dobrą grę z mocnym ze-
społem. Drugą połowę zagraliśmy bez 
kompleksów i zepchnęliśmy przeciw-
ników do obrony. Żałujemy niewyko-
rzystanych sytuacji z ostatnich minut 
meczu, ponieważ powinniśmy strze-

lić drugą bramkę. Gratulacje dla Orła 
i podziękowania dla kibiców obu dru-
żyn za doping.
 Piłkarze gości podkreślali z kolei 
zgodnie po meczu, że było to... naj-
słabsze spotkanie w ich wykonaniu 
w tym sezonie. Jest to o tyle możli-
we, że jak na razie mają na swoim 
koncie komplet zwycięstw.
 - Jeżeli chodzi o mecz przeciwko 
Koronie to wypadliśmy w nim zde-
cydowanie najsłabiej ze wszystkich 
dotychczasowych meczów – mówi 
Maksymilian Vogtman, zawodnik 
Orła Baniocha. - Mecz się lepiej dla 
nas zacząć nie mógł. Skrzętnie sko-
rzystaliśmy z dwóch prezentów od 
gospodarzy i po 15. minutach na ta-
blicy było już 0:2. Pierwsza połowa 
przebiegła po naszej myśli do sa-
mego jej końca i dowieźliśmy dwu-
bramkowe prowadzenie do szat-
ni. Po przerwie w drużynie gospo-
darzy doszło do paru zmian, któ-
re pozytywnie wpłynęły na ich grę. 
Od początku drugiej połowy pod-
świadomie cofnęliśmy się, nastawia-
jąc się na grę z kontrataku. Korona 
miała na pewno wówczas przewagę 
optyczną, ale do 84. minuty nie po-

trafili nam zagrozić. Po bramce kon-
taktowej mieliśmy trochę nerwów-
ki do końca, wiadomo jak to bywa 
kiedy broni się wyniku. Ostatecz-
nie wybroniliśmy go na tyle skutecz-
nie, że z trzema punktami mogliśmy 
wrócić do Baniochy.
 Warto podkreślić, że Orzeł zwy-
ciężył i uczcił tym samym – chyba 
najlepiej jak mógł - 40. urodziny pre-
zesa klubu Macieja Dybowskiego.

Postrzelali w B klasie

 Na uwagę zasługują również 
dwa spotkania w B klasie. Kosa 
Konstancin rozbiła w derby Urzecze 
Gassy aż 11:1 i wynik chyba najlepiej 
świadczy o tym, jak wyglądało to 
spotkanie. Niecodziennej sztuki do-
konał również RKS Mirków, który w 
Żabieńcu – w roli gospodarza – pro-
wadził do przerwy 3:0 z Orłem Pa-
rysów, aby... przegrać spotkanie 3:4.
- Będę musiał porozmawiać z zespo-
łem – skomentował, nieobecny na 
meczu, trener RKS Mirków Edward 
Brzeziński. - Nie można zmarnować 
wyniku 3:0...

Grzegorz Tylec

W meczu Jedności Żabieniec z MKS II Piaseczno 
padł wynik remisowy

IV liga

Kolejka 4 - 22-23 sierpnia

MKS Piaseczno 1-2 Ząbkovia Ząbki  
Victoria Sulejówek 5-2 Józefovia Józefów  
KS Raszyn 2-1 Sparta Jazgarzew  
Drukarz Warszawa 2-1 Unia Warszawa  
Znicz II Pruszków 4-0 Mazur Karczew  
AP Marcovia Marki 2-3 Ożarowianka Ożarów Mazowiecki  
Okęcie Warszawa 0-5 Escola Varsovia Warszawa

Tabela grupy mazowieckiej IV ligi

1.  Ząbkovia Ząbki 4 12 4 0 0 12-4
2.  Escola Varsovia Warszawa
  3 9 3 0 0 9-2
3.  Drukarz Warszawa 4 9 3 0 1 12-5
4.  Victoria Sulejówek 4 7 2 1 1 13-6
5.  KS Raszyn 4 6 2 0 2 5-5
6.  Znicz II Pruszków 4 4 1 1 2 6-4
7.  Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 
  4 4 1 1 2 5-12
8.  Mazur Karczew 4 4 1 1 2 3-7
9.  Józefovia Józefów 3 3 1 0 2 4-9
10.  MKS Piaseczno 2 3 1 0 1 4-2
11.  Okęcie Warszawa 2 3 1 0 1 1-5
12.  Unia Warszawa 4 3 1 0 3 5-11
13.  Sparta Jazgarzew 4 3 1 0 3 5-8
14.  AP Marcovia Marki 2 0 0 0 2 2-6

