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■  Czym skorupka...

W ykształcenia się nie kupi, doświadczenia nie pożyczy, rozu-

mu na cudzy nie wymieni nikt nikomu. Nie mamy wymien-

nych zwojów, płatów i neuronów w mózgu. Ta osobistość 

i unikalność każdego ludzkiego życia czyni nas istotami ludzkimi, 

osobnymi i różnymi od siebie. Inaczej mówiąc: Czym skorupka za 

młodu... Na szczęście proces nasiąkania tej skorupki jest bardziej 

złożony niż sądzono jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Przede wszyst-

kim różnią się te skorupki, a po drugie nasiąkać można aż do śmier-

ci. Nie widzę przeciwskazań. 

Dlatego też niniejszy numer poświęcamy oświacie i edukacji, bo 

wbrew pozorom to nie to samo. Placówki oświatowe prezentują się 

na naszych łamach, a uzupełnieniem ich oferty są rozważania na 

temat edukacji. Czas ku temu sprzyjający, bowiem teraz właśnie, 

lada szelest, rodzice i dzieci rozpoczną poszukiwania najodpowied-

niejszej szkoły na kilka następnych lat. 

Oprócz tego zapraszamy do lektury wywiadu z Olgą Bończyk, 

która może się pochwalić sporym już stażem mieszkanki i Sąsiadki 

z Józefosławia. 

Nie zabraknie też porad zdrowotnych i sugestii jak jeszcze moż-

na poprawić bezpieczeństwo dziecka wyruszającego samotnie do 

szkoły. To nie wszystkie tematy, ale żeby poznać pozostałe należy 

zagłębić się w lekturze całego numeru. 

A co do nauki? Rzeczą, której polska szkoła potrzebuje jak kania 

dżdżu jest program uczący dzieci jak... się uczyć. Przedmioty, dzie-

dziny nauki, teorie i kierunki studiów w ostatnich dziesięcioleciach 

poddane są totalnej rewolcie, ale... za granicą. Tam zrozumiano, że 

przyszłość jest niewiadoma, dzisiejsza wiedza niepewna, a tajfun prze-

mian murowany. W tej sytuacji nasze dzieci i rodzice także powinni 

umieć, po prostu umieć się uczyć nowych rzeczy. Nieważne jakich, 

proces uczenia się we wszystkich dziedzinach przebiega tak samo.
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FOT.  KATARZYNA SIERŻANT

Autoserwis

ul.Działkowa 18a

tel.601 602 624

Jacek Sut
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K iedy szedłem do szkoły podstawowej, wtedy Zbiorczej Szkoły 

Gminnej, w klasie I było 46 dzieci (!). Do dziś pamiętam tłok 

i opowieści o krzywiących się błyskawicznie kręgosłupach u tych 

nieszczęśliwców, którzy mogli usiąść jedynie „półgęskiem” w ław-

ce, gdyż miejsca dla nich nie stało. Ta sytuacja uległa potem „popra-

wie” (byli tacy, co promocji nie uzyskali) i populacja klasy III 

wynosiła już tylko 42 dusze.  W klasie VI „odchudzono” nas i z trzech 

klas – a, b i c powstała d. Wszystkie cztery miały nieco powyżej 30 

osób. Moja liczyła 32.

Dla współczesnych rodziców sześcio- i siedmiolatków to zapew-

ne abstrakcja. Limit uczniów w klasie nie może przekroczyć 25 

i wszyscy się słusznie cieszą, gdy jest mniej. Oczywiście do szkoły 

się szło mając lat 7. Nieliczni, z nieznanych i niezrozumiałych dla 

mnie wtedy powodów, szli do szkoły rok wcześniej. To było „nie-

normalne”. 

Z tej perspektywy dyskusja o tym, czy warto posyłać dzieci w wie-

ku 6 lat do szkoły ma znamiona rozmowy głuchych o muzyce.  

My poszliśmy „jak należy” w wieku lat 7, więc po co to zmieniać  

– słychać nierzadko. Skoro sami nie doświadczyliśmy, to nie damy 

pochopnie doświadczać nikomu.

Jak bardzo to w nas, urodzonych i w większości wychowanych 

w PRL-u siedzi, miałem okazję poczuć 11 lat temu, gdy odwiedzili-

śmy koleżankę w Londynie. Jej pięcioletni syn w szkole uczył się już 

od… roku. Przyznam, że współczułem maluchowi. Potem jednak 

dowiedziałem się, jak zajęcia takich dzieci wyglądają i przyjąłem do 

wiadomości, że to może mieć sens.

Pani Hanna Kułakowska – Michalak, wice burmistrzyni Piasecz-

na ds. Oświaty podkreśla, że to nie wiek decyduje o przystosowa-

niu czy gotowości dziecka do nauki w szkole. Według niej klu- 

czowe są trzy podstawowe aspekty: dojrzałość dziecka, warunki 

w placówce edukacyjnej i gotowość samych rodziców do oddania 

dziecka w ręce nauczycieli szkolnych, czyli do wypuszczenia go 

z rodzinnego gniazda. 

Rodzicielskie rozterki
Kiedy mówimy o dojrzałości, to odwołujemy się głównie do zdania 

rodziców. Oni muszą sami najpierw ocenić, czy dziecko jest zdol-

ne samodzielnie nawiązywać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi, 

czy rozumie polecenia i potrafi podporządkować się zasadom, czy 

jest zdolne do adaptacji w nowych warunkach, otwarte na nowe 

doświadczenia, sprawne ruchowo i manualnie oraz jak reaguje na 

informacje zwrotne, które zwykle odbierane są jako krytyka. Sporo 

w tym numerze mówimy o tym czym i jaka może być współczesna 

szkoła. Warto się więc zastanowić, które kryteria musza być speł-

nione, żeby sześciolatek poczuł się w szkole bezpiecznie.

Pomocna dłoń
Samorząd Piaseczna organizuje dni otwarte we wszystkich szko-

łach podstawowych w gminie. Dyrektorzy będą mogli rodzicom 

przedstawić swoje placówki, a psychologowie szkolni pomogą 

rodzicom w ocenie gotowości sześcioletnich dzieci do pójścia do 

szkoły. Samorząd piaseczyński wspiera posyłanie do szkół młod-

szych dzieci. Chodzi nie tylko o czerpanie wzorów z innych krajów 

europejskich (w Luksemburgu do szkoły idą dzieci czteroletnie, 

oprócz Wielkiej Brytanii pięciolatki idą do szkół na Węgrzech, Cyprze 

i w Holandii, krajów rozpoczynających kształcenie od lat sześciu 

jest znacznie więcej), ale też o czysto pragmatyczne podejście. Wię-

cej dzieci w szkołach oznacza więcej wolnych miejsc w przedszko-

lach. W ostatnich latach zbliżyliśmy się do względnej równowagi 

– gwałtowny odwrót od posyłania sześciolatków do szkół może 

nią zachwiać. Kolejną zachętą jest często powtarzany argument, że 

jeśli duża liczba rodziców zdecyduje się na pozostawienie dzieci rok 

dłużej w przedszkolu, to ci, którzy wyślą dzieci do szkół stworzą im 

szansę na łatwiejszy start w późniejszą edukację ze względu na 

mniejszą konkurencję. To argument chwytliwy i odwołujący się do 

zwykłego rozsądku. Decyzja i tak pozostaje w rękach rodziców i to 

im trzeba dać jak najwięcej instrumentów wspomagających jej pod-

jęcie. Dobrze, że Samorząd Piaseczna to rozumie.

Jacek Sut

■  Dawne czasy

KONSERWACJĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE PIASECZNO 

zajmie się nowa firma. Z dotychczasową została rozwiązana umo-

wa z powodu nie wykonywania ciążących na niej obowiązków. Trwa-

ją prace nad wyłonieniem nowej firmy, a tymczasem wszelkie 

awarie oświetlenia należy zgłaszać do Referatu ds. Zarządzania Ener-

gią, e-mail: energia@piaseczno.eu lub telefonicznie: 22 7017 674.

POMOC PRAWNA. Od stycznia mieszkańcy Powiatu Piaseczyńskie-

go mogą korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej w siedmiu punk-

tach we wszystkich gminach powiatu. Porady są udzielane przez 

adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych, z którymi 

Powiat Piaseczyński zawarł umowy. Jednak nie wszyscy będą mogli 

skorzystać z takiej usługi, jedynie osoby uprawnione. Trzeba spełnić 

wymagane warunki, m.in.: kryterium wiekowe (poniżej 26 lat, lub 

powyżej 65) lub posiadać Kartę Dużej Rodziny, korzystać z pomo-

cy społecznej, być kombatantem lub weteranem albo osobą poszko-

dowaną w wyniku katastrofy naturalnej lub klęski żywiołowej itp. 

Zakres pomocy obejmować ma: prawo pracy, prawo karne, rodzin-

ne, cywilne, administracyjne, podatkowe a także ubezpieczenia spo-

łeczne, emerytalne i zdrowotne. Piaseczyński punkt w budynku 

Starostwa Powiatowego przy ul. Chyliczkowskiej 14 czynny jest od 

poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 12.00 lub 12.00 – 16.00.

WYGODNIEJ DO RADOMIA Dobra wiadomość dla naszych miesz-

kańców korzystających na co dzień z Kolei Mazowieckich. Od 

początku lutego na linii relacji Radom-Warszawa zaczęły kursować 

nowe wagony piętrowe Sundeck oraz lokomotywy Gama. W nowych 

wagonach znalazła się nieduża część gastronomiczna, przy każ-

dym siedzeniu zamontowano niewielki rozkładany stolik. W skła-

dzie dostępny jest bezprzewodowy internet.

GMINA KONSTANCIN – JEZIORNA wprowadziła zmiany w sposo-

bie i zasadach opłacania niektórych podatków lokalnych. I tak: gdy 

zobowiązanie na dany rok nie przekracza najniższych kosztów dorę-

czenia krajowej przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru 

(obecnie 6,10 zł) nie zostanie wystawiona decyzja płatnicza. A gdy 

podatek (od nieruchomości, rolny lub leśny) nie przekroczy 100,- 

zł – będzie płatny jednorazowo, bez możliwości podziału na kwar-

tały. Bezprowizyjnie opłat można dokonywać w Banku Spółdzielczym 

przy ul. Warszawskiej w Konstancinie.

WAŻNA INFORMACJA NA FERIE. Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” 

uruchomiła weekendowe połączenia Warszawy z Trójmiastem 

(pociąg „Słoneczny” na trasie W-wa Zachodnia – Gdynia Główna  

– W-wa Zachodnia) oraz z Krakowem (pociąg „Dragon” na trasie 

W-wa Wschodnia – Kraków Główny – W-wa Wschodnia). Klimaty-

zowane, komfortowe, nowoczesne i szybkie pociągi kursują w sobo-

I N F O R M A C J E  L O K A L N E

ty i niedziele do 12 marca 2016 r. Można w nich przewieźć rower 

lub psa w cenie biletu. Są dostosowane do potrzeb osób niepełno-

sprawnych, dostępny jest w nich catering. Bilety do nabycia w bar-

dzo atrakcyjnych cenach. Zapowiada się przyjemna podróż.

NOWA ŚCIEŻKA ROWEROWA W PLANACH W marcu 2016 r. War-

szawa planuje ogłosić przetarg na dokumentację projektową dla 

ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Pileckiego do granic miasta 

(czyli do ul. Kuropatwy). Realizacja budowy jest zaplanowana na lata 

2016-2017.

FINAŁ Z MISTRZEM 14 lutego 2016 o godz. 15.00 w hali CES w Mysia-

dle  wielki finał Akcji Zima. W programie m.in. trening z siatkarzami 

AZS Politechniki Warszawskiej oraz spotkanie z mistrzem świata 

Pawłem Zagumnym. Więcej informacji na www.sportlesznowola.pl

ŚLADAMI PIASECZYŃSKICH ŻYDÓW Biblioteka Publiczna Miasta 

i Gminy Piaseczno wydała pierwszy z cyklu Quest, przybliżający 

historię piaseczyńskich Żydów. Quest to rodzaj gry terenowej pole-

gającej na odkrywaniu ciekawych miejsc. W swojej wędrówce gracz 

podąża wyznaczoną trasą według wskazówek zamieszczonych 

w wierszowanym tekście.  Na trasie pojawią się takie miejsca, jak 

kirkut, dawny plac targowy, zakład krawca Meppena oraz wiele 

innych obiektów związanych z żydowską społecznością. Questy są 

dostępne we wszystkich filiach biblioteki. Można je również ode-

brać z Biura Promocji i Informacji Gminy Piaseczno (pok. 96 w Urzę-

dzie Miasta).

FERIE W MIEŚCIE – LODOWISKO W PIASECZNIE W okresie ferii zimo-

wych (1-14 lutego 2016) w dni powszednie lodowisko na stadionie 

miejskim będzie bezpłatne dla młodzieży szkolnej z gminy Piaseczno. 

Konieczne będzie okazanie legitymacji szkolnej. Więcej informacji 

w sprawie godzin otwarcia lodowiska podczas ferii 2016 pod nume-

rem tel.: 22-750-18-51. Lodowisko będzie czynne do końca marca.

DROGA WOJEWÓDZKA 721 – KONSULTACJE SPOŁECZNE 18 lute-

go 2016 w godz. 13-17 w sali konferencyjnej UG w Lesznowoli odbę-

dą się konsultacje społeczne w sprawie planowanego przebiegu 

i wstępnych rozwiązań dot. drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie gmin 

Lesznowola i Raszyn. Więcej informacji na www.mzdw.pl/konsultacje.

STOWARZYSZENIE „NASZ JÓZEFOSŁAW I JULIANÓW” uprzejmie 

informuje, że w lutym zebranie Członków nie odbędzie się.

KLUB SENIORA J&J zaprasza jak zawsze o godz. 19.00 w drugi i czwar-

ty wtorek lutego na spotkania w Klubie Kultury w Józefosławiu,  

wejście od ul. Cyraneczki. 

R E K L A M A

T E M A T  N U M E R U

FOT. KATARZYNA SIERŻANT

Na koniec chciałbym przypomnieć, że kwestią dobrego 

obyczaju byłoby przynajmniej znać terminy, w których 

rodzic powinien ze szkołą się kontaktować w kwestii zapi-

sania dziecka do pierwszej klasy. Otóż informacje dla rodzi-

ców uruchamiane są 8.03, na razie bez możliwości 

rejstracji. Taką możliwość rodzice uzyskują 14.03 i mają ją 

do 8.04. Deklaracje pisemne przyjmowane są w terminie 

od 14.03 do 31.03. 18.04 pojawia się ogłoszenie o zakwa-

lifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatach. Od tego 

momentu rodzice mają czas do 27.04 na pisemne oświad-

czenie woli zapisu dziecka do szkoły. 29.04 publikuje się 

listy. Odwołania można składać już od 04.05.
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I N F R A S T R U K T U R A

J akiś czas temu spotkałam na uliczce osiedlowej w Julianowie 

pewną Panią, która rozpoznawszy moją twarz widniejącą jesz-

cze niedawno na bilbordach wyborczych zapragnęła porozmawiać 

ze świeżo wybraną radną o miejscowych sprawach. Przekonywała 

mnie przy tym zawzięcie, że bardzo się interesuje wszystkim, co 

dzieje się w okolicy, a także sama włącza się w niektóre inicjatywy. 

