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Stocer w nowej odsłonie
KONSTANCIN-JEZIORNA W poniedziałek 1 sierpnia od-

było się ofi cjalne otwarcie zmodernizowanej izby 

przyjęć, przychodni specjalistycznej oraz cen-

trum diagnostyki obrazowej w Mazowieckim 

Centrum Rehabilitacji „Stocer” im. prof. M. Weis-

sa w Konstancinie-Jeziornie. Szpital otrzymał też 

nowy samochód do przewozu krwi podarowany 

przez fi rmę InterRisk

Gigantyczne mandaty 
PIASECZNO W czwartek 21 lipca na przejeździe kolejowym 

w Zalesiu Górnym policjanci zatrzymali rowerzystę, dwóch 

pieszych i czterech kierowców, którzy próbowali przeje-

chać przez tory mimo migającego na czerwono światła 

ostrzegawczego. W sumie otrzymali oni mandaty w wyso-

kości 15 tys. zł! Tydzień później na tym samym przejeździe 

łączna wysokość mandatów wyniosła 14,5 tys. zł
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Potrącenie w Mysiadle
 W czwartek na skrzyżowaniu ulic Wiosennej i Granicznej w 
Mysiadle została potrącona 79-letnia kobieta. Seniorkę potrą-
cił na przejściu dla pieszych kierowca dacii, który cofając nie 
zachował należytej ostrożności. 56-letni mężczyzna był trzeź-
wy. Kobieta została przewieziona do szpitala.

PIASECZNO/TARCZYN

Złodzieje rowerów w rękach policji
 Kilka miesięcy temu sprzed jednego ze sklepów w Piasecz-
nie został skradziony rower. Po zabezpieczeniu i przeanalizowa-
niu materiału z monitoringu policjanci wytypowali sprawcę kra-
dzieży. 33-letni mężczyzna został zatrzymany w swoim mieszka-
niu. Do kradzieży roweru doszło też w lipcu w Złotokłosie. Poli-
cjanci rozpoznali na monitoringu 59-latka z Tarczyna, który w śro-
dę został zatrzymany. Obydwaj złodzieje usłyszeli zarzuty. Grozi 
im do 5 lat pozbawienia wolności. 

KONSTANCIN-JEZIORNA

Tabletki ecstazy wyglądały 
jak pudrowe cukierki...
 W mieszkaniu na terenie Zalesia Górnego policjanci z wy-
działu kryminalnego zatrzymali 38-latka, przy którym znalezio-
no 18 gramów metamfetaminy i kilka tabletek ecstazy. Mężczy-
zna usłyszał zarzut posiadania środków odurzających, za co gro-
zi mu do 3 lat pozbawienia wolności. Policjanci podejrzewają, że 
mógł udostępniać narkotyki młodzieży, bo to właśnie wśród na-
stolatków ecstazy cieszy się dużą popularnością. - Apelujemy do 
rodziców i opiekunów, aby zwracali uwagę na to, co ich pocie-
chy trzymają w pokojach. Chodzi zwłaszcza o  podejrzane kolo-
rowe pastylki przypominające pudrowe cukierki, pod postacią 
których często występuje ecstazy – uczulają mundurowi. 

Co dalej z wąską drogą?
PIASECZNO Czy wąska i pozapadana na brzegach ulica Borkowa w Głosko-

wie doczeka się poszerzenia oraz normalnego chodnika? Interpelację w tej 

sprawie złożyli do burmistrza radni z klubu PiS
 Radni Renata Mirosław i 
Paweł Poncyljusz podnoszą, 
że na Borkowej nie są w sta-
nie wyminąć się dwa jadące z 
naprzeciwka samochody. Aby 
to było możliwe, jeden z nich 
musi zjechać na bok i się za-
trzymać. Z kolei brak chodni-
ka stwarza zagrożenie dla pie-
szych, w tym matek poruszają-
cych się z wózkami dziecięcymi 
i niepełnosprawnych.
 - Wszyscy mieszkańcy zga-
dzają się na wydzielenie pasa 
drogowego z ich ziemi pod po-
szerzenie Borkowej – przeko-
nują radni, którzy do swojej 
interpelacji dołączyli podpi-
sy mieszkańców popierających 
przebudowę wąskiej drogi.
 Do pisma odniósł się wi-
ceburmistrz Robert Widz. In-
formuje, że gmina podjęła już 
kroki zmierzające do wydziele-
nia terenu pod poszerzenie uli-
cy. Termin wykonania opraco-
wania geodezyjnego ustalono 
na koniec października. Kolej-
nym etapem ma być przygoto-
wanie decyzji podziałowych dla 
poszczególnych nieruchomości 
oraz zatwierdzenie podziałów. 
Potem gmina zacznie nabywać 
działki przeznaczone pod po-
szerzenie Borkowej zgodnie z 
deklaracjami mieszkańców.
 - Przekazanie gminie grun-
tów pod drogę niewątpliwie 
przyspieszy realizację inwestycji 
– podkreśla wiceburmistrz Ro-
bert Widz. Jeszcze w tym roku 
ma zostać opracowana koncep-
cja drogowa przebudowy Bor-
kowej od ul. Millenium do ulicy 
Krótkiej w Głoskowie. Ma ona 
zawierać też wstępny kosztorys 
tej inwestycji. O przeznaczeniu 
środków na przebudowę drogi 
zdecyduje rada miejska.

TW
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PIASECZNO

Śmiertelny wypadek w Zalesiu Górnym
 W środę przed północą doszło do tragicznego zdarzenia 
na Drodze Dzików w Zalesiu Górnym. Jadący toyotą 50-letni 
mężczyzna z nieznanych przyczyn uderzył w przydrożne, be-
tonowe ogrodzenie. Kierowca był przez około pół godziny re-
animowany, ale nie udało się go uratować.
 Wiadomo, że 50-latek jechał ulicą Herbacianej Róży od 
strony Wólki Kozodawskiej. Nagle, bez żadnej zewnętrznej 
przyczyny (w zdarzeniu brał udział tylko jeden samochód), 
zjechał z drogi i z całym impetem uderzył w ogrodzenie. Wię-
cej o przyczynach wypadku będzie można powiedzieć po 
przeprowadzeniu sekcji zwłok 50-latka. 

LESZNOWOLA

W samochodzie miał amfetaminę i marihuanę
 We wtorek na parkingu w Wólce Kosowskiej policjanci zatrzy-
mali 41-latka, który miał przy sobie narkotyki. Mężczyzna ukrywał 
też w samochodzie torebki strunowe z marihuaną i amfetaminą. 
W sumie mundurowi znaleźli 23 woreczki z narkotykami. 41-latek 
usłyszał zarzut posiadania środków odurzających. Grozi mu do 3 
lat pozbawienia wolności.

Letnie wieczory

filmowe

KONSTANCIN-JEZIORNA

 Już od 5 sierpnia, w każ-
dy piątek o godz. 22 w sali 
widowiskowej Hugonów-
ki będą odbywały się sean-
se kinowe pełne niespodzia-
nek. Widzów czekają chwile 
wzruszeń, śmiechu i refl ek-
sji. Jako pierwsze zaplano-
wano spotkanie z Brudnym 
Harrym, który na emerytu-
rze dorabia na kontraban-
dzie. Wstęp wolny. Informa-
cje o tytułach fi lmów bezpo-
średnio w kasie Hugonówki 
lub telefonicznie pod nr tel. 
(22) 484 20 20.

TW
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Czkawka po sesji absolutoryjnej
KONSTANCIN-JEZIORNA Ponad miesiąc temu rada miejska udzieliła burmistrzowi Kazimierzo-

wi Jańczukowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. O wyniku głosowania  

zdecydował jeden głos. Jednak kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej orzekło, że został 

on oddany z naruszeniem procedury i unieważniło uchwałę absolutoryjną. Podczas tej samej 

sesji Kazimierz Jańczuk nie otrzymał wotum zaufania. Teraz zaskarżył uchwałę rady miejskiej 

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

 Przypomnijmy. Pod koniec 
czerwca odbyła się sesja rady 
miejskiej, podczas której radni 
nie udzielili burmistrzowi wo-
tum zaufania, ale pozytywnie 
ocenili wykonanie przez Kazi-
mierza Jańczuka ubiegłorocz-
nego budżetu, przyznając mu 
absolutorium (przeszło jednym 
głosem). Chwilę po tym dwo-
je  mieszkańców podniosło, że 
w momencie głosowania rad-
nej Aleksandry Kostrzewskiej 
(opowiedziała się za udziele-
niem burmistrzowi absoluto-
rium) nie było na sali obrad, w 
związku z czym jej głos jest nie-
ważny, gdyż sesja odbywała się 
w trybie stacjonarnym. Gminna 
prawnik uznała, że nie ma pod-
staw do powtórzenia głosowa-
nia. Jednak mieszkańcy nie dali 
za wygraną i o całej sprawie po-
informowali Regionalną Izbę 
Obrachunkową oraz wojewodę.
 Z naszych informacji wyni-
ka, że posiedzenie kolegium RIO 
w tej sprawie odbyło się we wto-
rek 19 lipca. O złożenie wyja-
śnień poproszono zarówno bur-
mistrza Kazimierza Jańczuka 
(reprezentował go gminny praw-
nik), jak i przewodniczącą rady 
Agatę Wilczek. Po przeanalizo-
waniu całej sytuacji kolegium 
RIO zdecydowało się uchylić 
podjętą podczas czerwcowej se-
sji uchwałę absolutoryjną. 
 Tymczasem burmistrz Ka-
zimierz Jańczuk postanowił 
zaskarżyć uchwałę rady miej-
skiej dotyczącą nieudzielenia 
mu wotum zaufania w Woje-
wódzkim Sądzie Administra-
cyjnym. W piśmie skierowa-
nym zarówno do sądu jak i rady 

miejskiej burmistrz wyjaśnia, 
że zaskarża uchwałę, bo nie ma 
w niej uzasadnienia, a ponad-
to ocena radnych, którzy za-
głosowali przeciwko udziele-
niu mu wotum zaufania była 

– zdaniem Kazimierza Jań-
czuka – arbitralna. Burmistrz 
wnosi o stwierdzenie nieważ-
ności uchwały. W uzasadnie-
niu argumentuje, że nieudzie-
lenie mu przez radę wotum za-
ufania jest pierwszym krokiem 
do ewentualnego odwołania go 
z pełnionej funkcji. Burmistrz 
podnosi też kwestię Raportu o 

stanie gminy, do którego rad-
ni na komisjach nie wnosili po-
prawek. W trakcie debaty nad 
raportem też – zdaniem Kazi-
mierza Jańczuka – nie wniesio-
no uwag uzasadniających nie-
udzielenie mu wotum zaufa-
nia. A właśnie ocena raportu 
ma decydować o jego przyzna-
niu. Kazimierz Jańczuk doda-
je, że rada miejska „nie może 
podejmować arbitralnych roz-
strzygnięć bez wskazania mo-
tywów swojej oceny”,  a ta-
kie działania należy traktować 
jako naruszenie zasad prawo-
rządności. 

Tomasz Wojciuk

Kazimierz Jańczuk musiał poczuć się pokrzywdzony, że 

rada nie udzieliła mu wotum zaufania, bo postanowił 

dochodzić sprawiedliwości w sądzie

Woda zalewa 
im wjazd na posesję
TARCZYN Trwa przebudowa ul. Nadarzyńskiej w Przypkach. 

- Niestety, woda spływająca z drogi zbiera się w najniższym 

punkcie, przy posesji o numerze 13-tym – alarmuje pan Ja-

rek, nasz czytelnik. - Prosiłem o zrobienie w tym miejscu od-

wodnienia, ale wykonawca odmówił argumentując, że takie-

go rozwiązania nie ma w projekcie...