Liga okręgowa

Kolejka 5 - 22-23 sierpnia

Sarmata Warszawa 3-3 Ursus II Warszawa  
Piast Piastów 4-4 SEMP Ursynów (Warszawa)  
Korona Góra Kalwaria 1-2 Orzeł Baniocha  
Przyszłość Włochy (Warszawa) 3-3 Pogoń II Grodzisk 
Mazowiecki 
Passovia Pass 1-3 GLKS Nadarzyn  
LKS Chlebnia 1-0 Grom Warszawa  
Naprzód Brwinów 0-2 Laura Chylice  
KS Teresin 2-2 Milan Milanówek  
Ryś Laski 1-3  Perła Złotokłos   

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  Orzeł Baniocha 5 15 5 0 0 22-2
2.  Laura Chylice 5 15 5 0 0 17-4
3.  LKS Chlebnia 5 12 4 0 1 16-6
4.  Grom Warszawa 5 12 4 0 1 18-2
5.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
  5 10 3 1 1 12-7
6.  KS Teresin 5 7 2 1 2 12-12
7.  Piast Piastów 5 7 2 1 2 8-20
8.  Ryś Laski 5 7 2 1 2 11-13
9.  Perła Złotokłos 5 7 2 1 2 13-9
10.  Milan Milanówek 4 7 2 1 1 12-6
11.  GLKS Nadarzyn 5 7 2 1 2 15-12
12.  Ursus II Warszawa 5 5 1 2 2 14-12
13.  Naprzód Brwinów 4 4 1 1 2 8-12

14.  SEMP Ursynów (Warszawa) 
  5 4 1 1 3 7-17
15.  Korona Góra Kalwaria 5 3 1 0 4 7-15
16.  Sarmata Warszawa 5 2 0 2 3 7-15
17.  Przyszłość Włochy (Warszawa) 
  5 1 0 1 4 6-22
18.  Passovia Pass 5 0 0 0 5 2-21

A klasa

Kolejka 2 - 22-23 sierpnia

UKS Tarczyn 3-1 Świt Warszawa  
Drukarz II Warszawa 2-1 GKS Podolszyn  
Anprel Nowa Wieś 1-2 Perła II Złotokłos  
Jedność Żabieniec 3-3 MKS II Piaseczno  
FC Lesznowola 3-2 Progres Warszawa  
Walka Kosów 1-3 City Wilanów (Warszawa)

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy

1.  UKS Tarczyn 2 6 2 0 0 7-2
2.  Drukarz II Warszawa 2 6 2 0 0 4-2
3.  City Wilanów (Warszawa) 
  2 4 1 1 0 3-1
4.  FC Lesznowola 2 4 1 1 0 3-2
5.  MKS Polonia Warszawa 1 3 1 0 0 4-0
6.  Progres Warszawa 2 3 1 0 1 7-5
7.  Perła II Złotokłos 2 3 1 0 1 3-3
8.  MKS II Piaseczno 1 1 0 1 0 3-3
9.  Świt Warszawa 2 1 0 1 1 2-4

10.  GKS Podolszyn 2 1 0 1 1 2-3
11.  Jedność Żabieniec 2 1 0 1 1 3-7
12.  Anprel Nowa Wieś 1 0 0 0 1 1-2
13.  Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki 
  1 0 0 0 1 2-5
14.  Walka Kosów 2 0 0 0 2 2-7

Ligowe zapowiedzi
IV liga

Kolejka 5 - 29-30 sierpnia

Escola Varsovia Warszawa - MKS Piaseczno 
29 sierpnia, g.11
Ożarowianka Ożarów Mazowiecki - Okęcie Warszawa  
Mazur Karczew - AP Marcovia Marki  
Unia Warszawa - Znicz II Pruszków  
Sparta Jazgarzew - Drukarz Warszawa 29 sierpnia, g.11
Józefovia Józefów - KS Raszyn  
Ząbkovia Ząbki - Victoria Sulejówek 

LIga okręgowa

Kolejka 6 - 29-30 sierpnia

Ursus II Warszawa - Perła Złotokłos 30 sierpnia, g.11

Milan Milanówek - Ryś Laski  
Laura Chylice - KS Teresin  28 sierpnia, 19:00
Grom Warszawa - Naprzód Brwinów  
GLKS Nadarzyn - LKS Chlebnia  
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki - Passovia Pass  
Orzeł Baniocha - Przyszłość Włochy (Warszawa) 
29 sierpnia, g.17
SEMP Ursynów (Warszawa) - Korona Góra Kalwaria 
29 sierpnia, g.17:30
Sarmata Warszawa - Piast Piastów

A klasa

Kolejka 3 - 29-30 sierpnia

City Wilanów (Warszawa) - UKS Tarczyn 30 sierpnia, g.17
Progres Warszawa - Walka Kosów 29 sierpnia, g.12
MKS Polonia Warszawa - FC Lesznowola 30 sierpnia, g.18
MKS II Piaseczno - Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki 
29 sierpnia, g.15:30
Perła II Złotokłos - Jedność Żabieniec 29 sierpnia, g.11
GKS Podolszyn - Anprel Nowa Wieś 
Świt Warszawa - Drukarz II Warszawa

Nie bierzemy odpowiedzialności za terminy błędnie podane nam 
przez kluby, zmienione lub odwołane.