Nie znałam tej Pani, mimo iż na terenie Józefosławia i Julianowa 

udzielam się społecznie od blisko 18 lat. Wyjaśniałam jednak grzecz-

nie i cierpliwie co jako Gmina budujemy, a co dopiero zamierzamy 

stworzyć. Włączył się do rozmowy przechodzący obok pan Andrzej 

Pulwarski próbując zainteresować mieszkankę innymi sprawami 

naszego sołectwa. Wtedy Pani obcesowo zapytała: A pan, to kto? 

No właśnie i tu mamy dowód na to jak się Pani interesuje swoim 

miejscem zamieszkania – odpowiedział p. Pulwarski – otóż od pra-

wie 10 lat jestem tutejszym sołtysem i na żadnym z zebrań organi-

zowanych czy to przez stowarzyszenie „Nasz Józefosław i Julianów” 

czy też przez sołectwo niestety Pani nie widziałem. Pani nieco skon-

fundowana oddaliła się po chwili w kierunku swojego domu, a my 

we dwoje tylko pokiwaliśmy smutno głowami.

Tu się nic nie dzieje
Kilka dni temu miałam podobną sytuację. W poczekalni u lekarza 

nawiązała się rozmowa z inną miłą Panią, która w pewnej chwili 

zaczęła skarżyć się, że mieszka w Julianowie już prawie 18 lat ale 

myśli o przeprowadzce w inne miejsce, bo tu się nic nie dzieje. 

Uśmiechnęłam się w duchu do swoich myśli i zapytałam, czego 

oczekuje. Dowiedziałam się, że przecież ciągle nie jest zbudowana 

obiecywana od 20 lat ul. Cyraneczki, dobrze, że w końcu są chod-

niki na Julianowskiej, ale za to nigdzie się nimi nie dojdzie, bo ul. 

Geodetów ciągle czeka na swoją kolej. Pani nie tylko nie wiedziała, 

że rozmawia ze „swoją” od 5 lat radną, (nie uważam, że każdy powi-

nien tu mnie znać, ale sytuacja dowodzi postawionej już tezy o bra-

ku zainteresowania swoją małą Ojczyzną). Nie zauważyła też, że 

jednak i ulic przybywa i park w Józefosławiu mamy i trzy place 

zabaw, o których kilka lat temu mogliśmy tylko pomarzyć i Klub Kul-

tury z prawdziwego zdarzenia i bibliotekę… Zwracała tylko uwagę, 

że ulice są za wąskie, samochodów na nich za dużo, a tak w ogóle 

to zbyt wielu ludzi tu mieszka…

Każdy chce po swojemu
Niedawno w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie konsultacyjne 

z mieszkańcami w sprawie projektowania i budowy ulicy Polnej 

w Chyliczkach. Jest to już kolejne podejście do rozwiązania proble-

mu tej podtapianej regularnie, dziurawej i często nieprzejezdnej uli-

cy, nad którą w suche dni letnie unosi się tuman kurzu za każdym 

przejeżdżającym autem. Już w latach 2011 – 12 Urząd i Rada Miej-

ska próbowała uchwalić MPZP (Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego) dla Chyliczek, wygospodarowując na ul. Polną pas 

drogowy o szerokości najpierw 15, a potem 12 m. Nie udało się. Na 

sesje przychodzili na zmianę zwolennicy i przeciwnicy budowy uli-

cy. Przeciwników, z racji faktu, że łatwiej zorganizować się w prote-

ście niż dla poparcia, było więcej. Plan został wtedy odłożony na 

półkę, bo nie można uszczęśliwiać ludzi na siłę. Dziś też ścierają się 

dwie postawy: jedni chcą jedynie wąskiego paska asfaltu, inni ocze-

kują ulicy jak należy – z odwodnieniem i bezpiecznymi chodnikami, 

odpowiednio szerokiej i wygodnej. Każdy obstaje przy swoim. Nie-

którym wydaje się, że sami mogą jeździć pod cudzymi oknami, ale 

pod swoje nie chcą wpuścić innych użytkowników, więc chcą, żeby 

robić wąsko. Są tacy, co chcą przy ulicy parkować samochody i chcą 

ulicy szerokiej oraz tacy, którzy jeszcze przed jej zbudowaniem życzą 

sobie zakazu parkowania. Takie przekomarzanie w nieskończoność 

powoduje przedłużanie procedur, niewygodę i niezadowolenie.  

A dociekliwi w tym czasie dopytują dlaczego budujemy takie wąskie 

i nieprzystosowane ulice? Odpowiadam: bo każdy ogląda sprawę 

WYŁĄCZNIE z własnego punktu widzenia.

Hanna Krzyżewska, radna RM w Piasecznie

FOT. PIOTR MALARSKI
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pieczył środki w 2018-2019 tylko na wykonanie projektu.

Dwa kosztowne kilometry 
Wracając do naszego węzła – co może go rozwiązać? – dopiero 

przebudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku od ul. Energetycznej 

w kierunku Góry Kalwarii.  Niestety obecnie w GDDKiA nie ma żad-

nych konkretnych planów budowy tego odcinka DK79. Trwają za to 

postępowania przetargowe na projekty i budowę S7 oraz obwod-

nicy Góry Kalwarii. 

Najistotniejszy dla nas fragment DK79 na odcinku od ul. Energe-

tycznej do ul. 17 Stycznia (a przynajmniej do ul. Chyliczkowskiej) to 

koszt ok. 30 mln zł. Daremne są nadzieje, że wystarczy lobbować na 

poziomie politycznym w „centrali” – to jest oczywiście potrzebne, ale 

przez 8 lat, pomimo sprzyjającej, wydawałoby się, sytuacji politycznej 

się to nie udało. Tylko wielki front społeczny może przyśpieszyć zmia-

nę. W okolicy mieszka ok. 100 tys. ludzi, których ten problem dotyka. 

Musimy się zjednoczyć, zarówno w argumentach jak i sposobie wywie-

rania społecznego nacisku na władze krajowe, wojewódzkie, powia-

towe, a także mocnym głosem wspierać działania gminy. Po akcjach 

społecznych: „Droga721”, „Tak dla S7” i „Przyjazna droga 721” czas na 

kolejny etap: rozwiązanie piaseczyńskiego węzła gordyjskiego.

Stwórzmy ruch, w którym wspólnie będziemy inicjować akcje, 

szukać argumentów, analizować nie tylko sytuację na tym skrzyżo-

waniu, ale cały układ ulic i dróg, aby stopniowo poprawiać naszą 

mobilność. 

Robert Widz

Radny Rady Miejskiej w Piasecznie

FB: Odkorkuj Piaseczno

www.odkorkujpiaseczno.pl

■  Punkt widzenia

M ieszkańcy gminy Piaseczno, ale także Konstancina, Prażmowa, 

Góry Kalwarii czy Lesznowoli, którzy na co dzień przemiesz-

czają się drogami, dokładnie wiedzą jakie miejsca są newralgiczne 

w układzie okolicznych dróg i ulic. Stoją tam codziennie rano i popo-

łudniu, zastanawiając się, dlaczego nic nie można z tym zrobić? 

Jednym z nich jest niewątpliwie skrzyżowanie ulicy Puławskiej 

z Okulickiego (przy Laminie). Stawiam tezę, że większość naszych 

problemów komunikacyjnych zaczyna się właśnie tam. Niedroż-

ność tego skrzyżowania powoduje, że kierowcy uciekają we wszel-

kie możliwe ulice boczne, które umożliwią im ominięcie korka. 

Cała ta kombinacja alpejska powoduje oczywiście wzmożony 

ruch na pozostałych ulicach, a ich mieszkańcy z przerażeniem 

obserwują pędzące samochody. To poczucie zagrożenia przekła-

da się na społeczny opór: każda nowa asfaltowa ulica to poten-

cjalny skrót dla „wariatów za kółkiem”. Z tego powodu ludzie nie 

chcą tworzyć takich skrótów, a jak już po wielkich bojach one 

powstaną, to w następnej kolejności pojawiają się dziesiątki spo-

walniaczy. 

Skrzyżowanie Puławska-Okulickiego to nasz tytułowy WĘZEŁ 

GORDYJSKI, którego latami nie daje się rozwiązać, a przeciąć się go 

raczej nie da. To miejsce kojarzy się z węzłem nie tylko ze względu 

na trudności z płynnością ruchu w każdym kierunku, ale także z powo-

du ciekawych zależności własnościowo-kompetencyjnych. 

Czyja jest ta droga?
Puławska to droga krajowa nr 79, za którą odpowiedzialna jest Dyrek-

cja Generalna Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Ulica Okulic-

kiego to droga wojewódzka nr 721, za którą odpowiedzialny jest 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich (MZDW). Ul. Chyliczkow-

ska i Wojska Polskiego, którymi wjeżdżamy na DK79 (drogę krajo-

wą nr 79 czyli na Puławską), to odpowiedzialność Starosty 

Piaseczyńskiego, a za ul. Kościuszki odpowiedzialny jest Burmistrz 

Miasta i Gminy Piaseczno.

■  Piaseczyński Węzeł Gordyjski
Jakiś czas temu zobaczyliśmy światełko w tunelu – MZDW we 

wrześniu 2013 r. uzyskał tzw. ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwe-

stycji Drogowej) na fragment drogi 721 (Okulickiego), na odcinku 

od Mleczarskiej do Julianowskiej (projektowanie zaczęło się 

w 2008). Ważność tej decyzji upływa w roku 2016, dlaczego więc 

nie buduje się tej drogi? Według MZDW, budowa ma zacząć się 

w 2016 r., ale pieniędzy w mazowieckim WPF (Wieloletniej Pro-

gnozie Finansowej) na ten cel nie widać. Budowę można zawsze 

„rozpocząć” wbijając łopatę. Może też być inny powód zastoju: 

Okulickiego przecina Puławską – a więc drogę krajową nr 79. Zatem 

z projektu wyłączone jest nasze skrzyżowanie! Czy jest sens budo-

wać 721 gdy nic się nie zmieni na skrzyżowaniu z Puławską? Gdy-

by nawet podjęto decyzję o rozpoczęciu budowy tego fragmentu 

721, to nasz węzeł gordyjski pozostałby nietknięty. Stalibyśmy w takich 

samych korkach i używalibyśmy tych samych skrótów. 

721 ma być – ale nie u nas 
W tej sytuacji wydaje się, że szybciej doczekamy się budowy dro-

gi 721 od ul. Mleczarskiej do drogi krajowej nr 7 (Sękocin), o co 

zabiega Pani Wójt Lesznowoli. Nowy fragment „siódemki” łączy się 

teraz z S8 (węzeł Janki Małe) i dochodzi do obwodnicy S2 (węzeł 

Opacz). 18.02 w godz. 13.00-17.00, w urzędzie gminy Lesznowo-

la mają odbyć się konsultacje społeczne w sprawie proponowa-

nego nowego przebiegu drogi 721 (miałaby włączyć się w drogę 

krajową nr 7 w Sękocinie Nowym). Pieniądze na ten cel zostały 

zabezpieczone w budżecie województwa mazowieckiego w per-

spektywie finansowej 2015 – 2020. Gdy tak się stanie, to koszmar 

wokół naszego „węzła” będzie jeszcze większy.

Trzeba też wspomnieć o akcji społecznej Droga721 – zebrano 

3300 podpisów pod petycją w sprawie budowy drogi 721 od Julia-

nowskiej do Skolimowskiej. W efekcie gminy Konstancin- Jezior-

na i Piaseczno oraz Starosta Piaseczyński porozumiały się z MZDW 

w sprawie projektowania tego odcinka 721. Jednak MZDW zabez-

I N F R A S T R U K T U R A

Skrzyżowanie ul. Okulickiego  
i Puławskiej w Piasecznie
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W ostatnim numerze Sąsiadów opisałam jaki stosunek do rosną-

cych starych drzew przy ulicy Wilanowskiej, w obliczu plano-

wanych inwestycji mają urzędnicy naszej gminy – najchętniej by je 

wycięli. Wciąż nie rozumiem, dlaczego nie można zacząć planowa-

nia od ochrony tego, co już istnieje w danym miejscu i to od 70 lat!

„Dobra zmiana” w Puszczy Białowieskiej?
Sprawa wycinki kilku kasztanowców może wydawać się jednak 

śmieszna w zderzeniu z sytuacją, która dotyczy Puszczy Białowie-

skiej – tutaj planowana jest wycinka drzew na ogromną skalę pod 

pretekstem ochrony kompleksu przed kornikiem drukarzem. A prze-

cież wszyscy biolodzy, entomolodzy, botanicy wiedzą, że ekosystem 

sam się obroni. Mechanizm jest prosty: w rozwoju wielu szkodni-

ków występuje cykliczność, która prowadzi do zwiększonej ich 

liczebności, a zaraz potem obserwujemy wzrost populacji natural-

nych wrogów danego szkodnika.

Puszcza Białowieska jest najbardziej znanym i największym  

w Europie obszarem leśnym z naturalnym drzewostanem. Zajmu-

je obszar 128 tysięcy hektarów, z czego 58 tysięcy w Polsce, a resz-

tę na Białorusi. U nas znajduje się Białowieski Park Narodowy 

(stanowi około 17 % powierzchni puszczy). 

Puszcza Białowieska to ostatnia pozostałość na Niżu Środkowo-

europejskim lasu pierwotnego, czyli takiego, na terenie którego nie 

jest dopuszczana żadna ingerencja człowieka – nie prowadzi się 

tam wycinki, zalesiania i sprzątania powalonych drzew.

Jest jedynym polskim obiektem przyrodniczym, wpisanym przez 

UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa. Są tacy, którzy uważa-

ją, że Puszcza Białowieska jest więcej warta niż Wawel – bo budow-

lę, nawet tej rangi, można zawsze odbudować.

Szacunek dla drzew pilnie potrzebny
W ostatnich latach bez powodzenia zakończyły się próby powięk-

szenia parku narodowego. W 2011 r. minister środowiska ograniczył 

jednak limity pozyskania drewna w puszczy, co miało poprawić ochro-

nę, decyzje te były podtrzymane w 2012 r. Teraz ma to się zmienić, 

ma być wyciętych setki milionów metrów sześciennych drewna  

– stąd protesty nie tylko ekologów, mieszkańców pobliskich tere-

nów, ale także naukowców i takich organizacji jak PTD (Polskie Towa-

rzystwo Dendrologiczne) czy IDS (International Dendrology Society).