 Inwestycje realizuje powiat piaseczyński. - Przed rozpoczęciem 
budowy zgłaszaliśmy, że w tym miejscu powinno zostać zrobione 
odwodnienie, ponieważ od lat przed naszą posesją zbiera się ogrom-
na kałuża i nas zalewa – mówi pani Patrycja, nasza czytelniczka. - W 
czerwcu, kiedy okazało się że odwodnienia nie ma w projekcie prze-
budowy, mąż zainteresował problemem powiat i gminę. Skończy-
ło się na zrobieniu wstępnej wyceny. Potem wykonawca pobudo-
wał drogę i chodnik. Kiedy jednak popadał deszcz, nasz koszmar po-
wrócił. Kałuża jest tak duża, że nie jesteśmy w stanie wydostać się ze 
swojego podwórka. Jedynym wyjściem jest korzystanie z samocho-
du. Nie tego spodziewaliśmy się po tej inwestycji...
 Pan Jarek twierdzi, że kiedy był w powiecie prosić o zrobienie 
odwodnienia, nikt nie potraktował go poważnie. - Nie tracę jednak 
nadziei – mówi. - Przebudowa drogi trwa, więc wykonawca w każ-
dej chwili może poprawić tę niedoróbę...
 I tak się najpewniej stanie. Z tą jednak różnicą, że odwodnienie 
wykona powiat, o czym mieszkańcy Przypek zostali poinformowa-
ni w poniedziałek po południu. - Wykonawca nie jest z tego zado-
wolony – twierdzi nasz rozmówca. - Boi się, że jak coś pójdzie nie 
tak, to właśnie on zostanie pociągnięty do odpowiedzialności.

TW
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Podczas gdy RIO 

unieważniła uchwałę 

dotyczącą przyznania 

burmistrzowi absolutorium, 

on sam zaskarżył do WSA 

uchwałę o nieudzieleniu 

mu wotum zaufania
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Upamiętnili bohaterskich obrońców stolicy
PIASECZNO Jak co roku, 1 sierpnia o godzinie 17 przy Kwaterze Wojennej na 

Cmentarzu Parafi alnym przy ulicy Kościuszki w Piasecznie odbyły się ofi -

cjalne obchody kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

 Wydarzeniem towarzyszą-
cym uroczystościom był sobot-
ni Rajd rowerowy „Wdzięcz-
ni Ojcom”, którego uczestni-
ków nie wystraszyły bynajmniej 
mało sprzyjające warunki pogo-
dowe. W poniedziałek 1 sierpnia 
obchody, które uświetnił udział 
Chóru Lira i Piaseczyńskiej Or-
kiestry Dętej, miały tradycyj-
ny przebieg. Po wprowadzeniu 
pocztów sztandarowych i wy-

brzmieniu syren w godzinę „W” 
odegrano i odśpiewano wspól-
nie Mazurka Dąbrowskiego, 
po czym mszę świętą w intencji 
ofiar Powstania Warszawskiego 
odprawił ksiądz dr Marcin Ró-
żańki.
 Po sakralnej części obcho-
dów wszyscy obecni w milcze-
niu stanęli do Apelu Poległych, 
podczas którego odczytano na-
zwiska osób z gminy Piasecz-

no, które oddały swoje życie w 
obronie ojczyzny. Następnie 
głos zabrał burmistrz Daniel 
Putkiewicz, który w swoim wy-
stąpieniu nawiązał również do 
konfliktu toczącego się aktual-
nie za naszą wschodnią granicą.
 - Rzeczywistość nadaje 
naszym wspomnieniom co-
raz to nowy kontekst – po-
wiedział Daniel Putkiewicz. - 
Dziś są to obrazy burzonych 
i równanych z ziemią ukraiń-
skich miast i miasteczek oraz 
zbrodni popełnianych na 
ludności cywilnej. Tocząca 
się na Ukrainie wojna przy-
pomina nam, że spokój i bez-
pieczeństwo nie są czymś da-
nym nam raz na zawsze. Dziś 
przejawem naszego patrioty-
zmu jest także wsparcie i po-
moc Ukrainie.
 Obchody zwieńczyło zło-
żenie wiązanek przy Kwaterze 
Wojennej przez delegacje lokal-
nych organizacji i służb mun-
durowych.

 Kolejnymi uroczystościa-
mi patriotycznymi będą w tym 
miesiącu: Święto Wojska Pol-
skiego (15 sierpnia – o godzi-
nie 10 msza święta w Koście-
le św. Anny, o 11 – hołd pa-
mięci pod ratuszem na Pla-
cu Piłsudskiego, a od 12 do 16 
– Piknik Kombatancki w Pila-
wie), rocznica walk Kompanii 
Leśnej im. por. „Szarego” Na-
rodowych Sił Zbrojnych z od-
działami niemieckimi (począ-
tek 21 sierpnia o godzinie 14 
przy Pomniku Żołnierzy NSZ 
„Szaniec Nieugiętych”) oraz 

rocznica walk powstańczych 
w Lasach Chojnowskich, pa-
cyfikacji wsi Chojnów przez 
Niemców i rozstrzelania 23 
mieszkańców Chojnowa (28 
sierpnia, godzina 12 - w pro-
gramie: polowa msza święta, 
przemówienia okolicznościo-
we, złożenie wiązanek przy 
Pomniku Batalionu Baszta i 
Pomniku Rozstrzelanych oraz 
koncert Piaseczyńskiej Orkie-
stry Dętej w Pilawe przy ulicy 
Klonowej 22).

Gregorz Tylec

Odbudowali zabytkowy samochód
PIASECZNO Pasjonaci z grupy Historyczno-Edukacyjnej „Szare szeregi” przy-

wrócili do życia kolejny samochód, który służył powstańcom podczas walk 

w Warszawie w sierpniu 1944 roku. Chodzi o Phanomena Granit 25H o woj-

skowym oznaczeniu Ksz-31, zdobytego w nocy z 1 na 2 sierpnia 1944 roku
 Ten niemiecki pojazd pro-
dukowany był w latach 1931-47 
w wielu różnych wariantach. W 
wojsku niemieckim służył jako 
samochód sanitarny, wóz do-
wództwa czy wóz do przewoże-
nia piechoty. Często porusza-
li się nim także wyjeżdżający 
do pożarów strażacy. Podczas 
okupacji nazywany był często 
„wanną” i budził strach, bo ko-
jarzył się z łapankami. Zrekon-
struowany przez grupę Histo-
ryczno-Edukacyjną „Szare sze-
regi”  Phanomen Granit 25H 
jest jedynym takim pojazdem 
w Europie. Co więcej, jest sa-
mochodem zabytkowym, bo 70 
proc. użytych do jego odbudo-
wy części jest oryginalnych. 
 - Przygotowywaliśmy się do 
tego projektu przez trzy lata. 
Prace zaczęliśmy w listopadzie 
ubiegłego roku, by skończyć je 
w czerwcu – mówi Zbigniew 
Rowiński, założyciel grupy i za-
palony rekonstruktor. - Ramę 
i większość części kupiliśmy w 
Czechach. Mamy oryginalną 
syrenę, lampę przeciwlotniczą, 
błotniki przednie, części zawie-
szenia – wylicza.
 W aucie zamontowano sil-
nik diesla o mocy 73 KM, któ-
ry pochodzi z Lublina. Zrekon-
struowany pojazd może zabrać 
10 żołnierzy, dowódcę i kierow-

cę. Swój chrzest bojowy miał 
kilka dni temu, kiedy to brał 
udział w obchodach 78. rocz-
nicy wybuchu Powstania War-
szawskiego. W ogóle ostatnie 
dni były dla członków grupy 
niezwykle pracowite. 30 lipca 
rozłożyli barykady na skwerze 
Lacherta na warszawskiej Woli, 
gdzie spędzili trzy dni realizu-
jąc projekt „Bądź sprawny jak 
Zawiszak”. 31 lipca brali udział 
w apelu poległych przy Pomniku 
Powstańców przy ul. Długiej, a 1 
sierpnia wystawili poczty sztan-
darowe na Powązkach (przy 
kwaterach batalionu Zośka i Sza-
rych Szeregów). Do tego doszły 
dwa pikniki historyczne na Tar-

gówku i Pradze Północ. Grupa z 
Jazgarzewa już szykuje się do ob-
chodów święta Wojska Polskiego 
oraz Cudu nad Wisłą. 13 sierpnia 
odbędzie się wymarsz 236. pułku 
piechoty na bój pod Ossowem, 
14 sierpnia zaplanowano piknik 
edukacyjno-historyczny z poka-
zami dynamicznymi pojazdów 
w Radzyminie (będzie można 
zobaczyć tam na żywo zrekon-
struowanego Phanomena Gra-
nit 25H), a 15 sierpnia odbędzie 
się rekonstrukcja historyczna bi-
twy pod Ossowem, w której wsła-
wił się mieszkaniec Jazgarzewa, 
podporucznik Mieczysław Zyg-
fryd Słowikowski.

Tomasz Wojciuk

Otwarto pierwszy 
wybieg dla psów
GÓRA KALWARIA Tydzień temu między ulicą Budowlanych, a 

zakończeniem Kilińskiego tuż obok szkoły otwarto ogrodzony 

skwer, który ma pełnić funkcję wybiegu dla psów. Jako pierw-

szy skorzystał z tego miejsca buldog francuski Dogo, który przy-

był na wybieg w towarzystwie swojej właścicielki – pani Ani

 Pomysł stworzenia na terenie gminy wybiegu dla psów nie jest 
nowy. Już dwa lata temu projekt taki zgłoszono w ramach budże-
tu obywatelskiego, jednak nie doczekał się on realizacji, ponieważ 
wskazana działka wykluczała taką inwestycję. 
 Dyskusja na temat wybiegu powróciła pod koniec ubiegłego 
roku, kiedy to radni debatowali na temat tegorocznego budżetu. 
Wówczas burmistrz przyznał, że jest za budową wybiegu, ale pod 
warunkiem że uda się pozyskać na niego środki od prywatnych 
sponsorów. Tak też się stało. Inwestycja kosztowała 40 tys. zł, ale 
gmina dołożyła do niej tylko 15 tys. zł. Jako lokalizację wskazano 
skwer przy ulicy Budowlanych, który jakiś czas temu został upo-
rządkowany w ramach projektu „Zielona Góra Kalwaria”. Przezna-
czony dla czworonogów teren został podzielony na dwie strefy: re-
kreacji i wolnego wybiegu. Oprócz urządzeń do zabawy ustawio-
no na nim także kosze na psie odchody oraz miski na wodę. Wy-
bieg jest dostępny przez całą dobę. - Apelujemy do mieszkańców, 
aby dbali o to miejsce i sprzątali po swoich pupilach – mówi Piotr 
Chmielewski, rzecznik ratusza.