Wyniki naszych zespołów ligowych

Młodzież grała na piasku

SIATKÓWKA Na boiskach przy basenie OSIR-u w Górze Kalwarii odbył się mło-
dzieżowy turniej siatkówki plażowej. Najlepsi byli Gabrysia Głowacka i To-
masz Kijo, którzy wygrali wszystkie swoje mecze. Srebrne medale wywalczyli 
z kolei Jakub Czaska i Heorhi Tsylents, a ostatnie miejsce na podium zajęli Oli-
wia Ruta i Kacper Gołębiewski.

Tyl.

Hat trick Gajowniczka dał Lesznowoli trzy punkty
PIŁKA NOŻNA, A KLASA, FC LESZNOWOLA – PROGRES WARSZAWA 3:2 Kibice w Nowej Woli obejrzeli w ostatnią 
niedzielę ciekawe, otwarte spotkanie, w którym nie zabrakło goli i emocji do samego końca
 W pierwszej połowie lepiej pre-
zentowali się gospodarze, czego do-
wodem były dwie bramki zdobyte 
głową przez Rafała Gajowniczka, któ-
ry po trzech sezonach spędzonych w 
Okęciu Warszawa wrócił do FC Lesz-
nowola. W 35. minucie napastnik wy-
korzystał najpierw dobre dośrodkowa-
nie Grzegorza Gosia z prawej strony, a 
pięć minut później precyzyjną wrzutkę 
z lewej strony boiska.
 Po zmianie stron Marcel Saługa 
i Goś najpierw obili słupek bramki 
rywali, po czym dokładnie tym sa-
mym – po rzucie wolnym – odpo-
wiedział Progres. Niestety, w 66. mi-
nucie Kuba Komendarczyk starł się 

z przeciwnikiem na środku boiska, 
w konsekwencji czego otrzymał dru-
gą żółtą kartkę i musiał opuścić plac 
gry. Zawodnik Lesznowoli długo nie 
mógł się pogodzić z decyzją sędzie-
go. W dziesiątkę miejscowi wygląda-
li jednak cały czas lepiej od warsza-
wiaków, tym razem nastawiając się 
na szybkie i groźne kontrataki. Dwie 
świetne szanse na podwyższenie 
wyniku miał Kuba Michalik, ale w 
decydującym momencie „Gumisio-
wi” zabrakło nieco zimnej krwi. W 
80. minucie Michał Sojka urwał się 
jednak lewym skrzydłem i precyzyj-
nie odegrał do Gajowniczka, który 
spokojnym uderzeniem po długim 

rogu skompletował swój hat trick. 
 Po trzybramkowym prowadze-
niu trener Śliwowski zdecydował się 
na dokonanie kilku zmian i... koń-
cówka zrobiła się nerwowa. W 88. 
minucie kiks w polu karnym Krzysz-
tofa Jagody na bramkę dla gości za-
mienił Patryk Niedziałek, a już w do-
liczonym czasie gry pięknym i efek-
townym lobem Mateusz Żytkiewicz 
pokonał Kowalskiego. Po chwili sę-
dzia gwizdnął jednak po raz ostatni 
i to Lesznowola mogła się cieszyć z 
pierwszego zwycięstwa w tym sezo-
nie.