Tak naprawdę tylko od dobrej woli decydentów, niezależnie od 

ich rangi i szczebla władzy jaki zajmują, zależy co będzie się działo 

w naszym otoczeniu. Czy wykażą się odrobiną szacunku i pokory 

dla tego, co zostawiły nam poprzednie pokolenia w postaci przy-

rody, należytą dbałością o nasze dziedzictwo kulturowe? Mogą rów-

nież z arogancją i pewnością siebie zniszczyć to, czego nie da się 

już odtworzyć. A wszystko zgodnie z przepisami i w imię prawa, 

bardzo dobrze wytłumaczone i uargumentowane. Petycję w spra-

wie puszczy można podpisać: www.grnpc.org/KochamPuszcze20

Z ostatniej chwili
„Jeśli chodzi o drzewa z ulicy Wilanowskiej – odbyło się kolejne spo-

tkanie z projektantami i burmistrzem Zdzisławem Lisem, w którym tym 

razem uczestniczyła pani dr Marzena Suchocka jako konsultant z ramie-

nia Fundacji EkoRozwoju. I tutaj dziękuję za taką możliwość konsulta-

cji. W wyniku rozmów i wymiany doświadczeń ma powstać wariant 

ratujący najbardziej okazałe egzemplarze. Choć tak, jak napisałam na 

wstępie, nie rozumiem dlaczego nie można zacząć planowania od 

ochrony tego, co już istnieje w danym miejscu i to od 70 lat!

Joanna Widaj acrocona.pl

■  Cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa?

R E K L A M A

Leopold Staff
WYSOKIE DRZEWA

O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa,

W brązie zachodu kute wieczornym promieniem,

Nad wodą, co się pawich barw blaskiem rozlewa,

Pogłębiona odbitych konarów sklepieniem.

Zapach wody, zielony w cieniu, złoty w słońcu,

W bezwietrzu sennym ledwo miesza się, kołysze,

Gdy z łąk koniki polne w sierpniowym gorącu

Tysiącem srebrnych nożyc szybko strzygą ciszę.

Z wolna wszystko umilka, zapada w krąg głusza

I zmierzch ciemnością smukłe korony odziewa,

Z których widmami rośnie wyzwolona dusza...

O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa!FO
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■  Co nowego w gospodarce odpadami 
w gminie Piaseczno?

O d 1 stycznia 2016 roku sporo zmian. Przetarg na odbiór odpa-

dów wygrały następujące firmy: PPHU Lekaro i PUK SITA Pia-

seczno. Wprawdzie firma Lekaro odbierała już odpady od miesz- 

kańców gminy, ale w innym sektorze.  

Inne firmy, inne terminy, inna tolerancja na brak segregacji śmie-

ci, o czym można było przeczytać w ulotce wysłanej mieszkańcom 

pod koniec ubiegłego roku. 

Istotną zmianą są nowe zapisy w regulaminie utrzymania czysto-

ści i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno, które umożliwia-

ją firmom nieodbieranie źle posegregowanych odpadów lub 

gromadzonych w nieodpowiednich pojemnikach i workach (wów-

czas  firmy odbierające odpady naklejają na pojemniki czerwone kart-

ki). Szczególnie uczulamy tu wspólnoty mieszkaniowe, w których, ze 

względu na ilość mieszkańców, trudniej kontrolować jakość segre-

gacji. Przypominamy, że odpady biodegradowalne odbieramy co  

2 tygodnie bez limitów, a od tego roku zwiększamy także częstotli-

wość odbioru sprzed posesji odpadów wielkogabarytowych do 4 razy 

w roku. Natomiast opłaty za wywóz śmieci nie uległy zmianie 

w porównaniu z rokiem 2015. Wprowadzamy też ryczałt dla nieru-

chomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz inne nie-

ruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

Im lepiej segregujemy, tym więcej odpadów może zostać ponow-

nie wykorzystanych. Dlatego warto segregować odpady, ale trzeba 

robić to świadomie. Szczegółowe instrukcje dotyczące segrego-

wania odpadów zostały umieszczone na wspomnianej już ulotce 

i są dostępne na stronie urzędu: www.piaseczno.eu.

Można też nie segregować odpadów i ponosić wyższą opłatę  

– ale przecież każdy z nas chciałby choć trochę przyczynić się do 

ochrony naszego środowiska. Odpady, których zgodnie z instrukcją 

segregowania nie można wrzucać do pojemników i worków, nale-

ży wywozić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) zlokalizowanego przy ul. Technicznej 6 w Piasecznie.

Pamiętajmy, że odbiór odpadów odbywa się w godzinach 07.00-

20.00 i wystawianie pojemników i worków przed posesje powinno 

odbyć się w dniu odbioru przed godz. 7.00 rano lub wieczorem 

poprzedniego dnia, ale nie wcześniej! Dotyczy to również odpa-

dów biodegradowalnych (trawy i choinek) często wystawianych 

poza posesję niezależnie od harmonogramu odbioru. Pamiętajmy, 

że ulica jest przestrzenią publiczną, a jej zaśmiecanie grozi przykry-

mi konsekwencjami ze strony Straży Miejskiej.

Reklamacje (brak odbioru lub opóźnienia w odbiorze) można 

zgłaszać do Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy pod 

numerami tel. (22) 736-29-83, 736-29-84, 736-29-85, 736-29-88 

lub mailowo: go@piaseczno.eu bądź za pośrednictwem formula-

rza udostępnionego na stronie internetowej urzędu www.piasecz-

no.eu w zakładce „Czysta Gmina Piaseczno”.

Barbara Wysocka, 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami

wysocka@piaseczno.eu

Gmina Piaseczno odbiera odpady 
od 84 515 mieszkańców  
z 16 100 nieruchomości
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P O Z N A J M Y  S I Ę

czuję się szczęśliwa. Gdy w teatrze przebieram się w kostium, by wcie-

lić się w rolę jakiejś postaci ze sztuki, czuję się wyróżniona, że tak wie-

le dostałam od losu. Każda publiczność jest dla mnie równie ważna. 

Niezależnie od tego, czy na widowni jest 100 osób czy kilka tysięcy.

J.S.: A co jest najważniejsze w życiu prywatnym?

O.B.: Poza sceną jestem zwyczajną kobietą, która robi zakupy, ma 

swoje radości i zmartwienia. Mam swój dom, o który dbam, by był 

dla mnie azylem po długich trasach koncertowych czy trudnych 

artystycznych projektach. Uwielbiam zwyczajność dnia codzienne-

go, dlatego wtedy, gdy tylko czas mi na to pozwala, pichcę coś pysz-

nego, zapraszam przyjaciół i biesiaduję z nimi godzinami. Jednak 

gdy potrzebuję wziąć „wolne od ludzi”, chodzę na spacery, do kina 

lub teatru, jeżdżę na rowerze lub zwyczajnie rozkładam na tarasie 

leżak i nadrabiam zaległości książkowe. 

J.S: Jak powinny się rozwijać suburbia Warszawy? Czego nam 

brakuje najbardziej?

O.B.: Od lat mamy w Józefosławiu sklepy ze zdrową żywnością, 

nieźle zaopatrzone sklepy tradycyjne, można też w okolicy bardzo 

pysznie i niedrogo zjeść i cóż… szczerze mówiąc to mi wystarczy. 

Jedyne co doskwiera, to wciąż kiepski stan naszych dróg i zbyt 

wąskie gardła wyjazdowe na Puławską czy do Konstancina. Miesz-

kańcy szukają nowych możliwości dostania się do głównych arte-

rii, tym samym rozjeżdżają okoliczne małe uliczki. Myślę, że w tym 

temacie byłoby sporo do zrobienia.

J.S.: Gdyby miała Pani nieograniczone możliwości, co w najbliż-

szym otoczeniu zmieniłaby Pani w pierwszej kolejności? Dlaczego?

O.B.: Zburzyłabym dwa koszmarne wieżowce, które nam zbudo-

Jacek Sut: Jak długo mieszka Pani w Józefosławiu?

Olga Bończyk: Wprowadziłam się tutaj w grudniu 1999. Nie mam 

zdjęć z tamtego czasu, ale 16 lat temu w otoczeniu mojego osie-

dla zabudowań jeszcze nie było zbyt wiele. Łatwiej było spotkać 

zająca, sarnę lub bażanta niż człowieka. Teraz Józefosław należy 

do jednej z szybciej rozwijających się miejscowości w tej okolicy.

J.S.: Co spowodowało, że wybrała Pani to miejsce?

O.B.: Zdecydowała o tym sytuacja mieszkaniowa na rynku, dogodne 

warunki kredytowe i łatwość dojazdu. Okolica też wydawała się przy-

jazna. Ciekawostką był fakt, że developer, który sprzedawał mi miesz-

kanie starannie dobierał potencjalnych nabywców. Może to wyda się 

zabawne, ale jak się później okazało, każdy z nas musiał odbyć roz-

mowę z prezesem, który ostatecznie decydował, czy mieszkanie 

zostanie sprzedane. W efekcie zamieszkało tu wiele niezwykle inte-

resujących osób, które do dziś bardzo serdecznie się przyjaźnią.

J.S.: Jak to się stało, że jest Pani tym, kim jest?

O.B.: Spełniłam swoje dziecięce marzenia. Odkąd pamiętam zawsze 

marzyłam, żeby zostać artystką, piosenkarką lub aktorką. Nigdy nie 

miałam innej wizji swojej przyszłości, widziałam siebie tylko na sce-

nie. A jak wiemy, marzenia się spełniają, więc i te marzenia małej 

Oleńki, zaraz gdy kończyłam szkołę muzyczną we Wrocławiu, 

zaczęły się realizować. Nigdy nie żałowałam swojego wyboru i nie 

wyobrażam sobie, żeby moje życie mogło potoczyć się inaczej. 

J.S.: Co zajmuje pierwsze miejsce w Pani życiu zawodowym?

O.B.: Zarówno estrada jak i scena teatralna czy film są dla mnie bar-

dzo ważne. Gdy stoję na scenie estradowej z moimi znakomitymi muzy-

kami, śpiewam swój koncert i widzę wpatrzone, zasłuchane twarze, 

■  Olga Bończyk – na scenie, na estradzie  
i w Józefosławiu

wano przy ul. Geodetów kilka lat temu, a na pewno kategorycznie 

zabroniłabym tego typu realizacji w przyszłości. Nie mam nic prze-

ciwko mieszkańcom, ale to szpetna inwestycja. Zrealizowałabym 

projekt, który pamiętam jeszcze z czasów, gdy się tu wprowadza-

łam, a mianowicie doprowadzenie metra, aż do Piaseczna. Znako-

micie rozładowałoby to Puławską, a wielu mieszkańców Józefo- 

sławia, jestem tego pewna, z radością pozostawiłoby swoje samo-

chody w garażach i jeździłoby do pracy metrem. Jednym ruchem 

pomogłoby ochronić to nasze uliczki.

J.S.: Czym jest dla Pani patriotyzm lokalny?
O.B.: Dla mnie to wspólnota w zarządzaniu, planowaniu i realizo-

waniu wszelkich pomysłów tak, by nasza okolica była coraz bar-

dziej przyjazna jej mieszkańcom. 

Z Olgą Bończyk rozmawiał Jacek Sut
FOT. ARCHIWUM AKTORKI (2)

FOT. ANDRZEJ ŚWIETLIK
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R E K L A M A

T en okrzyk wznoszony przez rodzica jest symbolem miłości  

i zachwytu nad potomkiem. Może się wydawać, że żyjemy na 

wyspie samych geniuszy. Każdy rodzic jest o tym przekonany, gdy 

dziecko ma kilka tygodni, miesięcy, lat – cudowne, wspaniałe, uta-

lentowane, co tu dużo ukrywać – genialne.

Statystyki są jednak nieugięte, czas płynie, a procent przekona-

nych o geniuszu dziecka rodziców spada drastycznie. Trudniej się 

wychwala czternasto – czy szesnastolatka. Co takiego dzieje się 

więc po drodze?

Bolesna prawda. To szkoła.
Tak, szkoła, do której rodzice z ulgą posyłają swoje genialne dzie-

ci, żeby rozwinęła w nich wszystkie talenty. Szkoła, która ma narzę-

dzia – ocena nauki w skali 1-6, ocena zachowania, przejrzyście 

podzielone przedmioty z odpowiednio dobranym programem, jasne 

cele do osiągnięcia oraz klarowne podręczniki z ćwiczeniami. Nic 

tylko wejść w te tryby i dać im ponieść dziecko do sukcesu.

No to dlaczego dzieci przestają być geniuszami? 

Zachwyt poznawczy naszego dziecka maleje z roku na rok. Nie zada-

je już tylu pytań i nie czeka z niecierpliwością na odpowiedzi. Rzeczy 

które jego lub ją pasjonowały, jak np. eksperymenty chemiczne, nie-

zwykła biologia albo sport, zamieniają się w żmudne obowiązki. 

Żeby zrozumieć przyczynę trzeba sięgnąć do korzeni. Obecnie 

panujący system edukacyjny został stworzony ponad 300 lat temu na 

potrzeby Imperium Brytyjskiego. Idei powszechnej edukacji nie przy-

świecały żadne szlachetne cele humanistyczne. System edukacyjny 

■ Moje dziecko jest genialne!
powstał po to, żeby wykształcić całe rzesze urzędników, którzy będą 

lojalnie i bezkrytycznie wspomagali funkcjonowanie Imperium. Od 

uczniów, którzy mieli w przyszłości zostać urzędnikami, nie wyma-

gano wiele. Mieli mieć ładny charakter pisma, płynnie czytać i szyb-

ko liczyć w pamięci, mieli być też posłuszni i bezdyskusyjnie 

przyjmować zwierzchnictwo przełożonego. Brzmi znajomo?

Niezwykły eksperyment
Profesor Sugata Mitra, naukowiec hinduskiego pochodzenia, profe-

sor na Uniwersytecie w Newcastle w Anglii ustawił swój komputer 

w wiosce Kallikupen w południowych Indiach. Dzieci w tej wiosce 

posługiwały się tylko językiem Tamil. Mieszkańcy nie mieli do czynie-

nia z żadną cywilizacją. Dzieci w ciągu paru godzin były w stanie 

obsłużyć podstawowe funkcje komputera, przeglądarki internetowej 

i opanować gry. Gdy wrócił po dwóch miesiącach, mała dziewczyn-

ka łamaną angielszczyzną powiedziała do profesora: Poza tym, że 

niewłaściwie powielony molekuł DNA jest przyczyną chorób, to nic 

więcej nie rozumiemy. Taki był początek eksperymentu, który profe-

sor prowadził latami w kilkudziesięciu odizolowanych od świata miej-

scach i przynosił zawsze takie same efekty. W ciągu 9 miesięcy 

dzieci z odległych kontynentów potrafiły opanować wiedzę i język 

na poziomie przeciętnego dorosłego obywatela Europy. Profesor 

Mitra sprowadził wyniki swojej pracy do kilku prostych zaleceń. Pod-

stawą pozyskiwania wiedzy przez dzieci jest Zachęta, Podziw i Nauka. 