TW
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Jak wybrać odpowiednie przedszkole?
Współcześnie, żeby zapewnić swoim dzieciom jak najlepszy start w przyszłość, rodzice my-

ślą już nie tylko o wyborze dla swoich pociech odpowiednich szkół, ale i przedszkoli. O ile kie-

dyś różniły się one od siebie w niewielkim stopniu, to dziś prezentują bardzo bogatą i różno-

rodną ofertę. Właściwie wybrane przedszkole może mieć więc niebagatelny wpływ na roz-

wój młodego człowieka
 Jednym z bardziej istotnych 
kryteriów przy wyborze odpo-
wiedniego przedszkola powin-
na być odległość placówki od 
naszego miejsca zamieszkania. 
W dobie coraz wyższych cen za 
paliwo, coraz większego zna-
czenia nabiera bowiem general-
na zasada – im bliżej, tym le-
piej. Idealna sytuacją jest, gdy 
do przedszkola można dojść 
piechotą w kilka minut. Tak czy 
inaczej, przed jego wyborem 
dobrze jest tam wpierw wybrać 
się razem z dzieckiem i przeko-
nać się, ile czasu zajmuje nam 
dojście do niego czy też ewen-
tualny dojazd.
 Kolejnym istotnym zagad-
nieniem będzie kwestia bez-
pieczeństwa. Dobre przedszko-
le musi być miejscem, do któ-
rego nie może być zbyt łatwe-
go dostępu z zewnątrz. Stan-
dardem powinny być więc, mię-
dzy innymi, zamykane bramki, 
dzwonki i osoby wprowadza-
jące do środka. W przedszko-

lu nie powinna przebywać żad-
na nie powołana do tego osoba. 
Coraz częściej stosowane są 
również monitoring i dodatko-
we zabezpieczenia (np. wysokie 
ogrodzenie).
 Nie mniej istotne będą 
również kwestie organiza-
cji funkcjonowania przedszko-
la. Upewnijmy się zawczasu ja-
kie są godziny otwarcia pla-
cówki, kiedy ma ono dni wol-
ne i jak wygląda sprawa płat-
ności za przebywanie dziecka w 
placówce (oraz ile kosztują np. 
zajęcia dodatkowe). Kolejnymi 
ważnymi czynnikami będą ro-
dzaje oferty żywieniowej (czy 
np. przedszkole promuje zdro-
we i świadome żywienie dzieci) 
oraz maksymalna liczba dzie-
ci w grupie i liczba przedszko-
laków przypadającą na jednego 
nauczyciela/opiekuna (nie po-
winna być ona zbyt duża).
 Pamiętajmy, że choć przed-
szkola to głównie miejsca za-
bawy, to jednak coraz większą 
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rolę odgrywają w nich progra-
my dydaktyczno-wychowaw-
cze. Nawet najlepsze programy 
na niewiele się jednak zdadzą 
bez odpowiednich wykonaw-
ców. Zwróćmy więc szczególną 
uwagę na kadrę, która powinna 
mieć nie tylko świetne podej-
ście do dzieci, ale również od-
powiednie przygotowanie pe-
dagogiczne. W chwili zapisy-
wania dziecka do przedszko-
la nic nie stoi na przeszkodzie, 
żeby poprosić dyrektora o ogól-
ną informację dotyczącą przy-
gotowania nauczycieli.
 W dalszej kolejności dobrze 
jest zwrócić uwagę na: przyja-
zność personelu, wystrój wnę-

trza (np. czy dostępne są in-
formacje na tablicach, wysta-
wy prac dzieci bądź galerie 
zdjęć), estetykę, czystość i ład 
w pomieszczeniach (zarówno 
w szatni, łazience, na korytarzu 
czy w salach) oraz ogólną at-
mosferę panującą w placówce. 
Zwłaszcza tą ostatnią najlepiej 
jest ocenić wspólnie ze swo-
im dzieckiem, bowiem dopie-

ro poprzez obserwację jego za-
chowania będzie można pod-
jąć ostateczną decyzję, czy jest 
to właściwe miejsce dla nie-
go. Przy wyborze przedszko-
la pamiętajmy przede wszyst-
kim o potrzebach, zaintereso-
waniach, uczuciach i emocjach 
naszej pociechy.

Grzegorz Tylec
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Trener Skating 
Academy nagrodzony
W zeszły piątek podczas Gali Sportu 2022, trener i założyciel 

klubu Skating Academy Łukasz Sibiński otrzymał wyróżnienie 

od burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w kategorii "Działacz", 

za szczególną aktywność w zakresie sportu w minionym roku

 Łukasz Sibiński ma 35 lat. Przygodę z łyżwiarstwem zaczął 30 lat tamu 
na warszawskim Torwarze. Został zawodowym łyżwiarzem fi gurowym. 
Od przeszło 10 lat pracuje jako trener. Jesttrener, instruktor, sędzia
 Bardzo się cieszymy, że Łukasz został doceniony w swoich dzia-
łaniach i serdecznie gratulujem
 Z grupą życzliwych mi osób, stworzyliśmy klub Skating Acade-
my. Jestem bardzo wdzięczny za wyróżnienie, miło mi, że moja pra-
ca została zauważona- mówi, Łukasz Sibiński, trener i prezes klubu 
Skating Academy. -Moi celem jest tworzenie sportowej społeczno-
ści i wychowywanie przez sport nowego pokolenia. 
 Klub Skating Academy prowadzi zajęcia z jazdy na łyżwach i rol-
kach oraz gry w hokeja dla dzieci od lat 3, młodzież jak i dorosłych. 
Zajęcia odbywają się w Piasecznie i Uwielinach. Latem organizowa-
ne są obozy sportowe
 - Zapraszamy do zapisów dzieci od lat 3, młodzież i doro-
słych. Wszelkie informacje można uzyskać na naszej stronie 
Skating Academy na facebooku lub pod numerem telefonu 
500 031 417 -  zachęca trener Łukasz SibińskiR E K L A M A

Uczmy dzieci samodzielności
O kształtowanie się samodzielności młodego człowieka najlepiej jest rozpocząć troszczyć się 

już od pierwszych lat jego życia. Dziecko, które samo potrafi  o siebie zadbać, funkcjonuje 

lepiej w wielu różnych środowiskach i sytuacjach, dzięki czemu jest bardziej pewne siebie i 

mniej zestresowane. Szczególnie istotne znaczenie ma to w warunkach życia przedszkolnego

 W kształtowaniu samodziel-
ności dziecka istotną rolę odgry-
wa jego najbliższe środowisko, 
a więc, najczęściej, dom rodzin-
ny. Proces ten zależny jest w du-
żej mierze od właściwej postawy 
rodziców. Poprzez odpowiednie 
metody wychowawcze kształto-
wać można naturalnie rozwija-
jące się cechy dziecka, które ma 
wrodzoną chęć do wykonywa-
nia pierwszych prostych czyn-
ności samodzielnie, realizując w 
ten sposób ważne potrzeby – po-
znawczą i autonomicznego dzia-
łania. Należy przede wszystkim 
pozwolić mu działać i nie próbo-
wać we wszystkim go wyręczać. 
I choć pierwsze próby nowej dla 
niego czynności (np. wiązania 
sznurówek) będą zapewne nie-
poradne, nie powinno się w żad-
nym razie zniechęcać dziecka do 
ich dalszego podejmowania.
 Niestety, rodzicom często 
brak jest w wielu sytuacjach cier-
pliwości. Zamiast zainwestować 
czas w nauczenie dziecka czegoś 
praktycznego, wolą zrobić szyb-
ciej i sprawniej tą czynność za 
nie, co sprawia, że młody czło-
wiek nie tylko opanuje ją później, 
ale i wpłynie to negatywnie na 
kształtowanie się tak istotnych 
cech w jego późniejszym życiu 
jak niezależność czy odpowie-
dzialność, zazwyczaj prowadząc 
również do niższej samooceny.
 – Rodzice mogą pomóc swo-
jemu maluchowi w nauce samo-
dzielności przygotowując odpo-
wiednio środowisko, w którym 
przebywa – proponuje pedagog 
Joanna Srebnicka. – Trzy czwar-
te dzieci latem nie jest w stanie 
założyć sznurowanych trampek, 
ale świetnie poradzi sobie z bu-
cikami na rzepy. Bardzo ciężko 
będzie mu samemu zdjąć zapi-
nane na guzik jeansy, ale leginsy 
czy spodnie dresowe nie będą już 
stanowić dla niego problemu. Sa-
memu umyje rączki, gdy posta-
wimy przy umywalce podeścik, 
a zupki nie rozleje za bardzo je-
śli otrzyma wygodną łyżkę. I bę-
dzie bardzo dumne, gdy my, ro-
dzice, zauważymy i pochwalimy 
wszystkie jego starania.

Stawiajmy mądre wymagania

 Samodzielność dziecka w 
wieku przedszkolnym przeja-
wia się w trzech podstawowych 
aspektach. Pierwszym z nich jest 
samodzielność praktyczna, któ-
ra polega na wykonywaniu co-
dziennych czynności na rzecz 
samego siebie lub potrzeb rodzi-
ny. Kolejnymi są samodzielność 
umysłowa, polegająca na podej-
mowaniu decyzji i rozwiązywa-
niu problemów w organizowanej 
zabawie i pracy oraz samodziel-
ność społeczna, która oparta jest 
na umiejętności porozumiewa-
nia się, współpracy, współdziała-
nia, współdecydowania oraz od-

powiedzialności za podejmowa-
ne decyzje społeczne.
 Rodzice mogą przybrać wo-
bec swoich pociech trzy różne 
podejścia. Postawa ochraniająco-
wyręczająca wynika z fałszywie 
pojętej miłości do dziecka i niedo-
ceniania jego możliwości. Z dru-
giej strony, są też domy, w których 
dominuje postawa rygorystyczno-
nakazująca, gdzie dzieci są nieja-
ko zmuszane do samodzielności 
lub działania ponad swój aktual-
ny potencjał fizyczno-umysłowy. 
Należy zdawać sobie sprawę, że 
wykonywanie określonych czyn-
ności pod rygorem kary warun-
kuje młodego człowieka negatyw-
nie w stosunku do jego przyszłych 
autonomicznych działań. Najbar-
dziej właściwa jest z kolei postawa 
rozumnego wymagania, na którą 
składają się konsekwencja, syste-
matyczność i okazywanie miłości.
 – Dziecko samodzielności uczy 
się także gdy pozostawimy mu 
swobodę działania – mówi Joanna 
Srebnicka. – Zarówno w domu, jak 
i na placu zabaw możemy pozosta-
wić naszemu maluchowi swobo-
dę w działaniu i dyskretnie dbać o 
jego bezpieczeństwo.

Samodzielność społeczna

 Przy życzliwej kontroli połą-
czonej z rodzicielską aprobatą, 
dziecko będzie stopniowo roz-
wijać umiejętność samodzielne-
go działania i myślenia, a także 
podejmowania czynności z wła-
snej inicjatywy. Pozwólmy mu 
działać według własnego uzna-
nia, spróbować zmierzyć się z 
własnymi problemami i uczyć 
się na własnych błędach. Do-
tyczy to nie tylko umiejętności 
praktycznych, ale również i rela-
cji z innymi ludźmi – zwłaszcza 
tych z grupą rówieśniczą.
 – Bardzo ważne jest tak-
że nabywanie samodzielności 
społecznej, poznawanie dzieci, 
zabawa z nimi, pierwsze kon-
flikty, rozejmy, radości i smut-
ki towarzyskie – mówi Joan-
na Srebnicka. – Pamiętajmy, 
że są one możliwe tylko wów-
czas, gdy rodzice nie stoją przy 
dziecku, nie rozwiązują za nie-
go konfliktów, nie wyręczają w 
wymyślaniu zabaw i nie naka-
zują ciągle: baw się, dziel się, 
ustąp!



Dieta przedszkolaka
Właściwy sposób odżywania jest podstawą dobrego zdrowia – zarówno kondycji fi zycznej, 

jak i psychicznej organizmu. W młodym wieku kształtują się nasze nawyki żywieniowe, które 

mogą mieć istotne przełożenie na jakość późniejszego życia. Zamiast zatem martwić się o po-

tencjalne problemy z nadwagą w przyszłości, zadbajmy o odpowiednią dietę już teraz
 Dziecko chodzące do przed-
szkola spożywa zwykle trzy 
pełnowartościowe posiłki, na 
które składają się śniadanie, 
obiad i podwieczorek. Ich 
rolą jest zapewnienie oko-
ło 75 proc. dziennego za-
potrzebowania mło-
dego człowieka na 
energię i składni-
ki odżyw-
cze. 

Uzupełnić je 
powinny dodatko-
wo drugie śniadanie, a – już w 
domu – kolacja. Wynika z tego, 
że posiłki podawane w przed-
szkolu w istotnym stopniu 
kształtują dietę dziecka.

Co powinien jeść przedszkolak?