Grzegorz Tylec
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Parkingowa awantura przy Kusocińskiego
PIASECZNO – We wtorek rano za szybą mojego samochodu stojącego 
przy ogródku jordanowskim zobaczyłem żółtą kartkę od straży miejskiej 
– skarży się Jerzy Łukaszewicz, mieszkaniec pobliskiego osiedla. - Straż gro-
zi, że w przyszłym tygodniu posypią się mandaty, ale i tak nie zamierzam 
respektować znajdującego się przy wjeździe w uliczkę zakazu parkowania
 Spór dotyczy niewielkiej, prowa-
dzącej do garaży, osiedlowej uliczki 
odchodzącej od ulicy Kusocińskiego 
(naprzeciwko ciepłowni). Nasz roz-
mówca twierdzi, że niedawno przy 
wjeździe w nią został postawiony za-
kaz zatrzymywania się. - Bardzo mnie 
to dziwi, bo tam jest miejsce do par-
kowania, a stojące obok ogródka jor-
danowskiego samochody nie ograni-
czają dostępu do garaży – mówi nasz 
czytelnik. - Poza tym z tego miejsca w 
ciągu dnia korzystają mamy przywo-
żące dzieci na plac zabaw. Nie wiem, 
gdzie będą teraz parkować...
 Jerzy Łukaszewicz twierdzi, że 
żółte kartki za szybami samochodów 
po raz pierwszy pojawiły się we wto-
rek rano. Kiedy wzburzony zadzwonił 
do siedziby straży usłyszał, że w tym 
miejscu nie można parkować, a straż 
miejska jest od egzekwowania obo-
wiązujących przepisów. - Ustawienie 
tego znaku zleciła gmina. Prawdopo-
dobnie odbyło się to na wniosek użyt-
kowników garaży – poinformował 
nas jeden ze strażników. - Naszym 
obowiązkiem jest nakłonienie kierow-
ców do przestrzegania przepisów. Nie 
chcemy na razie nikogo karać, ale jeśli 
sytuacja się nie zmieni, sięgniemy po 
mandaty – zastrzega.
 Tymczasem Michał Baran z 
gminnego wydziału inwestycji dro-

gowych i inżynierii ruchu twierdzi, że 
w ostatnim czasie gmina nie ustawia-
ła w rejonie Kusocińskiego żadnego 
znaku. - Sprawdziłem na mapach, 
ten znak stoi tam od 2017 – wyjaśnia. 
- Wygląda na to, że po prostu teraz 
straż miejska postanowiła wymóc na 
kierowcach przestrzeganie zakazu.
 Jerzy Łukaszewicz jest przekonany, 
że ustawienie w tym miejscu zakazu – 
bez względu na to, kiedy się pojawił – 
było złym pomysłem. - W tym rejonie 
miasta nie ma wolnych miejsc parkin-
gowych – mówi. - Kilku moich sąsia-
dów zostawia samochody na placu w 
pobliżu byłego Tesco, ale wkrótce po-
wstanie tam blok i parkowanie się skoń-
czy. Mieszkam tu od 50 lat i zawsze zo-
stawiałem samochód przy ogródku jor-
danowskim. To się nie zmieni. Nawet 
jak dostanę mandat to się nie poddam 
i będę walczył z gminą jak lew. Inni są-
siedzi są zresztą podobnego zdania.

Tomasz Wojciuk

We wtorek straż miejska umieściła za szybami samochodów 
parkujących przy ogródku jordanowskim żółte kartki

R E K L A M A

R E K L A M A

R E K L A M A
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DAM PRACĘ

Zatrudnię kierowcę kat. C+E na kraj-stała linia Raszyn-
Wrocław+dodatki. tel 501212419

Masarnia zatrudni: sprzedawce w sklepie, pracownika 
produkcyjnego oraz rozbiorowego z doświadczeniem. 
tel. 22 756 79 82 Piaseczno 

Pilnie zatrudnię murarzy. Praca na terenie Warszawy, 
tel. 513 024 029

Kasjer/sprzedawca do sklepu spożywczego w Złoto-
kłosie, tel. 662 032 032

Zatrudnię lektorów języków angielskiego lub/i nie-
mieckiego w Szkole Językowej w Górze Kalwarii. 
Tel.609 568 008 English-club@english-club.edu.pl

Zatrudnimy: brukarzy, pomocników, ekipę brukarzy 
tel. 602 114 307

Krawcowa do poprawek, Chyliczki, tel. 605 081 740

Zatrudnię ślusarza, mechanika Prażmów,
tel. 693 653 165

Zatrudnię pracowników ogólnobudowlanych, elewa-
cje, deska tarasowa, tel. 504 100 418

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

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

Poszukujemy osób do sprzątania Szkoły Uwieliny, pon-
piątek godz.16-21, tel. 512 202 601

Firma ogrodnicza zatrudni doświadczonych ogrodników. 
Praca cały rok. tel. 505 075 670

Praca dla mechanika maszyn budowlanych, 
tel.660 570 001

Zatrudnię pracownika do prac remontowych zabudowy 
gk gładź malowanie tel.606 975 447 

Zatrudnię aktywne osoby do przyuczenia przy pracach z 
zielenią tel. 600 423 005

Dam pracę na budowie tel.600 423 005

Zatrudnię fryzjerkę, maniukiurzystce podnajmę gabinet w 
Konstancinie, od zaraz tel. 606 817 356

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Mysia-
dle (ul. Kwiatowa 28) zatrudni sprzątaczkę (pełen etat). Te-
lefon kontaktowy - (22) 462-85-26. CV proszę przesyłać 
na adres e-mail: anna_baranska@spwmy.edu.pl