Jak to działa?
Badania neurologiczne dowiodły, że część mózgu, która reaguje na 

zagrożenie odpowiedzialna jest za paraliż części mózgu odpowie-

dzialnych za naukę. Jako zagrożenie należy rozumieć karę i egza-

min, czyli dwie podstawowe składowe systemu, w którym nasze 

dzieci tracą swój geniusz. Profesor Mitra uważa, że dostarczając 

dzieciom ciekawych narzędzi i odpowiednio je stymulując (nazywa 

to efektem babci, która stoi nad dziećmi i mówi “Ojej to niesamo-

wite, jak ci się to udało?!”), można osiągnąć lepsze, większe, cie-

kawsze efekty w systemie powszechnej edukacji. Rola nauczyciela 

sprowadza się w tym systemie do mędrca zadającego właściwe 

pytania i zachwycającego się różnorodnością odpowiedzi. 

Wszystko wokół rozwija się w zatrważającym tempie, ułatwiając 

i wzbogacając codzienne życie. Jak to się dzieje, że system eduka-

cji oprócz kosmetycznych udogodnień przypomina swój prototyp 

sprzed kilkuset lat?

Zachwycajmy się więc naszymi dziećmi. Jesteśmy im to winni. 

Kiedy wyrosną na dojrzałych ludzi będziemy wtedy nadal oznajmiać 

sobie i światu: Moje dziecko jest genialne!

Aleksandra Bańkowicz
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Gaudeamus – czyli radość z nauki

C zy wiesz, że…  Albert Einstein, w czasach szkolnych marzy-

ciel zakłócający tok lekcji ciągłymi pytaniami, w opinii nauczy-

cieli miał nigdy niczego nie osiągnąć, a jego notowania stały  

tak nisko, że wielokrotnie zalecano mu rezygnację ze szkoły? 

O Darwinie wychowawcy sądzili, że jest „chłopcem o inteligencji 

poniżej średnich standardów”, a nauczyciel Winstona Churchilla 

opisał go w następujący sposób: „To element, który bezustannie 

przeszkadza i stoi o krok od wpakowania się w problemy”.

W większości współczesnych szkół ich talenty nadal nie 

zostałyby zauważone. Chyba, że trafiliby do szkoły, która dosto-

sowuje metody i formy pracy do potencjału ucznia, dominują-

cej inteligencji, preferowanego stylu uczenia się, zainteresowań, 

zdolności, a także tempa pracy. Utopia? Nie. Rzeczywistość  

– i to ta czekająca tuż za rogiem.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa GAUDEAMUS mieści się 

w Józefosławiu, w przestronnym budynku, który został zapro-

jektowany z myślą o komforcie i bezpieczeństwie uczniów. 

Nowoczesne wnętrza wyposażono w wysokiej jakości certyfi-

kowane meble i sprzęty. Wychodząc naprzeciw potrzebom 

uczniów w salach klas 1-3 urządzono kąciki relaksacji i indywi-

dualnej zabawy. Przed salami wiszą tablice sławy, które poma-

gają najmłodszym wychowankom w budowaniu poczucia 

własnej wartości. Klasy starsze mają do dyspozycji pracownie: 

humanistyczną, przyrodniczą, muzyczno-teatralną czy plastycz-

ną gdzie nauczyciele nie tylko towarzyszą im w drodze eduka-

cji, ale także wspierają w rozwijaniu pasji i odkrywaniu 

osobistego potencjału.

Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w pełnowymia-

rowej sali gimnastycznej lub na  boisku szkolnym, którymi pla-

cówka może się  poszczycić jako jedyna z nielicznych w okolicy.

W szkole, której istotnym zadaniem jest wyposażenie uczniów 

w umiejętności informacyjno-komunikacyjne, nie mogło oczy-

wiście zabraknąć nowoczesnej pracowni matematyczno-infor-

matycznej czy tablic multimedialnych w każdej z klas. Naturalną 

konsekwencją jest również codzienna nauka języka angielskie-

go, a także możliwość przystąpienia  do egzaminu Young Lear-

ners English opracowanego przez University of Cambridge. 

Organizując proces edukacyjny w oparciu o teorię inteligen-

cji wielorakich NSP Gaudeamus dba o wszechstronny rozwój 

swoich wychowanków. W ramach świetlicy szkolnej działają 

nieodpłatnie kluby i koła. Niesłabnącą popularnością cieszą się 

m.in. „Kuchenne ewolucje” czy Klub Młodego Odkrywcy pro-

wadzony pod patronatem Centrum Nauki Kopernik. Dodatko-

wo szkoła oferuje bogaty wachlarz zajęć fakultatywnych. Nauka 

śpiewu, gry na pianinie i na skrzypcach, rozwijanie umiejętno-

ści aktorskich, projektowanie i konstruowanie robotów, wschod-

nie sztuki walki to tylko niektóre z nich. 

Jeśli dodamy, że szkoła zapewnia uczniom opiekę w godzi-

nach 7.30-18.00, serwuje w ciągu dnia trzy smaczne i zdrowe 

posiłki, gwarantuje opiekę specjalistów oraz zespół kreatyw-

nych wysoko wykwalifikowanych nauczycieli – zaczynamy 

rozumieć, że tu… RADOŚĆ jest kluczem do efektywnej nauki, 

NAUKA rozwija pasję, PASJA motywuje do działania. Dlatego 

uczniowie Gaudeamus uwielbiają chodzić do swojej szkoły.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa GAUDEAMUS

ul. Ogrodowa 20 B

05-500 Józefosław (Piaseczno)

tel. 690 999 126

jozefoslaw@szkola-gaudeamus.pl

25 lat „Szkoły Marzeń” 

Początki
Zaczęło się wszystko od tego, że w roku 1992 pani Maria Moy-

kowska postanowiła założyć szkołę, której mogłaby powierzyć 

kształcenie własnych dzieci. 

Obecnie „Szkoła Marzeń” jest jedną z najstarszych szkół pry-

watnych w Warszawie, Piasecznie i okolicach. W skład instytu-

cji wchodzą: Prywatne Przedszkole „Ptasie gniazdo”, Prywatna 

Szkoła Podstawowa nr 72, Prywatne Gimnazjum nr 2 – w Pia-

secznie oraz Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 w Jazgarze-

wszczyźnie (Zalesie Dolne). Najmłodszym zaś „dzieckiem” jest 

Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia. Wszystkie szkoły oraz 

przedszkole mają uprawnienia placówek publicznych.

Zielona 14
Główny budynek „Szkoły Marzeń” ulokowany jest na pograni-

czu Józefosławia, Piaseczna i Konstancina – w Piasecznie przy 

ulicy Zielonej 14. Mieszczą się w nim: Prywatna Szkoła Podsta-

wowa nr 72,  Prywatne Gimnazjum nr 2 oraz Niepubliczna Szko-

ła Muzyczna I stopnia.  

Na powierzchni blisko 6000 m2 znajdują się sale klasowe, pra-

cownie, stołówka oraz pełnowymiarowa sala gimnastyczna. 

Uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej prawie codziennie spę-

dzają około 70 minut na świeżym powietrzu podczas przerwy 

rekreacyjnej, najchętniej na nowoczesnym placu zabaw, który ma 

bezpieczną nawierzchnię. Ich starsi koledzy wolą grać np. w piłkę 

nożną na  wybudowanym w ubiegłym roku boisku sportowym.

Puzzle edukacyjne
Liczba lekcji z przedmiotów egzaminacyjnych jest rozszerzona 

w stosunku do ramowego planu nauczania MEN. Dzięki temu 

jest czas na dokładne opanowanie podstawy programowej, 

egzaminy próbne czy wycieczki edukacyjne. Nieobecność 

nauczyciela danego przedmiotu, spowodowana np. chorobą, 

nie stanowi zagrożenia dla realizacji materiału.

Od lat „Szkoła Marzeń” znajduje się w 9 staninie, czyli wśród 

około 4% polskich szkół, których uczniowie zdają egzaminy 

państwowe na najwyższym poziomie.

W Prywatnej Szkole Podstawowej nr 72 oraz Prywatnym Gim-

nazjum nr 2 duży nacisk kładzie się na nauczanie języków 

obcych, w szczególności angielskiego. Z językiem Szekspira  

i Beatlesów uczniowie mają kontakt nawet na 10 lekcjach tygo-

dniowo, w tym na zajęciach dwujęzycznych.

W ramach czesnego uczniowie mogą korzystać z bogatej 

oferty zajęć pozalekcyjnych – kół zainteresowań oraz konsul-

tacji przedmiotowych. Słowem, szkoła daje uczniowi i rodzico-

wi puzzle, które należy ułożyć stosownie do potrzeb 

i możliwości konkretnego dziecka lub młodego człowieka.

Bezpieczeństwo
Szkoła przy Zielonej jest obiektem objętym monitoringiem.  

24 godziny na dobę o bezpieczeństwo dba również pracownik 

ochrony. Klasy liczą do 18 osób, na jednego nauczyciela przy-

pada statystycznie 6 uczniów. Szkoła jest m.in. także dzięki temu 

miejscem bezpiecznym, gdzie osoby niepożądane nie mają 

wstępu.

„Cienką czerwoną linią”, po przekroczeniu której grozi 

uczniowi relegowanie ze szkoły, jest posiadanie lub zażywanie 

środków psychoaktywnych, przemoc fizyczna, psychiczna oraz 

cyberprzemoc.

Józefosławskie drogi 
Józefosław jest jedną z najdynamiczniej roz-

wijających się miejscowości w Polsce.  

W związku z tym nie zawsze infrastruktura 

nadąża za powstawaniem nowych osiedli. 

Problemem jest brak chodników, wąskie 

drogi, korki w godzinach szczytu. Dlatego 

w tym roku szkolnym „Szkoła Marzeń” uru-

chomiła dla swoich uczniów bezpłatne 

połączenia ze szkołą. Mieszkańcy Józefo-

sławia już się przyzwyczaili do autokarów 

i busów z charakterystycznym ptakiem ori-

gami i napisem „Szkoła Marzeń”.

Gracjan Góra

Więcej o „Szkole Marzeń”  

(w tym harmonogram rekrutacji):

 www.szkolamarzen.pl
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The International school – szkoła z klasą

O tym, czy warto postawić na międzynarodową edukację 

rozmawiamy z Prezesem Zarządu Podstawowej Szkoły 

Międzynarodowej The International School, oraz współzałoży-

cielem Gimnazjum Dwujęzycznego The Middle International 

School of Warsaw (MIS), Wiolettą Kułakowską.  

Dlaczego warto wysłać dziecko  

do Waszej szkoły podstawowej i gimnazjum ?

W.K.: Wybierając szkołę podstawową i gimnazjum warto zasta-

nowić się w jakiej przestrzeni intelektualno-społecznej będzie 

rozwijać się nasze dziecko przez nastepne lata. 

Świat w którym żyjemy, pracujemy i wychowujemy dzieci, 

zmienia się z dekady na dekadę. Zmienia się również świat edu-

kacji wraz z nowymi potrzebami uczniów nastawionych na posłu-

giwanie się narzędziami, które nam jako rodzicom nie były ani 

znane, ani dostępne. Nasze placówki wprowadziły program, któ-

ry uwzględnia zarówno nieodzowność nauki wszechobecnego 

języka angielskiego, jak i bogactwo   wiedzy z każdego zakątka 

świata, interaktywnych technik, cyfrowej edukacji i nowych spo-

łeczności – te elementy uwzględniliśmy przy wyborze sposobu 

kształcenia dzieci.

Czym wyróżniają się Wasze placówki? 

W.K.: Szkoła już dziesięć lat realizuje program międzynarodowy, 

który z sukcesem kontynuuje w gimnazjum. Założyciele oraz kadra 

szkoły dawno zdali sobie sprawę z tego, iż tradycyjna tablica i kre-

da nie wystarczą do zapewnienia uczniom nowoczesnej edukacji, 

natomiast wykorzystanie multimedialnego systemu SmartBoard 

i korzystanie z uznanych oraz sprawdzonych programów eduka-

cyjnych to przepustka do dobrego startu. Program kanadyjski skła-

nia uczniów do poszukiwań, odkrywania procesów i zależności, 

a mniejszy nacisk stawia na naukę dat i faktów, co doskonale uzu-

pełnia program polski, oparty na faktograficznym przyswajaniu 

wiedzy. Pierwsze lata szkoły podstawowej to bardzo ważny okres 

w życiu dziecka, a okres gimnazjalny to czas dojrzewania, który 

warto spędzić w odpowiednim środowisku rówieśniczym z moż-

liwością kształcenia na różnych poziomach, co w polskiej eduka-

cji następuje dopiero na etapie liceum. 

Jaki program realizują właściwie Wasze placówki?

W.K.: Podstawowym założeniem szkoły podstawowej i gimna-

zjum jest realizacja programu w języku polskim i języku angiel-

skim. Szkoła czerpie z dorobku oraz osiagnięć najlepszych 

polskich i kanadyjskich programów edukacyjnych, tworząc wła-

sne autorskie rozwiązania, bazując na doświadczeniach edu-

kacyjnych Kanady, kraju który zajmuje wysokie pozycje 

w światowych testach PISA (skrót nazwy Programu Międzyna-

rodowej Oceny Umiejętności Uczniów). Uczniowie otrzymują 

dwa świadectwa, polskie i kanadyjskie (report cards) oraz cer-

tyfikaty (certificates) potwierdzające poziom umiejętności ade-

kwatny do systemu kształcenia w Kanadzie. 

Co w Pani opinii składa się na sukces Waszych placówek?

W.K.: Jednym z najważniejszych aspektów jest doskonale 

wykwalifikowany i licencjonowany zespół nauczycieli kanadyj-

skich i polskich. To właśnie nowoczesne podejście do uczniów, 

bazujące na metodzie imersji językowej i wykorzystaniu tech-

nik projektowych oraz empiryczne zdobywanie wiedzy, leżą 

u podstaw tego, iż szkoła znalazła się w prestiżowym gronie 

najlepszych szkół dziesięciolecia w Warszawie, a jej uczniowie 

i absolwenci co roku odnoszą sukcesy między innymi w ogól-

nopolskich olimpiadach.

W gimnazjum organizujemy spotkania z ciekawymi osobo-

wościami, trenerami personalnymi i studentami prestiżowych 

amerykańskich oraz brytyjskich uczelni – to sposób w jaki inspi-

rujemy młodych ludzi do odkrywania siebie i poszukiwania wła-

snych dróg rozwoju.

Cieszymy się z sukcesów naszych absolwentów i to jest naj-

większą miarą naszego sukcesu, wiemy bowiem, iż opuszcza-

jąc szkołę, dysponują odpowiednim kapitałem społecznym 

i znają swoje możliwości – ufamy, że w pełni wykorzystają tę 

wiedzę w przyszłości, mierząc się ze światem dorosłych.