 Prawidłowe żywienie w wie-
ku przedszkolnym odpowiada 
za właściwy rozwój, utrzyma-
nie sprawności fizycznej, inte-
lektualnej i emocjonalnej mło-
dego człowieka. Wartość ener-
getyczna całodziennej diety 
dziecka w wieku od czterech 
do sześciu lat powinna wynosić 
około 1400 kcal (z czego biał-

ko powinno dostar-
czać 12 proc. energii, 

tłuszcz – 30-35 proc., 
a węglowodany 53-
58 proc.), gdyż jest 

to niezbędne do 
prawidłowe-

go prze-

biegu wszystkich procesów za-
chodzących w organizmie. W 
menu przedszkolaka należy sta-
wiać przede wszystkim na żyw-
ność naturalną, świeżą i mało 
przetworzoną. Nie powinno w 
nim zabraknąć, między innymi, 
mleka i jego przetworów (jako 
najlepszego źródła wapnia w 
diecie dziecka), jaj, chudego mię-
sa, wysokogatunkowych wędlin, 
produktów zbożowych z pełnego 
przemiału ziarna, tłuszczu (ma-
sła, olejów), a także świeżych wa-
rzyw i owoców.
 Niestety, jak wynika z badań, 
w Polsce wciąż około 25 proc. dzieci 
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w wieku przedszkolnym jest żywio-
na w sposób nieprawidłowy. Duży 
wpływ na ten stan rzeczy ma przede 
wszystkim środowisko rodzinne, w 
którym się wychowują i wciąż nie-
wystarczająca edukacja rodziców.

Zadbaj o różnorodność, 

nie zmuszaj do jedzenia

 Jednym z 
najczęściej powie-
lanych błędów w 
żywieniu dzie-

ci jest monotonia i 
brak urozmaicenia. Na-

wet gdy przedszkolakowi 
smakuje jakieś danie, to je-

śli będzie je dostawać zbyt 
często, znudzi się, co spowodu-
je brak ochoty na jedzenie. Klu-
czowa będzie więc w tym przy-
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padku różnorodność posiłków, 
a jeśli będą one jeszcze dodat-
kowo estetycznie i atrakcyjnie 
podane, to będą tym chętniej 
spożywane przez dzieci.
 W żadnym wypadku nie na-
leży traktować jedzenia w kate-
goriach nagrody lub kary. Ta-
kie „metody wychowawcze” 
jak zmuszanie dziecka do kon-
sumpcji, chwalenie go za zje-
dzenie całej porcji bądź – prze-
ciwnie - ganienie za pozosta-
wienie jedzenia na talerzu nie 
tylko nie spowoduje pozytyw-
nych efektów, ale wręcz prze-
ciwnie – jest prostą drogą do 
zaburzenia mechanizmów sa-
mokontroli łaknienia.

Unikaj nadmiaru cukru i soli

 Zbyt duże spożycie cukru 
sprzyja rozwojowi próchnicy i 
nadmiernej masie ciała. A je-
śli dodatkowo przedszkolak 
wyrobi sobie nawyk podjada-

nia słodyczy przed posiłkiem, 
to – w wyniku poczucia sytości 
– może potem wykazywać nie-
chęć do spożycia głównego, peł-
nowartościowego posiłku. Pro-
dukty zawierające w sobie nad-
miar cukru będą więc szkodzić 
niejako podwójnie – nie tylko 
dostarczając organizmowi pu-
stych kalorii, ale i wypierając 
lepszej jakości pożywienie.
 Dzieci spożywają także 
zwykle znacznie więcej soli niż 
wynoszą zalecane normy. Jest 
ona bowiem obecna, między 
innymi, w produktach prze-
tworzonych czy wielu posił-
kach typu fast food. Tymcza-
sem nadmierne spożycie soli 
przyczynia się do rozwoju nad-
ciśnienia, a także niekorzystnie 
wpływa na prawidłowy rozwój 
układu kostnego dziecka oraz 
prowadzi do nadmiernego ob-
ciążenia nerek.

Grzegorz Tylec
R E K L A M A
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Zabawy, które nigdy nie wyjdą z mody
Zabawa jest jedną z podstaw prawidłowego rozwoju dziecka. Dzięki niej 

młody człowiek czerpie nie tylko mnóstwo radości i satysfakcji, ale również 

uczy się funkcjonować w otaczającym go świecie

 Dla dziecka zabawa jest 
równie naturalna jak jedze-
nie czy oddychanie. Zaraz po 
urodzeniu maluch uczy się, że 
może kopać nóżkami, a jego 
pierwsza zabawka – grzechot-
ka uświadamia mu, że ma ręce, 
którymi może poruszać i pod-
nosić przedmioty. W tak mło-
dym wieku w zasadzie każda 
forma ruchu rozwija jego zdol-
ności motoryczne i manual-
ne. Zabawa skutecznie stymu-
luje również zmysły – zwłasz-
cza dotyk, wzrok i słuch. Swoją 
rolą świetnie spełnią tu różnego 
rodzaju przedmioty – kolorowe, 
wydające dźwięki i poruszające 
się zabawki skutecznie dostarczą 
młodemu człowiekowi kolejnych 
potrzebnych mu bodźców. Trzy-
letnie i starsze dzieci chętnie we-
zmą z kolei udział w zabawach 
tematycznych polegających na 
odtwarzaniu zaobserwowanych 
czynności, co pobudza rozwój 
ich mowy i wyobraźni.
 Warto pamiętać, że oprócz 
kwestii związanych z ciałem nie 
mniej istotny jest także rozwój 
emocjonalny młodego człowie-

ka. Dzięki zabawie z wykorzy-
staniem zabawek, a także ta-
kiej rozgrywającej się jedynie w 
wyobraźni, dziecko będzie mo-
gło odczuć satysfakcję, gdy uda 
mu się osiągnąć jakiś konkretny 
cel (np. ułoży klocki czy zama-
luje kartkę), co będzie miało ko-
rzystny wpływ na jego samooce-
nę i poczucie własnej wartości.

W co się bawić?

 Choć pomysły na aktyw-
ne spędzanie wolnego czasu 
wśród dzieci zmieniają się z bie-
giem lat, to są pewne rozryw-
ki, za którymi maluchy przepa-
dają od wielu pokoleń. Któż z 
nas nie bawił się bowiem choć 
raz w berka? Istnieje przynaj-
mniej kilka odmian tej popu-
larnej i świetnie rozwijającej re-
fleks oraz koordynację ruchową 
zabawy. Do najbardziej znanych 
należą: berek zaczarowany – 
kiedy to dziecko dotknięte przez 
berka zostaje „zaczarowane”, 
po czym staje z szeroko rozsta-
wionymi nogami i czeka na „od-
czarowane” przez inne dziec-
ko, które pod nim przejdzie, be-

rek kucany – w tym przypadku 
dziecko uciekające przed ber-
kiem ratuje tylko szybkie kuc-
nięcie, berek drewniany – gdzie 
trzeba dotknąć czegoś drewnia-
nego (np. drzewa, ławki czy pło-
tu) i wreszcie berek ranny – kie-
dy to złapana osoba zostaje ber-
kiem, ale goniąc dzieci musi trzy-
mać się jedną ręką za miejsce, 
którego dotknął poprzedni berek.
 Wciąż niezwykle lubiana 
przez dzieci jest również zaba-
wa w chowanego, która znako-
micie uczy młodych ludzi kre-
atywności i... zmusza przy tym 
do myślenia – no bo gdzie naj-
lepiej się schować żeby nie zo-
stać odkrytym? Z drugiej stro-
ny chyba żadne przedszkole nie 
może się wciąż obejść bez kół-
ka graniastego ze słynnym wier-
szykiem kończącym się na – wy-
wołującym nieodłączne sal-
wy śmiechu wśród maluchów 
– „bęc”! We wspólnych zaba-
wach świetnie sprawdza się rów-
nież piłka. W grze w kolory jej 
uczestnicy stoją w kręgu i rzuca-
ją nią, wypowiadając jednocze-
śnie nazwy kolorów. W momen-

cie gdy padnie kolor czarny, oso-
ba łapiąca nie powinna złapać 
piłki, bo gdy to uczyni spotka ją 
za to określona „kara” - najpierw 
będzie musiała uklęknąć na jed-
no kolano, potem na dwa kolana, 
w końcu usiąść, ale... nic nie stoi 
na przeszkodzie żeby się „odcza-
rowała” poprzez złapanie piłki.

Zabawa jak powrót 

do przeszłości

 Zabawy z czasów PRL-u 
warto podtrzymywać, a o tra-
dycyjnych rozrywkach dzie-
ci sprzed lat z powodzeniem 
mogą opowiadać również i sami 
rodzice. Maluchy chętnie dowie-
dzą się od swoich opiekunów jak 
ci bawili się gdy jeszcze sami byli 

mali. Najbardziej godne polece-
nia, zwłaszcza w dobie wszech-
obecnej elektroniki, będą oczy-
wiście gry i zabawy na świeżym 
powietrzu, dzięki którym nasi 
podopieczni będą mogli nawią-
zać skuteczną walkę z wadami 
postawy, niską odpornością czy 
nudą w czterech ścianach.
 Wspólna zabawa z dziećmi 
wytworzy też dodatkową więź 
z rodzicami, którzy – co będzie 
dodatkowym plusem – choć na 
kilka chwil będą mogli powró-
cić do szczęśliwych chwil ze 
swojej własnej, wczesnej mło-
dości.

Grzegorz Tylec

R E K L A M A
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Kolej na najmłodszych
Kolej zawsze robi wrażenie. Szczególnie na najmłodszych. I szczególnie ta 

zabytkowa: z charakterystycznym stukotem kół i bujającymi się wagonami

 Nic więc dziwnego, że pia-
seczyńska wąskotorówka jest 
miejscem uwielbianym przez 
dzieci, które przyjeżdżają  na 
stację Piaseczno Miasto nie tyl-
ko z rodzicami w weekendy, ale 
również na wycieczki ze szkół i 
przedszkoli. Poza przejazdem 
zabytkowym pociągiem moż-
na tu zobaczyć zaplecze starej 
stacji kolejowej: blisko stuletnią 
halę, gdzie „śpią pociągi”, a w 
której czas jakby się zatrzymał. 
Można również zobaczyć halę 
warsztatową, gdzie dokonywa-
ne są naprawy taboru. Koleja-
rze opowiedzą, na czym polega 
ich praca i… dlaczego pocią-
gi jeżdżą. Na stacji przejedzie-
my się również drezyną oraz 
zobaczymy dużą i nowoczesną 
(sterowaną komputerem) ma-

kietę kolejową. Realizowane są 
też zajęcia z bezpiecznego po-
ruszania się po przejazdach ko-
lejowo-drogowych i przejściach 
dla pieszych. 
 Jednak największa frajda 
na wąskotorówce to oczywi-
ście podróż. Pociągi z Piasecz-
na dojeżdżają do stacji Tar-
czyn, gdzie po zmianie kierun-
ku (ciekawe manewry lokomo-
tywy, które pokazują jak za-
wraca pociąg) wracają w stro-
nę Piaseczna. Po drodze za-
trzymują się na polanie w Ru-
nowie, gdzie w weekendy przy-
gotowywany jest piknik z ogni-
skiem, a dla grup szkolnych lub 
przedszkolnych mogą zostać 
zorganizowane zajęcia o do-
wolnym charakterze: od space-
ru do lasu ścieżką dydaktycz-

ną po eksperymenty naukowe 
i występy teatralne. Jest to też 
świetne miejsce do zabawy, gry 
w piłkę lub pobiegania po łące 
– jeżeli wycieczka ma mieć na 
celu tylko integrację grupy. 
 Po skończonej zabawie po-
ciąg odwiezie podróżnych do Pia-
seczna – niespiesznie sunąc przez 
zróżnicowany krajobraz: od la-
sów i łąk po podmiejskie osiedla.
 Podróże koleją wąskotoro-
wą pozostają w pamięci na dłu-
go i nic dziwnego, że tyle osób 
powraca, aby pojechać jeszcze 
raz – bez celu, a tylko dla przy-
jemności.
 W sprawie przejazdu pocią-
giem lub zajęć na stacji kontakt: 