Mechanik samochodowy, wulkanizator, Konstancin, 
tel. 607 493 327

Piekarnia Łazy gm. Lesznowola zatrudni piekarza, 
tel. 506 59 55 55

Osobę do sprzątania na cały  lub pół etatu, Józefosław, 
ul. Bażancia, tel. 787 315 656 

Szukamy drukarza do drukarki FLEXO, Wólka Załęska, 
tel. 501 735 130

Młodego do posadzek, chętnie z prawem jazdy, 
tel. 504 241 950

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

Firma poszukuje osoby do sprzątania biura i pomieszczeń 
socjalnych. Wynagrodzenie 2400,00 zł na rękę, pełny etat, 
umowa o pracę. Praca w Solcu k. Szymanowa. 
Zadzwoń na nr 501 631 374

Przedszkole w Zalesiu Dolnym zatrudni energiczną Panią 
do sprzątania  przedszkola na połowę etatu.
Kontakt 501 059 813

Panu w wolnym czasie, w domu i w ogrodzie, Jabłonowo, 
tel. 512 70 30 27

Zatrudnię murarza, tel. 601 847 143

KUPIĘ

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

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

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

SPRZEDAM

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

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Projektor, rzutnik InFokus LP 435 Z + ekran, 500 zł, 
tel. 602 242 730

Stary rower „ukraina”, do remontu, tel. 502 898 418

Kosiarka elektryczna, butle na propan – butan, lodówka, 
dwukółka – wózek, tel. 792 981 335

Sprzedam mikrofalówkę samsung, tel. 500 51 66 77

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup pojazdów, złomowanie, transport gotówka 
tel. 604 868 998

Skup pojazdów, złomowanie, transport gotówka 
tel. 604 868 998

Skup aut, tel. 515 018 430

Kasacja aut, tel. 508 206 738

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Działki budowlane Prażmów, tel.791 394 791

4 - pokojowe mieszkanie 74,5 m na Ursynowie (20 m,11 
m,10 m,8 m)z widną kuchnią na 3 piętrze. Metro Natolin. 
Tel. 604 338 332

Sprzedam lub wynajmę lokal użytkowy 53 m kw. (klima-
tyzacja, węzeł sanitarny) Piaseczno ul. gen. Sikorskiego, 
tel. 506 124 486

Działka rolna 2 000 m kw. Pilawa Orzeszyn, cena do 
uzgodnienia, tel. 515 311 573

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

Kwatery, tel. 728 899 673

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

Poszukuję do wynajęcia mieszkanie 2, 3 pokoje 
w Piasecznie, tel. 533 522 849

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

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

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

Umeblowany pokój z aneksem kuchennym i łazienką, 
Gołków 530 095 682

Wynajmę kawalerkę, 30 m kw, parter. Piaseczno, 
ul. Warszawska.1400 zł+prąd, od 1.09.2020, tel 694 896 521

Mieszkanie – okolice Piaseczna i Tarczyna, tel. 506 874 165

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

Pokój, Chylice, tel. 516 228 558

Wynajmę pokój, Konstancin, tel. 503 690 260

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

USŁUGI

AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIAJĄCE, ZA-
KŁADANIE TRAWNIKÓW, www.ogrodybrukarstwo.pl, 
tel. 698 698 839

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

NIEZALEŻNY DORADCA POKRYĆ DACHOWYCH LO-
KALNY CZŁONEK POLSKIEGO STOWARZYSZENIA 
DEKARZY, tel. 507 595 394

KUCHNIE ,SZAFY, GARDEROBY, PANELE, MEBLE NA 
WYMIAR Tel. 723 533 233

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Pomoc dla seniorów: zakupy, drobne sprawunki, do-
trzymywanie towarzystwa, Piaseczno, tel. 571 373 118

Malowanie wnetrz, renowacje schodow i  inne prace w 
drewnie. Tel. 501 201 194, schodypodlogi.com.pl

Tynki gipsowe, tel. 502 788 561

Tynki tradycyjne i gipsowe, tel 604 415 352

Tynki gipsowe, elewacje, wylewki
Tel.502 788 561

Remonty mieszkań, malowanie, glazurnictwo, 
tel. 669 945 460

Hydraulik tel. 886 576 148

Złota rączka + ogrodnik, tel. 669 686 350

Dachy, rynny, tel. 798 836 860

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

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

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

Posadzki epoksydowe (żywiczne), tel. 504 241 950

Elektryk, tel. 666 890 886

Przeprowadzki,  tel. 505 591 721

Rozbiórki, tel. 728 890 101

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

Złota Rączka tel. 735 616 596

REMONTY, TEL. 728 890 101

NAPRAWY AGD PRALKI LODÓWKI ZMYWARKI PIEKAR-
NIKI PŁYTY  TEL.511 204 952

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

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

USUWANIE OWADÓW LATAJĄCYCH, Tel. 503 471 422

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

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

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

Malowanie, tel. 505 586 728

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Ogrodnicze, oczyszczanie działek, wywóz gałęzi 
tel. 519 874 891