Fascynująca nauka w Szkole Odkrywców

S zkoła Odkrywców stawia sobie za cel, aby Uczniowie byli 

zachęceni i zmotywowani do nauki oraz poszerzali swoje hory-

zonty. Realizujemy program znacznie wykraczający ponad pod-

stawę programową. Przygotowujemy uczniów do konkursów 

ogólnopolskich i możemy poszczycić się wysokimi wynikami. Na 

co dzień dbamy, aby nauka była dla uczniów ciekawa i atrakcyjna. 

Poniżej kilka aspektów, które wg nas do tego się przyczyniają.

Bogaty i urozmaicony program
Na cotygodniowych obligatoryjnych lekcjach Klubu Odkryw-

ców, uczniowie razem z nauczycielem wykonują doświadcze-

nia i empirycznie sprawdzają czym jest dyfuzja, jak działa 

peryskop, które substancje przewodzą prąd itp. Wspaniałą oka-

zją do przeprowadzania eksperymentów są także Noce Szalo-

nych Naukowców organizowane w naszej szkole. 

W każdym miesiącu, w kl. I-III przez cały tydzień, realizowany 

jest projekt inspirowany materiałami zawartymi w magazynie 

„Odkrywca” wydawnictwa National Geographic. Projekt pt.: „Odkry-

cia, które zmieniły bieg świata” dostarczył nam ciekawostek  

nt. wynalazków i ich wpływu na rozwój cywilizacji. Innym razem 

zastanawialiśmy się razem z uczniami „czy klimat oszalał?”. Szu-

kaliśmy informacji na temat stref klimatycznych, a także na temat 

katastrof klimatycznych w różnych częściach świata. 

Lekcje języka angielskiego odbywają się 6 razy w tygodniu, 

w podziale na maksymalnie 8-9 osobowe grupy. Dwie lekcje 

w tygodniu prowadzi native speaker, a 4 lektor. Ponadto od kl. 

IV prowadzimy naukę języka hiszpańskiego lub niemieckiego. 

Proponujemy prawie 20 różnego rodzaju zajęć dodatkowych 

i kół zainteresowań, od koła teatralnego, chóru, czy redakcji gazet-

ki, przez piłkę nożną, karate, czy taniec, aż po klub gier logicz-

nych, koło historyczne, koło kulinarne, czy klub ciekawskich. 

Nowoczesne technologie na co dzień
Wszystkie klasy wyposażone są w tablice multimedialne z pro-

jektorami ultrakrótkoogniskowymi. Sala komputerowa nie służy 

tylko do prowadzenia zajęć komputerowych. Tu również ucznio-

wie poszukują informacji oraz wykonują zadania i ćwiczenia, m.in. 

M I
CHOOL OF WARSAWS

IDDLE THE NTERNATIONAL

Szkoła Podstawowa The International School   www.szkolamiedzynarodowa.pl   tel. + 48 22 894 42 00  

 Gimnazjum Dwujęzyczne The Middle International School of Warsaw www.gimnazjum.internationalschool.pl  tel. +48 513 354 026  

z matematyki i języków obcych. Tu również w ramach dodatko-

wych zajęć, redagują gazetkę uczniowską, a dochód z jej sprze-

daży przekazują na wybrany przez siebie cel charytatywny.

Poza lekcjami
W każdym miesiącu uczniowie jadą na wycieczki lub warszta-

ty, dzięki którym mogą obcować z przyrodą, kulturą, czy histo-

rią, o której dowiadują się na lekcjach. Nie omijamy żadnych 

istotnych wydarzeń - ostatnio byliśmy na multimedialnej wysta-

wie „Van Gogh Alive”, na warsztatach na Zamku w Czersku, 

w Bazie Lotnictwa Taktycznego, w Muzeum Narodowym, na 

lekcji teatralnej w Teatrze Syrena, w Mennicy Polskiej, w Polskim 

Radiu i w Centrum Nauki Kopernik. 

Święta, uroczystości rodzinne, czy państwowe to okazja do 

eksplozji naszych uczniowskich talentów. Uczniowie przygoto-

wują ciekawe, groteskowe, wywołujące zastanowienie i nierzad-

ko wyciskające łzę z oka rodziców przedstawienia i koncerty 

w akompaniamencie naszego niepowtarzalnego szkolnego ban-

du składającego się z nauczycieli Szkoły Odkrywców oraz uzdol-

nionych muzycznie uczniów. Bierzemy udział w akcjach 

charytatywnych, organizujemy pikniki naukowe, pokazy talen-

tów, dyskoteki, zielone szkoły itp.

Rekrutacja rozpoczęta
Prowadzimy nabór do kl. I oraz rekrutację uzupełniającą na wol-

ne miejsca w kl. II-VI na rok szkolny 2016/2017. Od września 

zapraszamy także do zerówek, które prowadzone będą w ramach 

Przedszkola Niepublicznego Akademia Przedszkolaków w tym 

samym budynku (oddzielnie dla rocznika 2010 i 2011). Absol-

wenci naszego przedszkola mają pierwszeństwo przy naborze 

do Szkoły Odkrywców. Zapisy prowadzimy przez cały rok. 

Zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY, który odbędzie się we wto-

rek 23.02.2016 roku o godzinie 17:30. W trakcie dnia otwarte-

go będą się odbywały zajęcia Klubu Odkrywców, na które 

przyjmujemy zapisy poprzez formularz zamieszczony na naszej 

stronie w zakładce kontakt.

Niepubliczna Podstawowa Szkoła Odkrywców

Ul. Ogrodowa 14, 05-509 Józefosław

www.szkola-odkrywcow.pl
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Taniec jest fit

Dobrostan w życiu i edukacji

P oczątek roku, to czas postanowień. Być może postanowi-

łeś właśnie, Czytelniku, że w końcu nauczysz się języka obce-

go, pomożesz swojemu dziecku odnaleźć się w zagmatwanym 

świecie edukacji lub po prostu znajdziesz czas dla siebie. 

Są w naszej okolicy dwa miejsca, które pozwolą Ci na reali-

zację tych celów: VSchool i Akademia Cudów.

„Jeśli robisz to samo, w ten sam sposób,  
to uzyskasz te same rezultaty”
Zapewne masz w tej kwestii własne doświadczenia i wiesz, że 

standardowe sposoby nauki języka często nie skutkują. Dlate-

go w VSchool uczymy inaczej. Udostępniamy Ci autorską meto-

dę INT z elementami NLP, która przyśpieszy naukę oraz 

pozwoli Ci na przełamanie  wewnętrznych oporów i barier. 

Doświadczony coach, który zna odpowiednie techniki pokie-

ruje procesem zmiany.

Pomyśl, czy masz jakieś ograniczające przekonania na swój 

temat. Wyobraź sobie, co byłoby możliwe dla Ciebie gdybyś nie 

miał tego przekonania? Czy wiesz jakie możliwości zacząłbyś brać 

pod uwagę? O jakich możliwościach jeszcze nawet nie myślisz? 

Akademia Cudów prowokuje do zadawania sobie pytań  

i dostarczy Ci też narzędzi w postaci interesujących zajęć, wyjaz-

dów i warsztatów, a wkrótce webinariów, które wspomogą Cię 

Z umba® Fitness to stosunkowo młody, bijący rekordy popu-

larności na całym świecie program taneczno – fitnessowy. 

W czasie jednych zajęć przetańczymy kilkanaście choreografii 

do muzyki głównie latynoskiej. Aby Zumbą mógł się cieszyć 

każdy powstały jej różne odmiany. Z najbardziej popularnych: 

Zumba® Fitness – standardowy program; Zumba® Kids - dzie-

ci w wieku 7-11; Zumba® Kids Jr – dla najmłodszych (4-6) oraz 

Zumba® Gold – dedykowana osobom starszym lub po prostu 

tym, którzy z różnych powodów muszą ćwiczyć delikatniej.

Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie oferty dla dodatko-

wej grupy wiekowej, czyli nastolatek, dla których Zumba® Kids 

nie jest już żadnym wyzwaniem. 

To był eksperyment, ale pomysł okazał się trafiony. Dziew-

czyny chcą tańczyć i, co nas bardzo cieszy, chcą porządnie 

poćwiczyć i rozruszać ciało. Wiedzą, że ćwiczą rytmikę, plasty-

kę ciała, spalają kalorie. Świadomie inwestują swój czas w lep-

sze zdrowie, samopoczucie i wygląd. 

Z perspektywy kilku miesięcy funkcjonowania grupy i roz-

mów z dziewczynami, w zajęciach cenią sobie bardzo również 

to, że ćwiczą ze swoimi rówieśnikami. Mają ze sobą szczegól-

ną, naturalną nić porozumienia, a tematy naszych wspólnych 

rozmów to nie tylko taniec, ale również sprawdziany, imprezy, 

wyjazdy i inne sprawy z życia codziennego nastolatek. Czasem 

w rozwoju osobistym i zmianie.

A wszystko po to byś na końcu swojego życia mógł powie-

dzieć, że miało sens…

Więc co zrobisz by tym razem odnieść sukces? 
Akademia Cudów: Luty – warsztaty: „Jak się w końcu zebrać 

i zacząć działać?”, „Choroba – wróg czy przyjaciel?”, „Majówka 

– Wiosenne Przebudzenie – tydzień mocy dla kobiet na Wyspach 

Kanaryjskich”.

 VSchool: Zajęcia stacjonarne w firmach i on-line. Praktycy 

Business English. Coaching edukacyjny. Nadrabianie materiału. 

Wakacyjne kursy językowe w sprawdzonych szkołach za grani-

cą dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  Wkrótce zapisy na nowe 

kursy językowe!  

Akademia Cudów, VSchool

Nowa Iwiczna, Graniczna 19 A 

tel. 666-195-963

www.facebook.com/akademiacudow/

www. akademiacudow.pl

Szkola Językowa VSchool   

Mysiadło, Kwiatowa 20/14       

tel. 506483053                               

www.facebook.com/vschoolmysiadlo

www.vschool.eu

na poważnie, często na wesoło. Takiego klimatu nie udałoby się 

osiągnąć w żadnych innych konfiguracjach wiekowych.

Z różnic technicznych – na tych zajęciach, jako instuktor, 

pozwalam sobie czasem na nauczenie trudniejszego kroku, 

wobec czego choreografii zatańczonych jest nieco mniej, niż 

na standardowej Zumbie. Natomiast same choreografie nie róż-

nią się niczym.

Z naszej perspektywy, instruktorów i klubu, widzimy inną, 

ogromną korzyść społeczną. Jeśli już zachęciliśmy młodych 

ludzi do ruchu wierzymy, że ta miłość w nich pozostanie. Być 

może zmieni się rodzaj uprawianych ćwiczeń, taniec zostanie 

zastąpiony treningiem funkcjonalnym lub koszykówką, ale tak 

naprawdę najważniejsze jest to, że bakcyl aktywności fizycznej 

został już zaszczepiony. Ziarenko zasiane. I oby dobrze rosło.

GreenUp

ul.Puławska 45B

05-500 Piaseczno

IV piętro w budynku 

Puławska Plaza
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Rodzinne spotkania z językiem hiszpańskim

Rodzice i dzieci podczas wspólnych  
zajęć języka hiszpańskiego? 
Czy to tylko nauka czy też może sposób na bliższą komunika-

cję i wzmocnienie wzajemnych relacji? Wielu rodziców poszu-

kuje kreatywnych form spędzania wolnego czasu z dziećmi. 

Jedną z opcji jest przygoda z językiem hiszpańskim. Pomysł tym 

bardziej godny polecenia, jeśli zajęcia prowadzi nauczyciel z Hisz-

panii czy Ameryki Południowej, który przy okazji nauki przekaże 

wiele informacji o kulturze kraju, z którego pochodzi. Takie zaję-

cia są bardzo popularne zwłaszcza wśród nastolatków, którym 

trudno w tym wieku włączać się we wspólne działania z rodzi-

cami. Zajęcia sprawiają, że rodzice i dzieci wzajemnie odkrywa-

ją siebie na nowo. 

Jedna wspólna godzina hiszpańskiego w szkole tygodniowo, 

to kilka dodatkowych godzin poświęconych na wspólną naukę 

słówek, rozmowy i wymianę opinii o samych zajęciach pomiędzy 

członkami rodziny. Rodzice nie chcą kojarzyć się dziecku tylko 

z pracami domowymi, pośpiechem i męczącymi pytaniami o zada-

nia domowe. Wspólna nauka języka jest kuszącą alternatywą.

W Sollares już od września prowadzone są rodzinne zajęcia 

hiszpańskiego: rodzice + dzieci. Jedynym warunkiem jest 

podobny poziom zaawansowania członków rodziny. Został 

opracowany autorski program nauczania. Każde zajęcia są indy-

widualnie przygotowywane przez lektorów.

Wzajemna akceptacja i szacunek
Zajęcia rodzinne prowadzą doświadczeni lektorzy, z ponad dzie-

sięcioletnim stażem. To najtrudniejsza forma zajęć, gdyż naj-

ważniejszym aspektem pracy w grupie rodzinnej jest ustawienie 

komunikacji i relacji na właściwym poziomie. Dlaczego jest to 

takie trudne? W relacjach rodzinnych jest bardzo dużo emocji, 

z którymi niejednokrotnie ciężko sobie poradzić. Otwartość, 

równouprawnienie, wzajemna akceptacja i szacunek to funda-

mentalne zasady we wzajemnej komunikacji, o których często 

zapominamy w codziennych relacjach. Sytuacja, w której i dzie-

ci i rodzice stają się uczniami, stawia ich w sytuacji partnerskiej, 

a to już naprawdę niezły początek! 

Każda rodzina to inny system
Felix de Vega – lektor pochodzący z Hiszpanii, który od ponad 

11 lat uczy języka hiszpańskiego w Polsce prowadzi takie zaję-

cia rodzinne i mówi: „Każda rodzina to inny system, inny rodzaj 

relacji. Prowadzę zajęcia przede wszystkim w grupach rodzice 

+ nastolatki. Pierwsze spotkania są zazwyczaj emocjonalne, 

a moją rolą jest sprawić, aby obie strony czuły się bezpiecznie 

i komfortowo. Wspólna nauka staje się przyjemnością. Rodzice 

i dzieci wzajemnie dowiadują się wielu nowych rzeczy o sobie. 

Zajęcia są interaktywne, także uczniowie zadają sobie wzajem-

nie pytania. Bywa bardzo zabawnie”.

Kreatywne spotkania
German Velazco – Kolumbijczyk od 10 lat mieszkający w Pol-

ce i lektor języka hiszpańskiego podkreśla:

„To dla mnie zupełnie nowa forma pracy. Z całą pewnością 

bardziej wymagająca, trudniejsza.

Zajęcia przygotowuję tak, aby maksymalnie angażować 

uczniów. Nie ma lepszej formy nauki niż poprzez zabawę. Czę-

sto więc gramy w różne gry, ucząc się słówek i gramatyki. Pra-

ca domowa to kolejny ważny aspekt pracy z takimi grupami. 