www.kolejka-piaseczno.pl,  

tel.. 607155188
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Atrakcyjne Ogrody
W Janowieckim parku czekają na gości różne atrakcje. Łączy 

je jedna rzecz. Powodują mnóstwo pozytywnych emocji

 Magiczne Ogrody Jano-
wiec to jedyny w Polsce ro-
dzinny park tematyczny, 
zbudowany na podstawie au-

torskiej baśni. Leży w po-
bliżu malowniczego Kazi-
mierza i Janowca, nad któ-
rym unosi się jeden z naj-
większych zamków dawnej 
Polski. Na 18 hektarach ro-
śnie tu milion kwiatów, krze-
wów i drzew. Wśród nich ab-
solutnie wyjątkowe tulipa-
ny. Oprócz tulipanów, które 
kwitną mniej więcej do po-
łowy maja, czarują tu piwo-
nie, róże Kordesa, budleje, 
lawenda, hortensje czy fioł-
ki. Rosną tu też rośliny mio-
dodajne, jak budleje czy pe-

rowskia łobodolistna. Pod-
czas spaceru można się na-
tknąć na pergole.
 W gorące dni  można 

orzeźwić się w strumykach, 
zrelaksować przy szumiących 
wodospadach. Z oddali kuszą 
drewniane mostki, punkty wi-
dokowe i plaża.
 Najmłodsi goście mnó-
stwo radości mają z korzysta-
nia z unikalnych atrakcji, któ-
re czekają na nich w baśnio-
wych krainach.
 Kiedy spaceruje się wśród 
pięknych kwiatów i czuje ich 
zapach, można zbliżyć się do 
tajemnicy tego miejsca, po-
czuć, że to baśń nas wciąga.

Bez plastiku i prądu

 Zapyta ktoś: jak to moż-
liwe? Przecież te rzeczy są 
wszędzie? W Magicznych 
Ogrodach wszystkie unikal-
ne atrakcje powstały z natu-
ralnych materiałów i korzysta 
się z nich używając własnych 
mięśni albo siły tatusiów lub 
dziadków. Że niby to nic ta-
kiego ? Współpraca dzieci z 
rodzicami w baśniowym par-
ku, budowanie więzi rodzin-
nych na pewno będzie trwal-
sze, bo będąc tam ma się wię-
cej czasu dla siebie i ten kon-
takt jest uważniejszy. Do tego 
spora część rodziców budzi 
swoje wewnętrzne dziecko i 
korzysta z ogrodowych atrak-
cji jakby mieli po kilka lat!
 Niezwykłym jest ogląda-
nie dużych i małych zjeżdża-
jących z kilkunastometrowej 
Krasnoludzkiej Wieży Prób. 
Na ich twarzach widać pomie-
szanie emocji – zdumienie, lęk 
ale na końcu zawsze pojawia 
się serdeczny uśmiech. Nie-
daleko, blisko Krasnoludz-
kiego Grodu można się nie-
źle pobujać w Smoczych Ło-
dziach albo pokręcić w karu-
zelach. Tempo tych obrotów 
zależy od siły taty lub dziad-
ka. Czasem bywa naprawdę 
zawrotne. Jeśli potrzebujemy 
nieco spokojniejszych wrażeń, 
to blisko Marchewkowego 

Pola czeka na chętnych Kwia-
towa Dolinka, po której Bul-
wiaki wożą gości kolejką. To 
co tam zobaczą, można okre-
ślić słowem: urocze. Oprócz 
mnóstwa kwiatów i baśnio-
wych grzybów, można zoba-
czyć Bulwiora i Gąsienicę He-
lenkę. Pamiętajcie drodzy go-
ście: wszystkie atrakcje macie 
w cenie biletu i możecie korzy-
stać z nich we własnym tem-
pie! Warto pamiętać, że za-
wsze lepszy jest niedosyt niż 
przesyt.

Weekend z Billem

 Na koniec mały przypomi-
nacz: Magiczne Ogrody cze-
kają na Ciebie cały tydzień, 
od poniedziałku do niedzieli, 
od 10:00 do 19:00. Codzien-
nie spotkasz tam Czarodzie-
ja, Wróżki Smużki, Bulwia-
ki i Mordole! W weekend 6 i 
7 sierpnia pojawi się tam nie-
zrównany Bill Bombadill i jego 
show pełne humoru, kuglar-
stwa, pantomimy oraz akroba-
tyki. Magiczne Ogrody Jano-
wiec - ciesz się chwilą…

MAGICZNY KONKURS

Do wygrania 
Bilet Rodzinny do

Magicznych Ogrodów 
w Janowcu!!!

W poniedziałek 8 sierpnia 

na pierwsze 5 osób, 

które dodzwonią się do 

redakcji Kuriera Południowego 

o godz. 12.00-12.10 

i podadzą hasło:

MAGICZNE OGRODY
Czekają Bilety Rodzinne 2+2

Zadzwoń  

Tel. (22) 737 23 48



Gigantyczne mandaty 
PIASECZNO W czwartek 21 lipca na przejeździe kolejowym 

w Zalesiu Górnym policjanci zatrzymali rowerzystę, dwóch 

pieszych i czterech kierowców, którzy próbowali przejechać 

przez tory mimo migającego na czerwono światła ostrzegaw-

czego. W sumie otrzymali oni mandaty w wysokości 15 tys. zł! 

Tydzień później na tym samym przejeździe łączna wysokość 

mandatów wyniosła 14,5 tys. zł

 - Za próbę przekroczenia przejazdu mimo migających na czer-
wono świateł lub opuszczających się, ewentualnie opuszczonych 
zapór grozi do 2000 zł mandatu. Dotyczy to zarówno pieszych, ro-
werzystów, jak i  kierowców – informuje asp. Magdalena Gąsowska, 
rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. 
 Dwa tygodnie temu policjanci patrolowali rejon przejazdu w 
Zalesiu Górnym i mimo, że byli doskonale widoczni dla wszystkich 
uczestników ruchu, wiele osób świadomie łamało obowiązujące na 
przejeździe przepisy, narażając się na niebezpieczeństwo i  dotkli-
we kary fi nansowe. Okazało się, że dla kilku pieszych i rowerzysty 
przeszkodą nie były nawet 
opuszczone zapory. Osoby 
te, zatrzymane przez poli-
cjantów tłumaczyły, że… 
spieszyły się na pociąg. 
 Z kolei w piątek 29 lip-
ca na przejeździe w Zalesiu 
Górnym policjanci, wraz z 
przedstawicielami PKP PLK i Służbą Ochrony Kolei prowadzili akcję 
edukacyjną pod nazwą ,,Bezpieczny przejazd kolejowy – bezpiecz-
ny piątek’’.  – Instruowaliśmy uczestników ruchu, jak mają właściwie 
zachowywać się w rejonie przejazdu i rozdawaliśmy ulotki informa-
cyjne. Niestety, nie obeszło się też bez mandatów – mówi asp. Mag-
dalena Gąsowska. - Tym razem najczęstszym wykroczeniem było 
wjeżdżanie na przejazd pomimo braku możliwości kontynuowania 
jazdy, co również zagrożone jest mandatem w wysokości 2000 zł.
  już w ten piątek podobna akcja ma być prowadzona na przejeź-
dzie kolejowym w ulicy Jana Pawła II, obok miejskiego targowiska 
w Piasecznie. 

Tomasz Wojciuk

Piątkowe akcje w rejonie przejazdów mają być

kontynuowane. Policjanci mają pojawić się w najbliższym 

czasie także w Nowej Iwicznej i na stacji PKP Ustanówek

Za łamanie przepisów w

 rejonie przejazdów kolejo-

wych grozi do 

2000 zł mandatu

Rozpoczął się remont mostu
GÓRA KALWARIA Rozpoczął się remont mostu w Górze Kalwarii, w związku z 

czym kierowcy muszą spodziewać się utrudnień. Na moście wprowadzono 

już ruch wahadłowy

 W ciągu dnia ruch jest ste-
rowny ręcznie a w nocy, od 
godz. 20 do 6 rano, za pomo-
cą sygnalizacji świetlnej. Po-
jawiło się też ograniczenie 
prędkości do 50 km/h. W ra-
mach remontu wymienione 
zostaną urządzenia dylata-

cyjne oraz zostanie ułożona 
nowa nawierzchnia, zarów-
no na moście jak i na dojaz-
dach. Wykonawca odmaluje i 
zabezpieczy też elementy kon-
strukcji nośnej i naprawi sys-
tem odwodnienia. Gruntow-
ny remont przejdą też barie-
ry ochronne. Prace mają po-
trwać 7 miesięcy i kosztować 
łącznie około 10,5 mln zł.
 Aby objechać rejon toczą-

Most w Górze Kalwarii został zbudowany w 1954 r. 

Całkowita długość przeprawy wynosi 640 m 

cych się prac na DK50, na 
węźle Wiskitki, należy zje-
chać na autostradę A2 do wę-
zła Konotopa, następnie dro-
gą ekspresową S2 Południową 

Obwodnicą Warszawy przez 
węzeł Lubelska przedostać się 
do węzła Mińsk Mazowiecki 
na autostradzie A2. 
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 Na rynku aktualnie jest wie-
le zabiegów, które poprawiają 
sylwetkę, zmniejszają obwo-
dy, ujędrniają ciało i likwidu-
ją cellulit. Dziś proponujemy 
dwa zabiegi, które zaspokoją 
powyższe potrzeby elektrosty-
mulację i zabieg lipolaserem.

Wytapiamy tłuszcz
 Lipolaser to bezinwazyjny 
i bezbolesny zabieg wykony-
wany specjalnym urządzeniem 
(tzw. zimnym laserem), który 
emituje światło długości 650 
nm. Wiązka światła przechodzi 
przez powierzchnię skóry, tra-
fiając bezpośrednio do tkanki 
tłuszczowej

Efekty
• zmniejszenie obwodów ciała,
• wymodelowanie sylwetki,
• poprawa jędrności skóry,
• wyrównanie powierzchni skóry,
• redukcja cellulitu,
• wymodelowanie sylwetki,
• poprawa metabolizmu.

 Najważniejsze przeciw-
wskazania do wykonania za-
biegu lipolaserem to: cią-
ża i karmienie piersią, epilep-
sja, stosowanie leków lub ziół 
światłouczulających 2 tygo-
dnie przed zabiegiem, siliko-
nowe lub metalowe implan-
ty w pobliżu miejsca zabiegu, 
choroby układy krążenia (np. 
zakrzepica), choroby autoim-
mnologiczne (w niektórych 
przypadkach jest to możliwe 
za zgodą lekarza), choroby i in-
fekcje skórne, niedawne rany i 
operacje (za zgodą lekarza).

Ćwiczymy mięśnie, 
rzeźbimy sylwetkę 
 Elektrostymulacja polega 

na wywoływaniu skurczu mię-
śni przy pomocy prądu o ni-
skiej częstotliwości. Dostar-
cza się go za pomocą elektrod 
umieszczanych na ciele. 30 
min. zabiegu zastępuje 2 go-
dziny na siłowni

Efekty
• poprawa wyglądu sylwetki,
• rozbicie cellulitu
• spalenie tkanki tłuszczowej,
• poprawa dotlenienia skóry,
• przyśpieszenie produkcji      

kolagenu i elastyny,
• zmniejszenie dolegliwości 

bólowych
 Przeciwwskazania do za-
biegu: wstawiony rozrusznik 
serca, choroby serca (arytmia, 
zawał),choroby układu nerwo-

wego (padaczka), nadciśnienie 
tętnicze, metalowe implanty 
(endoprotezy stawów, zębów), 
ciąża, karmienie piersią, stany 
zapalne, zmiany nowotworowe, 
gorączka, choroby wirusowe

Dziś mamy dla Was wyjątkowy 

PAKIET 
10 ELEKTROSTYMULACJI
+10 LIPOLASER
w specjalnej cenie 899 zł 
zamiast 1600 zł
PROMOCJA 
tylko do końca sierpnia 

Zapisy
Salon BB Piaseczno 
tel. 692 709 040
Ul. Młynarska 6 lok 45 
wejście do Warszawskiej

Gotowe na lato?
Lato już w pełni, wakacje za pasem, ale czy  Wy jesteście gotowe na 
przywitanie tego sezonu? Czy nadmiar tu i ówdzie spędza sen z powiek? 
Mamy na to świetny sposób, program opracowany pod Twoje potrzeby. 