Pranie-czyszczenie dywanów, tapicerki meblowej i samo-
chodowej,tel. 505 65 20 30

Złota Rączka, tarasy ogrodzenia,malowanie ogrody,
tel. 505 265 005

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

Malarskie, tel. 696 120 208

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Układanie kostki brukowej,  tel. 604 174 152

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Kominy,rynny, naprawy, tel. 798 836 860

Dachy, podbitki, naprawy, tel. 798 836 860

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

Ogrodnictwo tel. 536 043 434

 Ocieplanie budynków, tel. 609 828 998

Mycie i malowanie elewacji, dachów i kostki brukowej, 
tel. 609 828 998

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Docieplanie Budynków, tel. 795 96 96 96

Koszenie, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

Mycie i malowanie elewacji,  tel. 505 591 721

Glazura, terakota, 728 890 101

Instalacje elektryczne,   tel.  601 41 88 01

Szamba, transport, montaż, tel. 605 916 307

Hydraulik, tel. 535 872 455

 RÓŻNE 

Oddam ziemię na podniesienie terenu z transportem 
Pruszków Warszawa i okolice. Tel. 514 505 590

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

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

NAUKA 

STUDIO ROZWOJU TWÓRCZEGO I OSOBOWOŚCI dla 
dzieci i dorosłych. Spotkania twórcze. Spotkania z rozwo-
ju osobowości. Grupa wsparcia. Pomoc w lekcjach. Opie-
ka nad dziećmi. Zadania kreatywne. Okulary VR. Piasecz-
no, z dojazdem, tel. 571 373 118

ANGIELSKI INDYWIDUALNIE, PIASECZNO I OKOLI-
CE, OD 30 ZŁ/H, TEŻ ZDALNIE, ONLINE,  
TEL. 571 373 118

Pomoc w lekcjach, klasy 0-5, nauka na bieżąco, Piasecz-
no i okolice, 20 -30zł/h, też zdalnie – ON LINE,  
tel. 571 373 118

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

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

MATRYMONIALNE

Poznam wysoką Panią 55-60 lat, tel. 573 350 508

ZDROWIE

Pomoc do przedszkola, tel. 664 703 944

Firma handlowa Unipack Maciejko Sp.j.z siedzibą w 
Piasecznie poszukuje pracowników magazynowych. 
Umowa o pracę. Prosimy o przesyłanie CV na adres 
rekrutacja@unipack.com.pl

Telepizza w Piasecznie zatrudni dostawców z wła-
snym samochodem oraz osoby do pracy w lokalu. 
Praca stała lub dodatkowa, tel. 500 219 754

Doświadczoną pomoc na kuchnię, przedszkole 
Piaseczno, tel. 602 68 69 51

Blacharza samochodowego, kwatera, tel. 501 311 130

Lakiernika samochodowego i pomocnika, kwatera, 
tel. 501 311 130

Firma budowlana poszukuje samodzielnego murarza
i pomocnika murarza, tel. 501 966 103

Salon fryzjersko-kosmetyczny zatrudni kosmetyczkę. 
Wymagane minimum 2letnie doświadczenie, miła apa-
rycja, dobry kontakt z klientem, umiejętność pracy w 
zespole. Zgłoszenia pod numerem, tel. 692 488 278

Gazeta Kurier Południowy poszukuje specjalisty ds. 
sprzedaży powierzchni reklamowej. Wymagania: umie-
jętność negocjacji, dobry kontakt z klientem. Oferujemy 
wynagrodzenie stałe plus prowizja, pakiet medyczny. 
Cv i list motywacyjny prosimy wysyłać na 
e-mail: a.staniszek@kurierpoludniowy.pl 

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

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

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

DACHY, PAPA TERMOZGRZEWALNA, IZOLACJE, 
OBSŁUGA SPÓŁDZIELNI, TEL. 535 490 417

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Naprawy, krycie dachów, tel. 511 928 895

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Malowanie, panele, remonty, tel. 664 632 405

Hydraulik – instalacje, wod-kan, przyłącza, 
tel. 608 030 808

Opieka nad dziećmi (gry edukacyjne, zadania rozwojo-
we, łamigłówki, okulary VR i inne atrakcje), Piaseczno . 
Kwalifikacje, tel. 571 373 118