Często praca domowa, to przygotowanie projektu, co wyma-

ga kreatywności i współpracy”

Sollares prowadzi również zajęcia z tanecznej sztuki walki 

capoeira. Na te zajęcia również można przyjść z dziećmi i razem 

ćwiczyć. Zajęcia prowadzi doświadczony i utytułowany capo-

erzysta z Brazylii. 

SOLLARES Instytul Kultury Latynoamerykańskiej

ul. Wilanowska 19, 05-509 Józefosław

instytut@sollares.pl, www.sollares.pl
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Przedszkole Mrówkolandia  
z oddziałami integracyjnymi

J estem pedagogiem, od wielu lat pracuję z dziećmi oraz pro-

wadzę przedszkole w Nowej Iwicznej i w Mińsku Mazowiec-

kim. W swojej pracy staram się sprostać potrzebom dzieci. To 

cudowne uczucie spotykać absolwentów naszej Mrówkolandii, 

którzy z daleka wołają „Cześć Ciociu” i z impetem biegną, aby 

przytulić się na powitanie. Zastanawiałam się w czym tkwi ta 

magia, jednak nigdy nie potrafiłam sobie tego wytłumaczyć. 

Pewnego dnia odbyłam przyjemną pogawędkę z miłą bab-

cią, podczas której zrozumiałam ważną rzecz. Owa babcia opo-

wiedziała mi historię, jak jej dorosła córka szukała przedszkola 

dla swojej córeczki, małej „księżniczki”. Poświęciła wiele dni na 

to, aby odwiedzić wszystkie placówki przedszkolne w okolicy 

i nie mogła zdecydować, do której ma posłać dziecko. Wyobra-

żenie dorosłej kobiety o tym, w jakim miejscu będzie spędzać 

najpiękniejsze chwile swojego dzieciństwa jej córka, znacznie 

mijały się z tym, co widziała w rzeczywistości. Wtedy właśnie 

odwiedziła Mrówkolandię. W małej zacisznej uliczce, na końcu 

drogi zobaczyła żółty domek. Drzwi otworzyły się szeroko i czar 

przedszkola ogarnął przybyszów. Ciepła atmosfera, uśmiech-

nięte buzie i unoszący się w powietrzu powiew kreatywności, 

przyjaźni i bezpieczeństwa. To właśnie urzekło gości, a ja zro-

zumiałam, że to dzieci uczą nas postrzegania świata i przypo-

minają nam jak to jest być dzieckiem. 

Tym właśnie charakteryzuje się nasze przedszkole:

∞   fantastyczna opieka zaangażowanych i kreatywnych „cioć”

∞   świetni specjaliści 

∞   domowa atmosfera

∞   indywidualne podejście do każdego malucha i starszaka

∞   wsparcie dla rodziców

∞   wczesne wspomaganie rozwoju

∞   grupy integracyjne

∞   jednolita terapia

Przedszkole Mrówkolandia 

Z oddziałami integracyjnymi

Nowa Iwiczna, ul. Cicha 17 

tel. 790 540 881, www.mrowkolandia.eu 

Śmiechy Brzdąców słychać cały dzień

D zień w przedszkolu zaczynamy od wspólnej zabawy i muzy-

koterapii. Potem jest czas na pyszne śniadanie. Po posiłku 

rozpoczynają się zajęcia programowe z całą grupą, rozwijają-

ce twórczą aktywność dzieci, spacer i zabawy w ogrodzie, zaję-

cia terapeutyczne: grupowe i indywidualne. 

Wiemy jak bardzo ważne są pierwsze lata życia, dlatego już 

od 6 miesiąca, aż do progu edukacji przedszkolnej dbamy o pra-

widłowy rozwój naszych Brzdąców.

Poza programem oferujemy zajęcia dodatkowe: naukę języ-

ka angielskiego, naukę tańca, zajęcia z piłki nożnej oraz kick-

boxingu, zajęcia kulinarne. Czy u nas można się nudzić?

Nasze Brzdące mogą również liczyć na indywidualne wspar-

cie ze strony logopedy, pedagoga specjalnego, terapeuty peda-

gogicznego i psychologa. Ściśle współpracujemy z Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną Neurolandia.

Raz w miesiącu spotykamy się ze sztuką, goszcząc spektakle 

teatralne. Odwiedzają nas wyjątkowi goście: leśnicy, naukowcy z UW, 

treserzy zwierząt. Co miesiąc przyjeżdżają kucyki, na które dzieci 

niecierpliwie czekają. Oprócz atrakcji w placówce organizujemy 

wyjazdy do kina, teatrów, muzeów oraz na łono natury.

Życie przedszkolne wypełniają nam również różne akcje typu: 

„Zdrowo jemy – zdrowo rośniemy”, konkursy na palmę wielka-

nocną, ekobombkę, karmnik dla ptaków lub akcje zbierania 

nakrętek oraz zużytych baterii. Wszystkiego dopełniają festiwa-

le piosenki i turnieje sportowe. 

Chętnie spędzamy czas także z rodzicami. Możliwość ich 

codziennej obecności w grupie przedszkolnej, omawianie funk-

cjonowania dziecka w grupie, spotkania integracyjne, zebrania 

i warsztaty rozwijające umiejętności wychowawcze rodziców 

to bardzo istotne elementy współpracy: placówka – rodzic.

I tak od rana do wieczora słychać radosne głosy i śmiech 

naszych pociech, a my bacznie obserwujemy jak znakomicie 

i szybko rozwijają się pod naszą opieką.

Brzdąc – Niepubliczne Przedszkole i Żłobek w Piasecznie

ul. Jarząbka 20 lok 3, 05-500 Piaseczno

+48 509 028 929 biuro@brzdac.com.pl 

http://www.brzdac.com.pl

http://www.facebook.pl/zlobekiprzedszkolebrzdac

http://www.youtube.com/user/przedszkoleBRZDAC

Kompleksowa oferta dla dzieci i młodzieży  
w Centrum Rehabilitacji Constance Care®

Integracja sensoryczna – beczka, hamak,  
trampolina – zabawy, które pomagają. 
Integracja sensoryczna to naturalny proces, który najintensyw-

niej przebiega do 7 roku życia. Bodźce sensoryczne czyli doty-

kowe, słuchowe, węchowe, smakowe i ruchowe są odbierane, 

porządkowane, przetwarzane oraz interpretowane przez mózg 

w sposób ciągły. Czasami te procesy nie przebiegają prawidło-

wo i pojawiają się zaburzenia. Ich skutki mogą przejawiać się 

trudnościami w opanowaniu umiejętności czytania, liczenia, 

pisania, problemami w zakresie zadań manualnych wymagają-

cych pracy obu rąk (zapinanie guzików, sznurowanie butów, 

używanie sztućców). Może występować obniżony poziom koor-

dynacji wzrokowo – ruchowej, tendencja do przewracania, 

potykania, wpadania na osoby i rzeczy, trudności z opanowa-

niem materiału słuchowego i wzrokowego oraz problemy z kon-

centracją. 

Jak tego uniknąć? Wystarczy zadbać o prawidłową oraz 

wczesną diagnozę. Czas między 3-cim a 5-tym rokiem życia to 

najlepszy moment na podjęcie terapii, ponieważ wtedy szansa 

na poprawę w zakresie funkcjonowania dziecka jest zacznie 

większa niż w późniejszym wieku. Dzieci uwielbiają zajęcia 

z integracji sensorycznej. Duża, odpowiednio wyposażona sala, 

pełna nietypowych „zabawek” oraz uprawnieni doświadczeni 

terapeuci są gwarancją skutecznych zajęć i świetnej zabawy. 

Logopedia – wyraźne mówienie czy coś więcej? 
Wiele osób sądzi, że nieprawidłowa wymowa tylko brzmi nie-

ładnie i nie powoduje innych, poważniejszych problemów.  

To błąd. Konsekwencje zależą od przyczyn. Jeśli powodem tzw. 

seplenienia jest nieprawidłowe ułożenie języka, może to mieć 

skutki ortodontyczne, czyli wpływać na powstawanie lub utrwa-

lanie wady zgryzu. Jeśli przyczyną nieprawidłowego mówienia 

są zaburzenia słuchu, to skutkiem będą problemy z nauką czy-

tania, pisania, a potem z ortografią i gramatyką. Terapia wad 

wymowy jest tym skuteczniejsza, im częściej prowadzona. Przed-

szkola i szkoły mają za mało czasu na efektywną pracę z każ-

dym dzieckiem. Rodzice także powinni być włączeni w terapię, 

ale nie zawsze znajdują choćby kwadrans na codzienne ćwicze-

nia i zabawy językowe. To nie są zajęcia dla przyszłych piosen-

karek czy dziennikarzy. Każde dziecko chce być rozumiane 

i akceptowane przez rówieśników. 

Diagnostyka wad postawy  
– kiedy sprawdzać i dlaczego? 
Z wad postawy nie wyrasta się samoistnie. Można jednak sku-

tecznie je korygować. Zapraszamy na ocenę postawy dzieci 

w każdym wieku. 30 minut konsultacji które, mogą zaważyć na 

dalszym rozwoju. W wieku ok. 4 lat warto przeprowadzić kon-

trolę stóp. Przeoczenie płaskostopia lub koślawości stóp w okre-

sie przedszkolnym bardzo często powoduje późniejsze 

problemy z kolanami oraz kręgosłupem. 

W wieku 6-7 lat, w momencie rozpoczęcia nauki szkolnej, 

dziecko jako uczeń zaczyna spędzać coraz więcej czasu w pozy-

cji siedzącej, co może spowodować osłabienie mięśni głębo-

kich brzucha oraz grzbietu. W takim przypadku konieczne  

jest wzmocnienie mięśni posturalnych oraz korekcja asymetrii 

ciała, w przeciwnym wypadku wady z roku na rok będą się 

pogłębiały.

W wieku nastoletnim szybki wzrost, zmiana proporcji ciała 

oraz przesunięcie środka ciężkości sprzyjają nagłemu pojawie-

niu się skoliozy, która oprócz asymetrii ciała, może powodo-

wać nawracające dolegliwości bólowe.  Prowadzimy terapię 

dzieci z wadami postawy – zajęcia korekcyjne (gimnastyka reha-

bilitacyjna) zarówno indywidualne, jak i grupowe. Niepowta-

rzalna atmosfera, odpowie- 

dnie zaplecze lokalowo-

-sprzętowe oraz doświad-

czeni fizjoterapeuci powo- 

dują, że chce się wracać na 

kolejne zajęcia. U nas nigdy 

nie jest nudno, ale zawsze 

jest skutecznie. 

Informacje i zapisy: 

Centrum Rehabilitacji 

Constance Care® 

tel.: + 22 111 00 57, 

www.constancecare.pl 
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D O D A T E K  E D U K A C Y J N Y

Przedszkole Fantazja

T o przez zabawę najmłodsi uczą się świata i oswajają go. 

Rozwijając wyobraźnię dzieci pomagamy im przekraczać 

bariery, wykorzystując zaś ich wrodzoną zdolność do fantazjo-

wania rozwijamy ich talenty.

Każde dziecko jest inne i wymaga indywidualnego podejścia, 

dlatego w swojej pracy wykorzystujemy różne, nowatorskie 

metody. Główny nacisk kładziemy na pedagogikę Montessori, 

ruch rozwijający Weroniki Sherborne, kinezjologię edukacyjną, 

bajko-terapię oraz metodę projektów.

Ideą przewodnią naszego przedszkola jest edukacja wielo-

kulturowa – umożliwiamy dzieciom odkrywanie własnej  

tożsamości regionalnej i narodowej oraz uczymy czerpania 

z bogactw innych kultur. Wielką wagę przywiązujemy do wycho-

wania w duchu otwartości na świat, szacunku dla siebie i innych 

oraz odpowiedzialności i gotowości niesienia pomocy.

Oferujemy bogaty program zajęć dodatkowych umożliwiają-

cych rozbudzanie talentów dzieci: angielski, szachy, świat 

doświadczeń, rytmika, warsztaty teatralne, warsztaty plastyczne, 

ceramikę, naukę gry na pianinie, tańce, balet, korektywę i piłkę 

nożną. Pragniemy stworzyć dzieciom, wspólnie z Rodzicami, jak 

najlepsze warunki do ich rozwoju fizycznego, intelektualne-

go, społecznego i emocjonalnego.

„Bo fantazja jest od tego, aby bawić się na całe-

go” śpiewał dziecięcy zespół Fasolki. Nasze 

przedszkole i żłobek  powstały, właśnie po to, 

aby dzieci mogły „bawić się na całego”.

Niepubliczne Przedszkole  

i Żłobek Fantazja 

Piaseczno ul. Staszica 12

Łazy/k Magdalenki, ul. Łączności 2f 

tel.506-12-52-82 

www.fantazja.edu.pl

■  Dzieciaki 
w ruch

■  Czy młodzież nie lubi lekcji wf?

Ż ywe srebro, pięciu minut nie 

usiedzi… Tak często mówimy  

o maluchach, które bezustannie 

się wiercą i kręcą. Kto ma  

dzieci ten wie, że naturalnego gło-

du ruchu u małych dzieci nie  

da się zagłuszyć.  

Dlaczego ruch jest tak ważny?
Dzieci ruchowo się rozwijają, mięśnie ciągną kości do wzrostu, mózg 

uczy się koordynacji, serce i płuca pracują jak mogą najlepiej. Najważ-

niejsze w wieku do 6 lat jest, aby ruchu było dużo i różnorodnego, naj-

lepiej w plenerze. Dla wszechstronnego rozwoju konieczne są zabawy 

na placach zabaw, kręcenie na karuzeli, bujanie na huśtawce, zjeżdża-

nie i wspinanie się. Zabawy na huśtawce i karuzeli są zalecane nawet 

w profilaktyce dysleksji. Rolą rodzica jest zabranie dziecka na plac zabaw 

i dopilnowanie bezpieczeństwa, no i co najważniejsze zachęcanie do 

pokonywania trudności, dopingowanie. Zimą trochę jest trudniej o zaba-

wy plenerowe,  ale można pójść do sali zabaw, albo na basen.

Kiedy jest najlepszy czas na sport?
Okres szkoły podstawowej to złoty wiek rozwoju motoryczności 

u dzieci, jedyny słuszny czas na rozpoczęcie przygody ze sportem, 

nawet jeśli nie myśleliśmy o karierze sportowej pociechy. Zalety  

są oczywiste, poprawa motoryki, koordynacji, koncentracji,  

umiejętności zespołowe, przeżywanie sukcesów i porażek.  