R E K L A M A

Klub Historyczny zaprasza

KONSTANCIN-JEZIORNA

 Po krótkiej, wakacyjnej przerwie wracają spotkania Klubu Hi-
storycznego! We wtorek 9 sierpnia o godz. 18 w willi Gryf przy ul. 
Sobieskiego 13 odbędzie się spotkanie „Między Warszawą a Pi-
licą. Sierpień 1920 r. na Urzeczu”. Prowadzący Klub historyk Wi-
told Rawski tym razem opowie o działaniach w ramach Bitwy 
Warszawskiej, prowadzonych w okolicach Konstancina-Jeziorny. 
Wstęp wolny.

TW

Letnie Kino Objazdowe

LESZNOWOLA

 W niedzielę 7 sierpnia na terenie zielonym przy ulicy Gmin-
nej 60 w Lesznowoli obejrzeć będzie można fi lm „Shazam!” - 
amerykańską komedię fantasy z 2019 roku. Początek o godzinie 
20.30. Wstęp wolny.

Tyl

Prace remontowe zakoń-

czą się prawdopodobnie 

w marcu przyszłego roku

TW
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Skrzyżowanie Dworcowej i Nadarzyńskiej
zamknięte od przyszłego tygodnia
PIASECZNO Gmina Pia-

seczno przesunęła ter-

min rozpoczęcia prac na 

skrzyżowaniu ulic Dwor-

cowej i Nadarzyńskiej. 

Inwestycja ta miała być 

pierwotnie realizowana 

od ostatniej niedzieli

 Nowy termin rozpoczęcia 
robót (8 sierpnia) wiąże się, 
jak informuje gmina, z opóź-
nieniami w dostawie materia-
łów budowlanych.
 - W związku z tym, że wyko-
nawca zadania nie otrzymał w 
terminie zamówionych materia-
łów i nie mógł rozpocząć prac, 
skrzyżowanie pozostało otwar-
te, aby umożliwić kierowcom 

przejazd do czasu, kiedy rozpo-
częcie prac budowlanych będzie 
możliwe – informuje Biuro Pro-
mocji i Kultury UMiG Piasecz-
no. - Firma FAL-BRUK prze-
prasza za opóźnienie w rozpo-

częciu prac i deklaruje, że za-
kładany termin realizacji zada-
nia – 20 sierpnia 2022 roku, nie 
jest zagrożony.

Tyl./inf.

Stocer w nowej odsłonie. 
Modernizacja kosztowała 40 mln zł!
KONSTANCIN-JEZIORNA W poniedziałek 1 sierpnia odbyło się ofi cjalne otwarcie 

zmodernizowanej izby przyjęć, przychodni specjalistycznej oraz centrum 

diagnostyki obrazowej w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji „Stocer” im. 

prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie. Szpital otrzymał też nowy samo-

chód do przewozu krwi podarowany przez fi rmę InterRisk
 Na adaptację szpitalnych 
pomieszczeń i zakup wypo-
sażenia samorząd wojewódz-
twa mazowieckiego przezna-
czył ponad 32 mln zł. Najważ-
niejszą zmianą jest wyposaże-
nie placówki przy Wierzejew-
skiego w nowoczesny sprzęt do 
diagnostyki – rezonans magne-
tyczny, tomograf komputero-
wy, mobilne i stacjonarne apa-
raty RTG, a także aparaturę do 
znieczuleń i badań USG. Wcze-
śniej szpital w Konstancinie nie 
miał własnego rezonansu i to-
mografu, w związku z czym le-
karze musieli kierować pacjen-
tów na badania do innych pla-
cówek. Teraz wszystkie najważ-
niejsze badania będzie można 
wykonywać na miejscu. Moder-
nizacji uległa także izba przyjęć. 
Zaprojektowano w niej niewiel-
ki gabinet ze sprzętem do ma-
łych zabiegów chirurgiczno-or-
topedycznych, co ma ułatwić i 
przyspieszyć obsługę pacjentów. 
 Prezentację odnowionej czę-
ści szpitala poprzedziło przeka-
zanie placówce samochodu do 
przewozu krwi, wyposażonego 
w specjalną lodówkę. 
 - Dzięki temu będziemy w 
tym zakresie bardziej nieza-
leżni – podkreślił dr Paweł Ba-
ranowski, dyrektor medyczny 
szpitala. - Inwestycje poczynio-
ne przez samorząd wojewódz-
twa mazowieckiego przełożą 
się na ogromne udogodnienia 
dla naszych pacjentów. Czeka-
liśmy na to od 25 lat. 

 W ramach projektu unijne-
go, wprowadzono także zmia-
ny w działającej na terenie szpi-
tala aptece. Wprowadzono w 

niej elektroniczny system ewi-
dencji i dystrybucji leków, co 
ma zwiększyć  bezpieczeń-
stwo pacjentów. 2,8 mln zł sa-
morząd przekazał też na upo-
rządkowanie otoczenia szpita-
la. Za te pieniądze utworzono 
m.in. nowe drogi dojazdowe, 
zwiększono liczbę miejsc par-
kingowych, zmodernizowa-

no także oświetlenie i wpro-
wadzono ułatwienia dla osób 
niepełnosprawnych. 
 - Spełniły się marzenia lu-
dzi tworzących wielkość Sto-
cera – mówiła podczas otwar-
cia wyremontowanej części 
szpitala Elżbieta Lanc z zarzą-
du województwa mazowiec-
kiego. - Otrzymujecie państwo 
BMW w postaci świetnie wy-
posażonej placówki. Gratuluję 
wszystkim pracownikom szpi-
tala. To dzięki waszej mądro-
ści ta gigantyczna zmiana była 
możliwa. Życzę nowych rów-
nie fantastycznych pomysłów. 
 Uroczystość zwieńczyło prze-
cięcie wstęgi i obchód odnowio-
nej części szpitala. 

Tomasz Wojciuk

Firma InterRisk przekazała Stocerowi

karetkę do przewozu krwi

Konstanciński szpital 

został m.in. doposażony 

w nowoczesny sprzęt do 

diagnostyki

Przychodnia doczeka 
się rozbudowy
TARCZYN Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Tarczynie zostanie powiększony 

o nowe skrzydło, w którym znajdzie się około 45 

dodatkowych gabinetów. Inwestycja ma koszto-

wać nieco ponad 8 mln zł z czego 4 mln zł będzie 

stanowiła dotacja z programu ,,Mazowsze dla 

równomiernego rozwoju’’
 Umowa w sprawie dofi nansowania została podpisana w pią-
tek 22 lipca w Radomiu. Parafowali ją wicemarszałek wojewódz-
twa mazowieckiego Rafał Rajkowski  oraz Barbara Galicz, burmistrz 
Tarczyna. Rozbudowa przychodni ma polegać na dobudowaniu do 
niej nowego skrzydła o powierzchni 1 290 m2.  Dzięki niemu pla-
cówka zyska zupełnie nowe możliwości, co z kolei przełoży się na 
większy komfort obsługi pacjentów. Dziś obiekt, ze względu na ro-
snącą liczbę mieszkańców, staje się niewydolny niewydolny loka-
lowo, logistycznie i organizacyjnie. Pacjenci są często zmuszeni do 
oczekiwania w kolejkach w niesprzyjających warunkach. Planowa-
na rozbudowa przychodni ma to zmienić. 

TW

Ruszyły kolejne
Półkolonie Dobrej Woli
LESZNOWOLA Stowarzyszenie „Dobra Wola” organizuje let-

nie półkolonie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 

już osiemnasty raz. Tym razem odbywają się one w szkole 

w Mrokowie. - Chcieliśmy zapewnić naszym podopiecznym 

nowe bodźce, dlatego za każdym razem zmieniamy miejsce 

oraz pakiet planowanych atrakcji – mówi Jacek Zalewski, za-

łożyciel stowarzyszenia

 Tym razem z letniego wypoczynku korzysta około 30 podopiecz-
nych stowarzyszenia z terenu powiatu piaseczyńskiego, ale także Ma-
rek, Raszyna i Warszawy. Niepełnosprawnymi, którzy mają zajęcia od 
poniedziałku do piątku, opiekuje się 9 doświadczonych wychowaw-
ców. Wszyscy koloniści odbierani są z domów przez kierowców Sawa 
Taxi, którzy od trzech lat współpracują ze stowarzyszeniem. System 
ten dobrze się sprawdza, bo czas podróży w jedną i drugą stronę 
znacznie się skraca, co ma znaczenie zwłaszcza podczas upałów. 
 Pierwsze dni półkolonii zawsze przeznaczone są na oswojenie 
się z nowym miejscem i integrację. Jednak już w ten piątek koloni-
ści mają odwiedzić Dom Pomocy Społecznej „Budowlani” w War-
szawie, gdzie zaplanowano zapoznawczą imprezę z animacjami. W 
przyszłym tygodniu ma odbyć się spływ kajakowy Jeziorką, a w śro-
dę 10 sierpnia stowarzyszenie organizuje własną inscenizację Bitwy 
pod Grunwaldem. Oprócz tego w planach są loty balonem w Biało-
brzegach, wizyta w pałacu Krasickich w Opinogórze oraz wyjazd na 
żagle nad zalew zegrzyński. - Na pewno odwiedzi nas też sporo cie-
kawych gości, w tym strażacy i policjanci – dodaje Jacek Zalewski. 
- W tym roku rezygnujemy natomiast z Dnia Kolonisty. Mamy kolej-
ną falę koronawirusa, więc ze względów bezpieczeństwa z przyja-
ciółmi stowarzyszenia przeniesiemy na przyszły rok. 

TW

Tym razem półkolonie odbywają się 

w szkole w Mrokowie



dynki użyteczności publicznej, 
i tym razem nie udało się zna-
leźć nabywcy. Gmina na pewno 
nadal będzie próbowała sprze-
dać atrakcyjne grunty (jedna z 
działek o powierzchni 4 ha, de-
cyzją rady gminy, ma zostać 
wydzierżawiona na okres 20 
lat). Tyle tylko, że być może już 
po nieco niższych cenach. 