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

Motocyklowe pożegnanie lata
GÓRA KALWARIA 

 Klub Motocyklowy ZRYW MC Poland zaprasza motocyklistów i wszystkich 
miłośników motocykli na „Pożegnanie Wakacji ze ZRYWEM”. Impreza orga-
nizowana z myślą o wszystkich motocyklistkach i motocyklistach odbędzie 
się już w najbliższą sobotę 29 sierpnia w hotelu Koszary przy ulicy Domini-
kańskiej 11 w Górze Kalwarii. - Spotykamy się w samo południe na parkingu 
przed hotelem – zaprasza Rafał Latoszek z klubu Zryw. -  O godz. 13 wyruszy-
my w paradę ulicami miasta. Następnie odbędzie się mniej więcej godzinna 
wycieczka po okolicy. 
 Po wycieczce uczestnicy wydarzenia wrócą do hotelu, gdzie będzie cze-
kał na nich słodki poczęstunek. Impreza odbywa się pod honorowym patro-
natem burmistrza Góry Kalwarii. 

TW

Zrekonstruowali kolejne historyczne samochody. 
Szykuje się ciekawy pokaz
PIASECZNO Grupa Historyczno-Edukacyjna „Szare Szeregi” z Jazgarzewa od lat odbudowuje pojazdy woj-
skowe z początku XX wieku oraz upamiętnia związane z naszym terenem wydarzenia. W połowie września 
na stacji kolejki wąskotorowej grupa przedstawi widowisko zatytułowane „Na polach chwały 1920 roku ”
 Ta żywa lekcja historii będzie 
odbywała się 12 i 13 września. Naj-
pierw, w sobotę, zostanie poświę-
cony sztandar 236. Ochotniczego 
Pułku Piechoty im. Weteranów Po-
wstania Styczniowego, który brał 
udział w wojnie polsko-bolszewic-
kiej 1920 roku. Z kolei w niedzielę 
będzie można wziąć udział w wyda-
rzeniach, które rozgrywały się rów-
no 100 lat temu w rejonie Warszawy.

Dowódca pułku 

urodził się w Jazgarzewie

 236. Ochotniczy Pułku Piecho-
ty im. Weteranów Powstania Stycz-
niowego najpierw stacjonował na 
Pradze, a potem, po dwumiesięcz-
nym szkoleniu, 13 sierpnia 1920 roku 
wyruszył na front. Niestety, następ-
nej nocy zmarł na zawał serca dowód-
ca jednostki. Zastąpił go podporucz-
nik Mieczysław Słowikowski. - Mimo 
że pułk składał się głównie ze studen-
tów, uczniów i harcerzy, dzielnie wal-

czył pod Ossowem, przyczyniając się 
do zwycięstwa w całej Bitwie War-
szawskiej – mówi Aleksander Okta-
ba z Grupy Historyczno-Edukacyj-
nej „Szare Szeregi ”. Z terenem Pia-
seczna wiąże się postać dowódcy puł-
ku. Mieczysław Słowikowski urodził 
się w lutym 1896 roku w Jazgarzewie 
i został ochrzczony w miejscowym ko-
ściele. W 1936 roku awansował na sto-
pień majora. Podczas II wojny świato-
wej służył w II Oddziale Sztabu Ge-
neralnego w Kijowie. W październiku 
1939 roku emigrował do Francji. Po-
tem służył w Szkocji, gdzie awansował 
na stopień pułkownika, a potem gene-
rała. W PRL-u został uznany za zdraj-
cę i skazany na karę śmierci. Do Pol-
ski już nie wrócił, zmarł w Londynie 
29 lipca 1989 roku. - Bez wątpienia ge-
nerał Słowikowski jest naszym lokal-
nym bohaterem i zasługuje na pamięć 
oraz uznanie – uważa Zbigniew Rowiń-
ski kierujący grupą „Szare Szeregi ”. - Za-
biegamy o upamiętnienie go obeliskiem i 
tablicą. Jednak na razie zaprezentujemy 

sztandar pułku, którym dowodził.

Pokażą dwa niezwykłe samochody

 Podczas rekonstrukcji wyda-
rzeń 1920 roku na stacji kolejki 
wąskotorowej grupa pokaże dwa 

zbudowane własnym sumptem po-
jazdy – Forda TFC model 1920 
oraz Jeffery'ego Popławko. Pierw-
szy wóz jest polskiej konstrukcji i 
powstał w Centralnych Warszta-
tach Samochodowych w Warsza-
wie. Zaprojektował go inżynier 
Tadeusz Tański na bazie popu-
larnego wówczas Forda T. W sa-
mochodzie zostało zmodyfikowa-
ne podwozie - wzmocniono tylny 
most i drążki kierownicze, pochy-
lono bardziej kierownicę, zmie-
niono położenie zbiornika paliwa, 
wydłużono korbę rozruchową sil-
nika, zmieniono także deskę roz-
dzielczą. Po wybudowaniu proto-
typu i poddaniu go próbom po-
wstało finalnie 16 lub 17 takich sa-
mochodów. Drugi zrekonstruowa-
ny wóz pancerny pochodzi z okre-
su I wojny światowej i został skon-
struowany w 1915 roku. Jeffery 
Popławko wykorzystywał podwo-
zie amerykańskiego samochodu 
ciężarowego z napędem na czte-