W tym wieku sport jest tak samo ważny jak czytanie i pisanie,  

polecane są zorganizowane zajęcia sportowe. Do 10 roku życia  

P roblem unikania lekcji wf zauważam w wieku gimnazjalnym  

i szczególnie w grupie dziewcząt. Skąd się to bierze? Trzeba zwró-

cić uwagę na wiele czynników. Po pierwsze to okres w którym zmie-

nia się ciało młodego człowieka, zatem lekcje wf powinny mieć także 

charakter prozdrowotny. Trzeba rozmawiać z uczniami, żeby przeła-

mywać obawy dotyczące np. reakcji rówieśników na zmiany jakim  

podlega ciało w tym wieku. Po drugie trzeba zapewnić możliwość 

zachowania higieny, zadbać o prysznice i czyste toalety. To szczegól-

nie ważne dla młodych dziewcząt. Po trzecie uważam, iż największy 

wpływ na to ma jednak nauczyciel prowadzący – to od niego zależy 

czy zachęci dzieci i młodzież do lekcji wychowania fizycznego. 

Czasy się zmieniają – lekcje trzeba coraz bardziej urozmaicać,  

by spełniały oczekiwania dzieciaków. Ze swoimi uczniami wycho-

dzimy w teren - organizuję podchody, jeździmy na rowerach, jeź-

dzimy na łyżwach, nartach, wykorzystujemy aurę – bitwy śnieżne, 

sanki, chodzimy z kijkami Nordic Walking, jeździmy na ważne wyda-

rzenia sportowe z klubem kibica – Puchar Polski w piłce ręcznej, 

koszykówce, mecze siatkówki itp.

Czy szkoły w Piasecznie dobrze  
są przygotowane do zajęć wf?
Jeszcze nie wszystkie szkoły posiadają pełnowymiarową infrastruk-

turę sportową , ale wszystko idzie w dobrym kierunku. Władze Gmi-

nie koncentrujemy się na jednej dyscyplinie, ważna jest tzw.  

gimnastyka ogólnorozwojowa. 

A co ze starszymi dziećmi?
Kto ma w domu nastolatka ten wie, że w okresie dojrzewania rośnie 

niezgrabność ruchowa spowodowana nieharmonijnym rozwojem cia-

ła (przezwisko „wyrostek” pochodzi o nieproporcjonalnie przerośnię-

tych dłoni, stóp, a nawet nosa nastolatków). Motywy uprawiania 

sportu przez nastolatki są takie same jak u dorosłych, u chłopców jest 

chęć utrzymania dobrej formy, u dziewcząt dobrego wyglądu. Warto 

pamiętać, że dziewczyny  cechuje lenistwo ruchowe i łatwiej rezygnu-

ją niż chłopcy, szczególnie gdy pojawią się jakiekolwiek przeszkody 

np. brak szatni, duże koszty. Tak naprawdę często zostaje im ta cecha 

na zawsze.

Jak dużo się trzeba ruszać?
Różne są na świecie rekomendacje dotyczące ilości aktywności dla 

dzieci, na wyspach brytyjskich zaleca się  około godziny umiarko-

wanej aktywności np. jazdy na rowerze dziennie i około 30 minut 

dziennie aktywności intensywnej, takiej która powoduje zadyszkę 

i zmęczenie np. szybki taniec. 

Polska należy do krajów o niskim poziomie aktywności fizycz-

nej dzieci, tylko około 20% chłopców i 10% dziewcząt piętnastolet-

nich godzinę dziennie przeznacza na sport. Natomiast ilość godzin 

lekcyjnych wychowania fizycznego mamy największą w Europie. 

Problemem są: mała atrakcyjność zajęć, brak odpowiedniej infra-

struktury i kiepskie wzorce w domu. My, mieszkańcy gminy Piasecz-

no mamy naprawdę szczęście. Lasy, Górki Szymona, Zimne Doły, 

boiska, place zabaw, duże centra sportowe, bogata ilość zajęć spor-

towych pozalekcyjnych. Trzeba tylko chcieć.

lek. med. Katarzyna Bukol-Krawczyk

Specjalista medycyny rodzinnej 

Dietetyk kliniczny i sportowy

P O R O Z M A W I A J M Y  O  Z D R O W I U

szkoła
językowa

od 01.02.2016 do 13.02.2016
w okresie ferii zimowych w naszej szkole
będzie działała świetlica dla dzieci

Godziny otwarcia od 8.00 - 18.00

- godzina pobytu dziecka w świetlicy: tylko 15zł
- całodniowy pobyt dziecka: 100zł 
  (w tym napoje: woda, sok, herbata)
- możliwość zamówienia obiadu 
  (zupa + drugie danie) za dodatkową 
  opłatą: 15zł

Posiłki przygotuje i dostarczy zaprzyjaźniona 
Cafe Jadalnia

W ofercie:

- zajęcia językowe (angielski, francuski, niemiecki, 
  hiszpański, rosyjski)
- warsztaty plastyczne: rysowanie, malowanie, 
  wycinanie, kolorowanie
- zajęcia ruchowe i taneczne
- zabawy i gry planszowe, puzzle, budowanie 
  bajkowego świata, manga, origami, praca 
  z mapą, multimediami
- konkursy z nagrodami

Dołożymy wszelkich starań, aby dzieci na pewno się nie nudziły, a uśmiech towarzyszył im przez cały czas 
spędzony z nami. Dzieci pozostawać będą pod stałą opieką osób z przygotowaniem dydaktycznym.

Zapisy:
Tel: 514 745 123
info@helloszkolajezykowa.pl

Hello Szkoła Językowa
ul. Julianowska 66A
05-090 Józefosław
www.helloszkolajezykowa.pl 

Ferie zimowe 2016 w Hello Szkoła Językowa!

ny inwestują  dużo w sport, w inwestycje sportowe, dotacje dla 

klubów sportowych, organizację i wspieranie imprez ogólnodostęp-

nych. Wuefiści, wszystko w naszych rękach!

Ze sportowym pozdrowieniem 

Krasuska Anna 

Nauczycielka wf w ZSP Gołków

 trenerka z pasją i sercem.
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■  Bezpieczna droga do szkoły

Z a moich czasów było inaczej… Klucze na szyi i samodzielna 

wędrówka na lekcje już od pierwszej klasy podstawówki. Samo-

dzielna, ale nie samotna. Po drodze dołączali koledzy i koleżanki. 

Mało kto przyjeżdżał do szkoły z rodzicami samochodem. Szcze-

gólnie przyjemne były powroty. Często był czas na szybki mecz lub 

zabawę na śniegu zimą.

Dziś jest inaczej. 
Rodzice kładą większy nacisk na bezpieczeństwo dzieci, przypro-

wadzając lub przywożąc je do szkoły. Większość z nas rano jedzie 

do pracy i po drodze, bez większych problemów odstawia swoje 

pociechy. Z powrotami bywa inaczej i dopiero wtedy zaczynają się 

pierwsze samodzielne spacery do domu. Na początku jest to zwią-

zane z pewnym niepokojem rodziców zwłaszcza, że chodniki w naszej 

okolicy dopiero powstają. Jednak, jak na XXI wiek przystało z pomo-

cą rusza technologia. Na rynku dostępne są lokalizatory GPS nada-

jące sygnał „na żywo” o swoim położeniu. Informacje te można 

odczytać za pomocą aplikacji mobilnej na telefonach komórkowych 

lub przez przeglądarkę internetową. Dzięki temu zawsze wiemy, 

gdzie aktualnie znajduje się nasze dziecko. Inne pomocne funkcje 

takich urządzeń to możliwość „wyrysowania” na mapie wirtualnych 

stref. Wejście lub wyjście z nich skutkuje wysłaniem informacji o zda-

rzeniu pod wskazany numer telefonu lub adres email. Taką strefę 

można wytyczyć nad szkołą lub nad domem. Wtedy  

przychodzi informacja o bezpiecznym dojściu do 

szkoły lub powrocie do domu.

Użyteczne funkcje lokalizatorów
W rozwiązaniach tego typu chodzi przede wszystkim 

o wzajemnie poczcie bezpieczeństwa, mniej o kontro-

lę dziecka. W moim przypadku ułatwia to także odbiór 

córki po wycieczkach szkolnych do Warszawy. Godzina 

powrotu zawsze uzależniona jest od korków na ul. Puławskiej i rzad-

ko zbiega się z planowanym czasem powrotu. Rzut oka na aplika-

cję mobilną pozwala być idealnie na czas pod szkołą.

Niektóre lokalizatory wyposażone są dodatkowo w programowa-

ne przyciski. Wciśnięcie ich wysyła wcześniej skonfigurowaną wia-

domość do opiekuna, np. „przyjedź już po mnie”. Część z tych 

funkcjonalności można uzyskać wykorzystując telefony komórko-

we – jednak  mają one pewne ograniczenia,  słabiej działająca bate-

ria, brak funkcji geostref lub znacznie większy rozmiar. 

Dodatkowo w weekend lokalizator personalny może zabezpieczyć 

rowery w trakcie wycieczki do lasu bądź monitorować zwierzaka 

na spacerze.  Mój poleciał do Malezji w podróż poślubną moich 

przyjaciół, gdzie będzie pilnować bagażu.

 Michał Baranowski

1. Konkurs jest skierowany dla dzieci w wieku od 
7-10 lat
2. Konkurs trwa do 29.02.2016 roku do godziny 
23.59. Zwycięzca zostanie poinformowany 
o wygranej drogą mailową w dniu 1.03.2016 r.
3. I nagrodą w konkursie jest lokalizator firmy 
Trackimo.eu ufundowany przez sklep trackimo.
eu, II nagrodą jest zestaw Mały archtekt, III 
nagrodą jest zestaw Kreatywne mandale ufun-
dowany przez sklep Makowa Panienka.
4. Zgłoszeniem do udziału w konkursie jest 
nadesłanie drogą e-mail na adres sasiedzi@

magazyn-mieszkancow.pl pracy plastycznej 
wykonanej dowolną techniką w formacie nie 
większym niż A4 pt. „Moje ferie“, w okresie trwa-
nia konkursu.
5. W e-mailu należy wpisać imię i nazwisko oraz 
wiek autora pracy , tel. kontaktowy, imię i nazwi-
sko prawnego opiekuna autora pracy.
6. Dane osobowe uczestników będą wykorzy-
stywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięz-
cy i przyznania nagrody.
7. O wyłonieniu zwycięzcy konkursu decyduje 
powołana w tym celu Komisja Konkursowa, 

zwana dalej Komisją. Komisję powołuje Organi-
zator. Skład Komisji ustala Organizator (Redak-
cja Magazynu „Sąsiedzi“)
8. Warunkiem koniecznym do odebrania nagro-
dy, jest podanie imienia i nazwiska w treści wia-
domości i potwierdzenie swojej tożsamości 
w chwili odbioru nagrody.
9. Laureaci konkursu, będą mogli odebrać 
nagrody w siedzibie Organizatora. 
Udział w konkursie oznacza zgodę jego uczest-
nika na warunki określone w niniejszym Regu-
laminie.

  Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci „Moje ferie“

■  Konkurs plastyczny dla dzieci „Moje ferie”.
Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 7-10 lat do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Moje 

ferie”. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody: Lokalizator ufundowany przez Trackimo.eu, zestaw 

Mały architekt, oraz zestaw Kreatywne Mandale ufundowane przez sklep Makowa Panienka.

L O K A L N I E

FOT. KATARZYNA KRZYSZKOWSKA

D Z I E C K OZ  P O R A D N I K A  K O S M E T O L O G A

W iatr, mróz, różnice temperatur – okres zimy to dla naszej skó-

ry prawdziwe wyzwanie. To czas, gdy powinniśmy szczegól-

nie chronić warstwę lipidową naskórka przed szkodliwymi 

czynnikami, negatywnie wpływającymi na poziom nawilżenia, ela-

styczności i zdrowia skóry. Warto zatem zaopatrzyć się w mały arse-

nał, który pozwoli nam przetrwać ten trudny czas, zwłaszcza podczas 

uprawiania sportów zimowych.

Usta
Narażone na  pękanie – wymagają silnego nawilżenia i ochrony. 

Świetnie sprawdzi się gęsta, bogata w lanolinę kuracja S.O.S do skó-

ry twarzy i ust dr Murad. To preparat do miejscowego stosowania 

na usta i przesuszoną skórę. Przynosi natychmiastową ulgę, przy-

wracając odpowiedni poziom nawilżenia. Wygodna w aplikacji tub-

ka zmieści się w kieszeni narciarskiej kurtki. 

Aby chronić dojrzałą skórę ust polecamy przeciwstarzeniowe serum 

uwypuklające usta DermaQuest. Połączenie w produkcie silnych anty-

oksydantów jak witamina C i kwas alfa-liponowy chroni czerwień war-

gową przez procesami starzenia. Dodatkowe zastosowanie mikrosfer 

kwasu hialuronowego silnie nawilża i uwypukla usta dając efekt zbli-

żony do efektu mezoterapii kwasem hialuronowym. Mentol i kamfo-

ra poprawiając ukrwienie intensyfikują naturalny koloryt ust.

Dłonie
Zaczerwienienie, szorstka skóra, nieprawidłowe rogowacenie naskór-

ka, suche skórki dookoła paznokci – to wszystko oznaka przesusze-

nia skóry rąk, wynikająca m.in. z czynników atmosferycznych.  

Pogoda nie rozpieszcza naszych dłoni zimą, dlatego chrońmy ich 

warstwę lipidową poprzez zastosowanie dedykowanych kremów. 

Snowball marki Alessandro to limitowana wersja kremu stworzonego 

z myślą o sezonie zimowym. Zapewnia dłoniom odpowiednie nawilże-

nie w mroźne dni. To świetny produkt dla szorstkich dłoni z oznaką 

zniszczonej, przesuszonej skóry. Głęboko nawilżający i szybko wchła-

niający się krem, bardzo wygodny do stosowania i wyjątkowo sku-

teczny. Olej z pestek winogron i masło kakaowe nadają skórze 

jedwabistą gładkość, a perełki witaminy E w kontakcie ze skórą roz-

puszczają się i uwalniają nawilżające składniki aktywne.

Twarz
Zimą nie wolno zapominać o chronieniu skóry twarzy przed szkodli-

wym działaniem promieni UV. Odbite od śniegu słońce potrafi dopro-

wadzić do przebarwień, a nawet poparzeń, przez co wydatnie 

przyspiesza starzenie się skóry. Aby temu zapobiec należy stosować 

kremy z wysokim filtrem. Na szczególną rekomendację zasługuje krem 

Solar Defense Booster SPF 50 Dermalogica, preparat przeciwsłonecz-

ny o pełnym spektrum zastosowania, który może być stosowany 

samodzielnie, jako pielęgnacja. Dostarcza skórze odpowiedniego 

nawilżenia, przy wysokim poziomie ochrony przeciwsłonecznej.

Po zimie
Uprawianie sportów zimowych to samo zdrowie, ale przy braku odpo-

wiedniej pielęgnacji może w znaczący sposób zaburzyć równowagę 

lipidową naskórka. W szczególnie trudnej sytuacji są osoby, których 

skóra jest sucha lub z tendencją do przesuszania się. Taka cera jest 

wyjątkowo wrażliwa na zmiany temperatury i suche powietrze. Po 

zimie warto zatem zaplanować intensywną pielęgnację w formie kura-

cji nawilżającej, prowadzonej przez doświadczonego kosmetologa. 