Tomasz Wojciuk

Piękne włosy
Czy Twoje włosy są zmęczone, przesuszone, poła-
mane? Jeśli potrzebują wsparcia mamy dla nich 
świetny zabieg

Zabieg laminowania 

 Laminowanie iNeo-Crystal fi rmy Estel jest to nowoczesny zabieg 
regeneracji oraz pielęgnacji włosów, dzięki któremu na powierzchni 
włosa powstaje specjalna warstwa pochodzenia naturalnego. Włosy 
nabierają objętości, gładkości, elastyczności oraz blasku. 
 Zabieg zalecany jest osobom, które mają niewystarczająco gęste 
i puszyste, jak również porowate, cienkie i odbarwione włosy. Przy-
wraca blask włosom zniszczonym zbyt częstymi koloryzacjami, su-
chym, łamliwym, matowym. Zabieg poleca się w celu zachowania 
koloru włosów farbowanych, wówczas można go wykonać nawet tuż 
po farbowaniu. Efekt zabiegu , zależnie od stanu włosów i utrzymuje 
się od 3 do 4 tygodni.

przed laminacją po laminacji

Salon BB,  ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej), 

Piaseczno, Tel. 692 709 040
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Nikt nie chce gruntów po KPGO Mysiadło
LESZNOWOLA W piątek 29 lipca miał odbyć się kolejny przetarg na sprzedaż 

trzech działek po KPGO Mysiadło o łącznej powierzchni prawie 14 ha, za które 

gmina spodziewała się uzyskać przynajmniej 152 mln zł. Nie odbędzie się, bo 

nikt nie wpłacił wadium. Trzy tygodnie temu nie było też chętnego na prawie 

10-hektarową działkę przy Puławskiej, którą wyceniono na ponad 105 mln zł

 Pierwszy przetarg na sprze-
daż dwóch nieruchomości o 
powierzchni 4,9 ha (gmina ży-
czyła sobie 54,1 mln zł za każ-
dą z nich) i 4-hektarowej dział-
ki o wartości 44,5 mln zł miał 
odbyć się pod koniec kwietnia. 
Warunkiem przystąpienia do 
niego było wpłacenie wadium. 
Gmina przekonywała, że było 
spore zainteresowanie wysta-
wionymi na sprzedaż działka-
mi, ale gdy przyszło co do cze-
go, żaden podmiot nie zdecy-
dował się stanąć do przetargu. 
Mimo to ze strony urzędu mo-
mentalnie padła deklaracja do-
tycząca przeprowadzenia dru-
giego postępowania. Co cie-
kawe, ceny wywoławcze dzia-
łek miały pozostać bez zmian. 
Datę przetargu ustalono na 29 
lipca, a do 25 lipca trzeba było 
wpłacić wymagane wadium.
 – Żadne wadium nie zosta-
ło wpłacone – poinformowała 

nas we wtorek 27 lipca gmin-
na skarbnik Marta Sulimowicz. 
Oznacza to, że zaplanowany 

przetarg się nie odbędzie. 15 
lipca gmina Lesznowola pró-
bowała sprzedać jeszcze jedną 
atrakcyjną nieruchomość po-
łożoną bezpośrednio przy ulicy 
Puławskiej (9,6 ha), której cenę 
wywoławczą ustalono na po-
nad 105 mln zł. Mimo, że dla 
działki obowiązuje korzystny 
z punktu widzenia potencjal-
nych inwestorów plan miejsco-
wy, dopuszczający m.in. skle-
py wielkopowierzchniowe, ga-
lerie handlowe, hotele czy bu-

Cena wywoławcza wystawionych 

na sprzedaż gruntów wynosi prawie 260 mln zł

Być może zaproponowana 

przez gminę cena 

wywoławcza jest zbyt 

wysoka, bo na razie nikt 

nie przystąpił do 

procedury przetargowej

Teatr ogródkowy przy Mostowej

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W sobotę 6 sierpnia o godz. 16 w altanie przy Hugonówce od-
będzie się pokaz iluzji dla dzieci w wykonaniu Konrada Modze-
lewskiego. Będzie sznurek, co gubi końce, kula co udaje, że lata, 
a także metalowe koła, co łączyć się potrafi ą. A to tylko część nie-
spodzianek! Świetna zabawa – gwarantowana! Wstęp wolny. 

TW

Wakacyjny spot w Mysiadle

LESZNOWOLA

 W niedzielę 7 sierpnia na Parkingu CMP w Mysiadle (ul. Pu-
ławska 49) odbędzie się wakacyjny spot pojazdów klasycznych 
Nowa Iwiczna Classic Car. Na imprezie,  która potrwa od godziny 
14 do 18, mile widziane będą wszelkie pojazdy zabytkowe, kla-
syczne oraz motocykle.

Tyl.



DAM PRACĘ

Zatrudnię kierowcę, konwojenta, 
tel. 22 726 86 36, 22 726 83 42

Zatrudnię pracowników do zakładu mięsnego 
w Górze Kalwarii, wykwalifikowanych i do przy-
uczenia, tel. 606 259 458

Poszukiwany pracownik fizyczny: ogrody, kost-
ka, ogrodzenia. Mile widziane prawo jazdy kat. B, 
tel. 511 126 841

Firma kosmetyczna zatrudni magazyniera, miej-
sce pracy Kawęczyn, tel. 609 220 227

Masarnia przyjmie osoby na stanowiska: rozbio-
ru, produkcji(z doświadczeniem), myjnia pojem-
ników (sprzątanie). Piaseczno tel.22 756 79 82

Praca  Lewiatan Drwalew tel. 793 315 069

Sprzątanie biura 2 razy w miesiącu tel. 500 333 110

Zatrudnię w sklepie spożywczym: Baniocha, 
Łoś lub Nowa Wola, tel. 505 760 600

PRZYJMĘ OPIEKUNKI STARSZYCH KOBIET, SA-
LOWE - KONSTANCIN-JEZIORNA TEL. 506 815 779

Zatrudnię pracowników ochrony, Piaseczno, 
tel. 601 370 427

Magazynier z obsługą wózka w składzie budowla-
nym , tel. 600 284 250

Do montażu okien,  tel. 600 446 225

Poszukuję pracownika – branża ogólnobudowla-
na – mile widziane doświadczenie – stawka godzi-
nowa: 25 – 30 zł, tel. 789 894 108

Panią do opieki nad osobą starszą z zamieszka-
niem, tel. 506 029 826

Pomocnika lakiernika samochodowego i osobę do 
przyuczenia zawodu, tel. 607 348 271

Glazurnik, malarz, szpachlarz, tel. 732 711 612

Mechanika, wulkanizatora i pomocnika mechani-
ka, Prażmów, tel. 780 159 145

Zatrudnię do  prac gospodarczo – remontowych, 
dodatkowo zlecę prace budowlane  tel. 667 797 094

Przyjmę do zakładania ogrodów, mile widziane do-
świadczenie i prawo jazdy kat. B, tel. 511 126 841

Brukarzy z doświadczeniem i do przyuczenia, mile 
widziane prawo jazdy kat. B, tel. 511 126 841

Emerytów na apartamentowce ochrona 
 tel. 22 834 34 00

Biuro Rachunkowe w Piasecznie szuka samodziel-
nej księgowej do pracy na cały etat. Znajomość 
Rewizora mile widziana. CV prosimy wysłać na 
mail: biuro@melvins.pl

Pracowników fizycznych na linie produkcyjną, Wól-
ka Kosowska tel. 604 530 316

Zatrudnię ekspedientkę w sklepie w Łazach. 
Tel.601 295 090

Przyjmę młodych, energicznych przy zakładaniu 
ogrodów, chętnie z umiejętnością układania kostki 
brukowej, tel. 698 698 839

Szkoła w Mrokowie zatrudni opiekuna dzieci i mło-
dzieży przy przejściu przez jezdnię,
tel. 22 756 15 55

SZUKAM PRACY

Pomocnik mechanika, tel. 889 606 234

Sprzątanie, tel. 723 691 019

KUPIĘ

KUPIĘ QUADA 110/250 CM, „CHIŃSKIEGO” - 
USZKODZONEGO, DO REMONTU, 
TEL. 698 698 839

Antyki za gotówkę kupię, tel. 504 017 418

SPRZEDAM

Używane tapczany, szafki, kuchnie, inne, 
tel. 728 899 673

Tuje żywopłotowe „Szamaragd”, „Brabant”, Goł-
ków, tel. 501 679 121

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Odkupimy twoje auto, wysokie ceny, 
tel. 510 210 692

Skup aut, tel. 793 304 091

AUTO - MOTO SPRZEDAM

Toyota Yaris 2008 r, diesel,  tel. 510 322 437

Przyczepy bagażowe, podłodziowe oraz akceso-
ria. Produkcja i remonty. www.przyczepy.waw.pl, 
tel. 601449898

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Działki budowlane 800 m kw. i działki rekreacyjne 
k. Prażmowa, tel. 602 770 361, 791 394 794

Najlepsza oferta działek budowlanych i rekreacyj-
nych, BARDZO TANIO, k. Piaseczna, tel. 602 340 549

Sprzedam ładne działki budowlane (TANIE), w 
Barcicach k. Góry Kalwarii, tel. 602 340 549

Kawalerka, 35 m kw., Piaseczno, ul. Szkolna 22, 
tel. 504 571 038

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Lokal handlowo – usługowy 170 m kw, na par-
terze, Konstancin, tel. 505 161 893, 698 110 231

Pokój, kuchnia, łazienka, 45 m kw., 800 zł, po 
17:00-tej, tel. 697 327 449

Pokój Chylice, tel. 507 13 41 41

USŁUGI

AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIAJĄCE, 
ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW, www.ogrodybru-
karstwo.pl, tel. 698 698 839

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

Elektryk, tel. 666 890 886

Wymieniłeś piec CO i nie wiesz co zrobić ze sta-
rym. Zadzwoń, przyjedziemy, zabierzemy, rury 
też, tel. 502 898 418

Hydraulik tel. 886 576 148

Układanie kostki brukowej, profesjonalnie 
i terminowo, gwarancja, www.dobrybrukarz.pl 
tel. 698 698 839

Docieplenia budynków, podbitki, remonty, 
tel. 603 722 837

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

Naprawa, krycie dachu, tel. 511 928 895

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

Złom. Porządkujesz? Remontujesz? Uprzątnie-
my i wywieziemy złom, tel. 502 898 418

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Malowanie mieszkań i inne remonty
tel. 600 941 290

Konsultacje ogrodnicze, doradztwo w doborze 
roślin, projektowanie ogrodów, aranżacje tara-
sów i balkonów. Aga Garden, tel. 692 039 635

Automatyka do bram: przesuwnych, dwuskrzy-
dłowych, garażowych – sprzedaż, montaż, ser-
wis, www.automaty-napedy.pl, tel. 790 331 339

KOSIMY DZIAŁKI ZAROŚNIĘTE WYSOKĄ TRA-
WĄ, CHWASTAMI, ZAROŚLA, SAMOSIEJE, tel. 
500 51 66 77

TYNKI – 20 LAT DOŚWIADCZENIA - TRADYCYJ-
NE GIPSOWE TEL. 604 415 352

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

Dach papą termozgrzewalną, tel. 530 731 484

Usługi remontowe, wykończenia wnętrz, glazura, 
terakota itp., tel. 795 648 160

Usługi hydrauliczno – gazowe, tel. 513 584 352

Dachy – naprawa, malowanie, papa termozgrze-
walna, tel. 789 894 108

Malarskie tanio, tel. 501 97 65 33, 22 727 77 47

Malarskie, tel. 696 120 208

Remonty, glazurnictwo, drzwi,  tel. 503 004 639

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Dachy, podbitki, rynny, kominy, tel. 798 836 860

Renowacje, docieplenie budynków, nadzór, tel. 
602 323 925, 608 802 230

Impregnacja kostki brukowej i kamienia naturalne-
go, tel. 608 023 866

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

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

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

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

Docieplanie budynków, poddaszy, mycie i malo-
wanie elewacji, podbitka. 25 lat doświadczenia, 
tel. 501 624 562

Dachy - pokrycia, naprawy, papa termozgrzewal-
na, tel. 502 473 605, 731 758 980

Malowanie elewacji, wnętrz, ogrodzeń, 
tel. 502 473 605, 731 758 980

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Budowa domów - rozbudowy, tel. 730 358 998

Wywóz gałęzi, ogrodnicze, koszenie tel. 519 874 891

Glazura ,terakota, remonty. Tel.694 126 583

Malowanie mieszkań tel.693 532 598

Złota rączka tel. 796 682 431

Remonty tel.796 682 431

Wylewki mixokretem tel.502 788 561

Złota rączka + spawanie, tel. 669 686 350

Hydraulik, tel. 535 872 455

 RÓŻNE 

Usuwanie owadów latających, tel. 503 471 422

Złom wszelki wywiozę, tel. 669 445 400

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

NAUKA 

KOREPETYCJE DLA KLAS 1-6, (MATEMATYKA, 
PRZYRODA, BIOLOGIA, KOSMOLOGIA), OD 20 
ZŁ ZA GODZINĘ,NA MIEJSCU, Z DOJAZDEM 
LUB ONLINE, REFERENCJE, NAUCZYCIEL Z 
DOŚWIADCZENIEM, TEL. 571 373 118  