ry koła - Jeffery Quada. Poza pro-

totypem wyprodukowano około 
30 seryjnych pojazdów tego typu 
z czego przynajmniej dwa służy-
ły w Wojsku Polskim (zostały zdo-
byte na Armii Czerwonej). Jeden z 
nich na przełomie 1919 i 1920 roku 
został skierowany na front wojny 
polsko-bolszewickiej i włączony w 
skład plutonu pancernego „Dzia-
dek”.  Otrzymał nazwę „Wnuk” i 
również uczestniczył w walkach 
1920 roku. 

Tomasz Wojciuk

R E K L A M A

Uwaga na słupki 
na ścieżce rowerowej!

PIASECZNO Na ścieżce rowerowej przy ulicy Powstańców Warszawy 
ustawiono słupki, które nie tylko utrudniają poruszanie się, ale mogą 
również powodować niebezpieczne dla zdrowia i życia sytuacje
 - Co tu robią te słupki? - dziwi się nasza czytelniczka. - Kto wpadł na ten 
„genialny”  pomysł żeby ustawić je na środku ścieżki rowerowej?
 Na skierowane przez naszą redakcję do gminy zapytanie odpowiedział 
Michał Baran, Główny Specjalista ds. Inżynierii Ruchu.
 - Słupki wygrodzeniowe montowane są w celu zabezpieczenia ciągu ro-
werowego i pieszego przed niepożądanymi uczestnikami ruchu, tj. kierow-
cami – informuje Michał Baran. - Droga dla rowerów wzdłuż ul. Powstańców 
Warszawy budowana była zgodnie z określonymi standardami.

Tyl.

Śmieciowy zawrót głowy
KONSTANCIN-JEZIORNA

 W sobotę 29 sierpnia o godz. 16 w altanie przed Hugonówką odbędzie 
się plenerowy spektakl „Śmieciowy zawrót głowy”. W co można zmienić pla-
stikową butelkę? Czy śmieciom wyrzuconym w lesie można nadać drugie ży-
cie? Jak poradzić sobie ze smogiem? Z tymi pytaniami i wezwaniami w nieco-
dzienny sposób postara zmierzyć się Leśny Skrzat. Dzieci będą mogły przeko-
nać się dokąd zaprowadzi je wyobraźnia! „Śmieciowy zawrót głowy” to nie-
zwykle poetyckie przedstawienie poruszające ważny obecnie problem za-
nieczyszczenia środowiska. W głównej roli wystąpi znana aktorka Ewa Gorze-
lak. Wstęp wolny, obowiązuje reżim sanitarny.

TW

The Time Quartet 
w Hugonówce

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W najbliższą niedzielę o godz. 
17 w altanie przy Hugonówce odbę-
dzie się koncert w wykonaniu kwar-
tetu smyczkowego The Time Quar-
tet w składzie:  Maksymilian Grzesiak 
– I skrzypce, Katarzyna Boniecka – II 
skrzypce, Bartłomiej Szymborski – al-
tówka, Małgorzata Duź – wioloncze-
la. Zespół tworzą absolwenci Uni-
wersytetu Muzycznego Fryderyka 
Chopina w Warszawie. Jest to jeden 
z najciekawszych polskich zespołów 
kameralnych, łączący brzmienia kla-
syczne z jazzem i muzyką rozrywko-
wą. The Time Quartet ma w swoim 
repertuarze utwory muzyki klasycz-
nej ze wszystkich epok, skompono-
wane przez wielu wybitnych kompo-
zytorów. Odpowiadając na potrze-
by szerszego grona odbiorców kwar-
tet stworzył własne oryginalne aran-
żacje przebojów muzyki popularnej 
– fi lmowej i rozrywkowej. Wstęp wol-
ny.

TW

Patriotyczny sierpień
PIASECZNO

 W najbliższą niedzielę o godzinie 12 w Pilawie (ul. Klonowa) odbędzie się 
uroczystość z okazji rocznicy walk powstańczych w Lasach Chojnowskich, 
pacyfi kacji wsi Chojnów przez Niemców i rozstrzelania 23 mieszkańców Choj-
nowa – w tym 5 braci Czapskich. W programie: msza św. polowa, wystąpienia 
okolicznościowe, złożenie kwiatów przy pomniku Batalionu Baszta i pomni-
ku rozstrzelanych.

Tyl

Ford TFC

Jeff ery Popławko 
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