PRACOWNIA TWÓRCZEGO ROZWOJU (LEK-
CJE PIANINA, RYSUNKU, INTERPRETACJA 
WIERSZY, KINO ARTYSTYCZNE, GRY EDUKA-
CYJNE, rozmowy o twórczym życiu, o rozwoju 
osobowości, o naturze człowieka, życia i wszech-
świata, grupa wsparcia ITD.) TEL. 571 373 118

Lekcje pianina 40 zł/h, tel. 571 373 118

Korepetycje – język polski, tel. 666 653 177

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 643 891

Angielski – korepetycje, konwersacje, nauczyciel z 
doświadczeniem, Piaseczno i okolice 
tel. 571 373 118

ZDROWIE I URODA 

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom cze-
kają 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 Panią 55+, tel. 797 061 827

Kawaler, 43l, interesujący się apologetyką chrześci-
jańską, duchowością, rozwojem osobowości, ko-
smosem, twórczością, pozna katoliczkę w wieku ok 
30 – 35 lat, którą pokocha bardzo z wzajemnością, 
kontakt: luka.perla@gmail.com
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SEZAM, sklep zielarsko medyczny i zdro-
wa żywność, ul. Czajewicza 1, róg Nadarzyń-
skiej, Piaseczno, tel. 506 76 74 74

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Górze Kalwarii zatrud-
ni od zaraz osobę do prac remontowo-wykończe-
niowych .Kontakt  pon-pt. do godz 14.00, 
tel. 509 692 851

Firma Produkcyjna z Tarczyna poszukuje Spawa-
cza, Pomocnika Spawacza oraz Operatora Pras Kra-
wędziowych, tel. 695 108 833

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182  

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , 
tel. 513 137 581

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

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
TEL. 606 141 944 

Złom odbierzemy (ale również uszkodzone: na-
rzędzia, wiertła itp.; silniki, armaturę, baterie ła-
zienkowe, stare piece na paliwa stałe, piece i 
podgrzewacze gazowe, bojlery, kaloryfery),
tel. 502 898 418

Zatrudnimy osoby w myjni samochodowej i w ser-
wisie opon, Piaseczno, tel. 787 740 105

Przyjmę młodych, energicznych przy zakładaniu 
ogrodów, chętnie z umiejętnością układania kostki 
brukowej, tel. 698 698 839
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Liposukcja kawitacyjna to za-
bieg polegający na rozerwa-
niu błony komórkowej komórek 
tkanki tłuszczowej przy pomocy 
fal ultradźwiękowych. Klasyczna 
liposukcja, czyli zabieg odsysa-
nia tłuszczu, wymaga wykonania 
na skórze nacięć i wprowadzania 
do głębokich warstw tkanki spe-
cjalnych igieł, umożliwiających 
odessanie nadmiaru tłuszczu. Li-
posukcja kawitacyjna jest nato-
miast zabiegiem nieinwazyjnym, 
nie wymaga użycia skalpela ani 
długiego procesu gojenia po za-
biegu – można od razu wrócić do 
codziennych zajęć.

Na czym polega?
Fala ultradźwiękowa stosowa-
na podczas zabiegu liposukcji 
kawitacyjnej rozrywa komórki 
tłuszczowe, a uwolnione z nich 
kwasy tłuszczowe i trójglicery-
dy zostają przetransportowa-
ne przez układ limfatyczny i na-
czyniowy do wątroby, która me-
tabolizuje je na takiej samej za-
sadzie, jak tłuszcze dostarczane 
z pożywieniem. W ten sposób 
nadmiar tłuszczu zostaje usunię-
ty z organizmu.
Podczas zabiegu kosmetyczka 
wykonuje masaż specjalną gło-
wicą. Czas trwania to około 30 
min. Klientka odczuwa przyjem-

ne ciepło. Zabieg jest bezbole-
sny i odprężający

Jakie efekty
Liposukcja kawitacyjna może 
być wykonana na wszystkich ob-
szarach ciała, na których wystę-
puje nadmiar tkanki tłuszczowej: 
pośladkach, udach, ramionach, 
brzuchu i boczkach.

– Liposukcja kawitacyjna świet-
nie sprawdza się w przypadku 
problematycznych obszarów cia-
ła, które są zmorą wielu osób – 
mówi kosmetyczka wykonująca 
liposukcję kawitacyjną w Salonie 
BB w Piasecznie.

Do głównych efektów liposukcji 
kawitacyjne zaliczymy:
• redukcji tkanki tłuszczowej,
•  pobudzenie krążenia i procesu 

przemiany materii, 
• redukcję cellulitu
• ujędrnienie ciała

Kiedy efekty?
Zabiegi zaleca się wykonywać w 
serii 10-15 w zależności od wiel-
kości obszaru ciała poddawa-
nego usuwaniu nadmiaru tkan-
ki tłuszczowej. Zabieg wykony-
wany jest raz – dwa razy w ty-
godniu, następnie 1 raz w mie-
siącu dla utrwalenia efektów. 
Ważne, aby przed zabiegiem i 
po nim pić dużo wody. Należy 
stosować niskokaloryczną die-
tę oraz wysiłek fizyczny lub za-
bieg elektrostymulacji. Wszyst-
ko to spowoduje, że efekty nas 
zaskoczą.

Zabieg dla każdego?
Nie ma zabiegów, które nie 
mają przeciwwskazań. Do 
przeciwwskazań liposukcji ka-
witacyjnej zalicza się: nad-
wrażliwości na ultradźwięki; 
posiadanie metalowych im-
plantów; wszczepiony rozrusz-
nik serca; ciąża; miesiączka; cu-
krzyca; epilepsja i stwardnie-
nie rozsiane.

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

Liposukcja kawitacyjna,
czyli piękna figura bez bólu i skalpela

Liposukcja kawitacyjna to bezbolesny sposób na wymodelowanie syl-
wetki i utratę kilku centymetrów. Ten nowoczesny zabieg dostępny jest 
również w Piasecznie.

P R O M O C J A

Zabrakło kropki nad „i”
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA Już w najbliższy weekend star-

tuje nowy sezon rozgrywek czwartej ligi na Ma-

zowszu. Podobnie jak ostatnio, powiat piaseczyń-

ski będą w niej reprezentować zespoły MKS Pia-

seczno i Orła Baniocha. Przypomnijmy sobie jak 

w sezonie 2021/2022 radziły sobie oba kluby

MKS PIASECZNO (1. miejsce, 

87 punktów) – Efektowna gra 
i świetna, równa forma przez 
cały sezon zapewniły biało-nie-
bieskim pewne pierwsze miej-
sce w drugiej grupie mazowiec-
kiej czwartej ligi. Szczególnie 
mocne Piaseczno było u siebie, 
gdzie zanotowało 15 zwycięstw 
i tylko jeden remis, a w całych 
rozgrywkach podopieczni Ar-
kadiusza Modrzejewskiego 
zdobyli aż 109 bramek, tracąc 
ledwie 26. Niestety, zabrakło 
kropki nad i, czyli zwycięstwa 
w meczach barażowych i awan-
su do trzeciej ligi, gdzie MKS 
musiał uznać wyższość Mła-
wianki Mława. Cel na kolejny 
sezon pozostaje oczywiście ten 
sam, choć trudno przewidzieć 
jak drużyna będzie sobie radzić 
bez swoich dwóch czołowych 
zawodników – Szymona Wie-
jaka i Michała Suchanka, któ-
rzy w przerwie letniej wzmoc-
nili Legionovię.

ORZEŁ BANIOCHA (7. miej-

sce, 64 punkty) – Podopieczni 
Bartosza Kobzy nie mieli naj-
mniejszych problemów z reali-
zacją przedsezonowych zało-
żeń – utrzymania się w lidze. 
Jako beniaminek rozgrywek już 
jesienią radzili sobie więcej niż 
przyzwoicie, a wiosną wyglą-
dało to jeszcze lepiej. Dość po-
wiedzieć, że Orzeł w rundzie re-
wanżowej poniósł tylko jedną 
porażkę na boisku (drugą po 
walkowerze za pojedynek z Su-
lejówkiem) i – co więcej – jako 
jedyny zespół w lidze zanotował 
dodatni bilans z MKS Piasecz-
no (remis 1:1 w Piasecznie i wy-
grana 4:1 w Baniosze). Prezes 
klubu Maciej Dybowski otwar-
cie zapowiada, że zespół powi-
nien być w przyszłym sezonie 
jeszcze mocniejszy kadrowo – 
zobaczymy jakie to będzie mia-
ło przełożenie na wyniki.

Grzegorz Tylec

Końcowa tabela II grupy 

mazowieckiej czwartej ligi 

w sezonie 2021/2022
1.  MKS Piaseczno 34 87 28 3 3 109-26

2.  Oskar Przysucha 34 78 25 3 6 87-44
3.  Victoria Sulejówek 
  34 74 23 5 6 93-35
4.  Wilga Garwolin 34 70 22 4 8 77-41
5.  Mszczonowianka Mszczonów 
  34 66 20 6 8 103-60
6.  Mazovia Mińsk Mazowiecki  
  34 65 21 2 11 85-57
7.  Orzeł Baniocha 34 64 19 7 8 71-37

8.  Mazur Karczew 34 47 13 8 13 68-55
9.  KS Raszyn 34 44 13 5 16 61-63
10.  Energia Kozienice 
  34 43 13 4 17 53-50
11.  Tygrys Huta Mińska 
  34 43 13 4 17 63-70
12.  Pogoń II Siedlce 34 39 11 6 17 57-75
13.  Milan Milanówek 34 34 8 10 16 40-65
14.  Podlasie Sokołów Podlaski
  34 33 9 6 19 41-60
15.  Żyrardowianka Żyrardów 
  34 31 9 4 21 50-104

16.  Naprzód Skórzec 34 26 8 2 24 46-102
17.  Płomień Dębe Wielkie 
  34 18 5 3 26 24-96
18.  Zamłynie Radom 34 14 4 2 28 30-118

Ligowe zapowiedzi:

IV liga
Kolejka 1 - 6-7 sierpnia

AP Marcovia Marki - Hutnik Warszawa  
Escola Varsovia Warszawa - Orzeł Baniocha 
6 sierpnia, g.13 
Mazovia Mińsk Mazowiecki  - Narew
1962 Ostrołęka  
Mazur Karczew - Wisła II Płock  
MKS Przasnysz - Wilga Garwolin  
Ząbkovia Ząbki - KS Raszyn  
Oskar Przysucha - KS CK Troszyn  
Victoria Sulejówek - Mszczonowianka 
Mszczonów  
Świt Staroźreby - MKS Piaseczno (6 sierpnia, 
g.13, spotkanie w Piasecznie na prośbę gospo-
darzy)

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

Mistrzowska 
Oliwia
PŁYWANIE Oliwia Przybylska, 

zawodniczka MKS Piaseczno, 

została Mistrzynią Polski na 

400 metrów stylem zmiennym

 Nasza reprezentantka była 
bezkonkurencyjna w fi nale Let-
nich Mistrzostw Polski Junio-
rów Młodszych 15 lat w Lubli-
nie. Oliwia wypracowała sobie 
najpierw przewagę nad rywal-
kami w stylu klasycznym, którą 
następnie utrzymała kraulem, 
co dało jej złoty medal. Co wię-
cej, młoda pływaczka poprawi-
ła również swój dotychczasowy 
rekord życiowy o ponad siedem 
sekund (5:05.62).

Tyl.

Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ
tel. 22 756 79 39
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