Taka kuracja powinna uwzględniać nadwrażliwość skóry oraz stopień 

jej podrażnienia i wysuszenia. Po jej zakończeniu skóra będzie odbu-

dowana, urzekająca miękkością i zdrowym blaskiem.

Dobrochna Frąc

Instytut Urody VaBene

■  Zimowe S.O.S  
– niezbędnik miłośnika sportów zimowych
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P rzed przeczytaniem tego artykułu przygotuj kartkę i ołówek. Co 

najchętniej wspominamy podczas rodzinnych spotkań? O czym 

rozmawiamy, kiedy przytulamy nasze dzieci? Czy trzymając się 

w ramionach rozważamy aspekty materialne, czy raczej mówimy 

czule o emocjach i przeżyciach? Zaobserwuj to i zapisz.

Zapytałam moje dzieci, czy chcą być szczęśliwe. Odpowiedzi 

brzmiały: bardzo (syn 13 lat), tak, najbardziej jak się da (córka lat 20). 

Potem zadałam pytanie pomocnicze: co dla nich znaczy być szczę-

śliwym? Otrzymałam całe spektrum odpowiedzi: gdy czuję radość; 

jestem zadowolony; coś mnie rozśmieszy; rodzina; bezpieczeń-

stwo; poznawanie kultur świata.  

Chciałabym, aby Państwo spróbowali prostego ćwiczenia, które 

będzie wstępem do trenowania uważności na Wasze dzieci. Przepro-

wadźcie wywiad z nimi zadając im takie same pytania. Rodzice malusz-

ków mogą zapisać co według nich odpowiedziałyby ich dzieci. 

Ważne, żeby nie naprowadzać dzieci na odpowiedzi, kiedy zabraknie 

im słów, by wyrazić co czują. Zachęcajcie by same poszukały zaso-

bów w swojej wyobraźni. Każda odpowiedź jest dobra. Znajomy trzy-

latek szczęściem nazwał kręcenie się w kółko. To proste ćwiczenie 

pozwala być bardziej świadomym tego, co myślą i czują nasze dzieci. 

A to już wstęp do trafnego pokierowania ich rozwojem. Trafnego, czy-

li zgodnego z ich wewnętrzną motywacją do rozwijania talentów.   

Najtrudniejszy jest pierwszy krok, ale mamy go już za sobą. Teraz 

pozostaje już tylko stać się rodzicem obserwatorem, tylko i wyłącz-

nie obserwatorem, bez oceniania. 

 W każdej możliwej chwili (podczas czekania w kolejce, jazdy samo-

chodem, posiłku, siedzenia na kanapie itp.) przyglądajcie się swojemu 

dziecku. Wszystkie obserwacje zapisujcie krótkimi zdaniami w przygo-

towanym uprzednio „Dzienniczku rodzica”. Oto kilka przykładów:

Michał:

∞ dużo chodzi gdy czekamy na autobus

∞ często mruży oczy

∞ nie lubi być sam

∞ ma ładne palce u rąk

∞ lubi czytać

∞ nie lubi przegrywać

Ula:

∞ pięknie śpiewa

∞ lubi głaskanie po głowie

∞ lgną do niej zwierzęta

∞ nie lubi biegać

Takie obserwacje należy prowadzić przez dłuższy czas ( 2-3 mie-

siące), gdyż na początku kierujemy się bardziej emocjami, niż racjo-

nalnym spojrzeniem. Chodzi o to, by uzyskać możliwie najbardziej 

prawdziwy obraz naszego dziecka. 

Korzyści bycia rodzicem obserwatorem? Nieocenione. Spróbuj-

cie, bardzo proszę! Dzięki temu pomożecie odkryć swoim dzieciom 

ich prawdziwe talenty. Wzmocnić je, uruchomić ich naturalną moc, 

która daje siłę i prawdziwą wiarę w siebie popartą niezłudnym obra-

zem rzeczywistości.

Dzieci, które mają zbyt dużo zajęć, w części nie odpowiadają-

cych ich predyspozycjom, w wieku dojrzałym nie znajdują szczę-

ścia. Powodem jest to, że nie miały szansy (czasem po prostu czasu) 

na doskonalenie swoich naturalnych zdolności. Zostały przebodź-

cowane, nie potrafią odpoczywać, a tym samym być kreatywne.

Drogi rodzicu, zachęcam zostań wnikliwym obserwatorem. Prze-

prowadź wywiad z dzieckiem i załóż „Dzienniczek rodzica”. 

W następnym numerze ciąg dalszy ćwiczeń oraz wskazówek jak 

interpretować i rozwijać obserwacje. Przyjrzymy się także zabawie 

jako twórcy rzeczywistości.

Agnieszka Smoczyńska

Autorka programu „Zdrowe dziecko”, właścicielka sklepu dla 

dzieci „Makowa Panienka” w Józefosławiu

■  Mamo! Tato! Zostań łowcą talentów!
FOT. PIXABAY.COM
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S U B I E K T Y W N I E  W Y C Z Y T A N E

Anthony Doerr 
Światło, którego nie widać

Wydawnictwo Czarna Owca

Aż dziesięć lat była pisana ta wyjątkowa powieść. 

Warto było czekać. Autorowi słusznie przy-

znano za nią Nagrodę Pulitzera, jedno z naj-

bardziej prestiżowych wyróżnień literackich 

w USA. W książce splatają się losy niewidomej 

od dziecka nastoletniej Francuzki Marie-Lau-

re i kilkunastoletniego Wernera Pfenninga, nie-

mieckiego sieroty, żołnierza i absolwenta 

elitarnej nazistowskiej szkoły. Począwszy od 

1934 roku historia wiedzie nas poprzez grozę 

lat przedwojennych, czas wojny oraz wiele lat 

po niej.  To piękna, sentymentalna powieść 

o wielkim ładunku emocjonalnym, porusza-

jąca najdelikatniejsze strony duszy. Misternie 

utkana z krótkich, choć precyzyjnie uporząd-

kowanych rozdziałów równolegle prowadzą-

cych czytelnika wraz z kilkorgiem bohaterów 

w różne miejsca i czasy. Anthony Doerr prze-

nikliwie ukazuje niszczycielskie demony woj-

ny, ale zderza je z siłą ludzkich uczuć, miłością, 

człowieczeństwem. Trudno zapomnieć tę 

historię i wyjątkową, nieco melancholijną lite-

racką ucztę. Dziękuję za udostępnienie książ-

ki przez wydawnictwo Czarna Owca. Polecam 

gorąco!

 Monika Rzepka, poraczytania.pl

William P. Young
Chata

Wydawnictwo Nowa Proza

„Chata” zrobiła niezwykłą karierę na całym 

świecie – ponad 6 milionów sprzedanych 

egzemplarzy i czołówka listy bestsellerów 

New York Timesa. To ciepła, skłaniająca  

do myślenia i zmieniająca nas opowieść.  

To również dająca nadzieję historia o rela-

cjach Boga ze światem, z człowiekiem, z jego 

błędami i porażkami. Główny bohater Mack 

przeżył osobistą tragedię, która go załama-

ła. Zwątpił w Boga, stracił sens życia. Jed-

nakże dane jest mu osobiście się z Nim 

spotkać w tytułowej chacie, porozmawiać 

i zweryfikować swoje poglądy. Mack dosta-

je odpowiedzi na swoje niełatwe pytania 

o wybaczenie i odmienia swoje życie. Wraz 

z nim, bez względu na to, w co wierzy, ma 

szansę zrewidować własne wyobrażenia 

dotyczące wiary, dobra, zła i Boga. Ważne 

jest, że spostrzeżenia autora inspirowane 

osobistą tragedią i nawróceniem sięgają 

ponad podziały religijne i stereotypowe 

prawdy o wierze. Jest to głęboko uducho-

wiona powieść, choć nie tylko dla mocno 

wierzących. Lektura dla poszukujących. 

Polecam!

Yves Grevet
Meto. Dom

Wydawnictwo Dwie Siostry

„Dom” to pierwsza część trylogii "Meto" dla 

nastolatków i starszej młodzieży. W rodzin-

nej Francji seria odniosła wielki sukces 

wśród młodych czytelników i stała się best-

sellerem. Jest to książka o niezwykle orygi-

nalnej, nieszablonowej fabule. Sześćdzie- 

sięciu czterech chłopców zamkniętych jest 

w odciętym od świata Domu. Panują tam 

bezwzględne reguły, okrutne kary, dyscy-

plina, kontrola. Chłopcy nie pamiętają życia 

sprzed pobytu w Domu, nie znają swojej 

przyszłości. Wiedzą tylko, że kto jest za 

duży, znika bez wieści. Jakie tajemnice kry-

je Dom? Czym jest naprawdę? Te i inne 

sekrety ukryte przed chłopcami zaczyna 

powoli odkrywać jeden z nich, Meto. Jako 

najstarszy chce złamać zasady, dowiedzieć 

się prawdy zanim i on zniknie. Yves Grevet, 

z zawodu nauczyciel i autor poczytnych 

powieści dla młodzieży i tym razem suge-

stywnie buduje napięcie. Śmiało wprowa-

dza nas w całkowicie tajemniczy świat pełen 

oryginalnych zasad i zwrotów akcji. Nie tyl-

ko dla nastoletnich buntowników! Gorąco 

polecam!

R E K L A M A

D Z I E C K O
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Może być podawana przed posiłkiem, by 

zaspokoić pierwszy głód, albo jako dodatek do 

innych potraw, np. do sałatek. Do jej przygo-

towania warto zaprosić dzieciaki. To świetna 

wspólna zabawa, a danie błyskawiczne i nie 

może się nie udać!

SKŁADNIKI

∞ 200 g mąki 

∞ 20 g świeżych drożdży

∞ ½  łyżeczki cukru

∞ ¼ szklanki wody

∞ szczypta soli

∞ 1 łyżka oliwy z oliwek

∞ suszony rozmaryn (lub świeży)

∞ sól gruboziarnista 

∞  różne rodzaje oliwy z oliwek,  

np. truflowa, z rozmarynem, z cytryną

WYKONANIE

W letniej wodzie rozpuść drożdże. Przesianą 

mąkę wsyp do miski z drożdżami, dodaj po kolei 

wszystkie sypkie składniki. Wymieszaj, dolewa-

jąc oliwę. Wyrób ciasto ręcznie. Nie może być 

ani klejące, ani ścisłe. W razie potrzeby dosyp 

mąki lub dolej odrobinę wody. Odstaw na  

ok. 20 minut, przykrywając lnianą ściereczką. 

Po tym czasie rozwałkuj na dość cienki placek 

(ta ilość ciasta wystarcza na placek wielkości 

blachy z piekarnika). Przełóż na blachę wyło-

żoną pergaminem, posyp solą gruboziarnistą 

i rozmarynem. Ponacinaj ciasto nożem, żeby 

nabrało powietrza podczas pieczenia i by 

powstały nierówności. Piecz ok. 20–25 minut 

w temp. 220 st. C, aż stanie się rumiane. Focac-

cię podziel na mniejsze kawałki, maczaj w oli-

wie przed zjedzeniem. Buon appetito!

■   Domowa focaccia

L O K A L N E  S M A K I

Ewa Mościcka, miodimalina.pl

FOT. MARCIN MOŚCICKI

Marchewkowe muffiny to przepis z rodzaju last 

minute! Bez komplikacji czy zbędnych proce-

dur kuchennych: wszystkie składniki mieszamy, 

przekładamy do papilotek i pieczemy. Dosłow-

nie w 40 minut mamy aromatyczne, wilgotne 

i przepyszne babeczki na słodki walentynkowy 

poczęstunek.

SKŁADNIKI

∞ 1 jabłko pokrojone w kosteczkę

∞ 2 szklanki mąki

∞ 3 jajka

∞ 2 łyżeczki proszku do pieczenia

∞ 1 szklanka cukru brązowego

∞ ¾ szklanki cukru białego

∞ 1 szklanka wiórków kokosowych

∞ 1 szklanka tartej marchwi

∞ 1 szklanka rodzynek

∞ 1 szklanka oleju 

Przyprawy:

∞ 1 łyżka cynamonu

∞ 1 łużeczka cukru waniliowego

∞ ½ łyżeczki mielonych goździków

∞ ½ łyżeczki imbiru

∞ ½ łyżeczki gałki muszkatołowej

∞ ½ łyżeczki kardamonu

∞ ¼ łyżeczki soli

WYKONANIE

Piekarnik ogrzewamy do 170 st.

W jednej misce mieszamy wszystkie suche 

składniki, a w drugiej te mokre. Następnie łączy-

my i dokładnie mieszamy zawartośc obu misek. 

Papilotki napełniamy do ¾ wysokości ciastem 

i ustawiamy na blaszce do pieczenia. Pieczemy 

przez ok. 25 min. Babeczki studzimy na kratce, 

ubieramy w ozdobne osłonki i posypujemy 

cukrem pudrem.

■   Walentynkowe Muffiny

Agata Witowska 
kulinarneprzygodygatity.pl

N A S Z E  P A S J E

Z godnie z obietnicą zawartą w poprzednim wydaniu wracamy do 

tematu sportu samochodowego w Power Factory. Z nami moż-

na poznać smak wyczynowej jazdy. Organizujemy eventy i szkolenia 

na torach wyścigowych, podczas których uczestnicy mogą usiąść za 

kierownicą jednego z rajdowych samochodów i pod okiem instruk-

tora doskonalić swoje umiejętności. Warto spróbować sportowej, ale 

też bezpiecznej i efektywnej jazdy. Jeśli ktoś ma ochotę na dawkę 

adrenaliny, może zapisać się na co-drive z licencjonowanym kierow-

cą. Wszystkie próby odbywają się w pełni bezpiecznymi, wyczyno-

wymi samochodami, startującymi w Mistrzostwach Polski, wypo- 

sażonymi w homologowane klatki bezpieczeństwa, fotele i pasy.  

1050 koni mechanicznych to moc 4 naszych aut zbudowanych 

od podstaw w Power Factory, które służą do nauki sportowej jazdy 

i biorą udział w zawodach. Przy ich budowie wykorzystaliśmy 

doświadczenia zdobyte przez lata rywalizacji na torach wyścigowych.

Patrząc na puchary stojące na półce, uświadamiamy sobie ile cza-

su i wysiłku kosztowało nas zdobycie tego, czym teraz dysponujemy. 

Ale było warto. Do dyspozycji mamy w pełni wyposażony warsztat, 

w którym budujemy samochody zgodne z oczekiwaniami klientów. 

Chętni, którzy trafią do nas, nie muszą wiedzieć nic na ten temat. Naszą 

rolą i ambicją jest pomoc każdemu, od osób zaczynających swoją przy-

godę ze sportem samochodowym po profesjonalistów. Ci pierwsi znaj-

dą u nas źródło informacji teoretycznych i praktyczne ich wdrożenie, 

a ci drudzy – współpracę przy realizacji swoich oczekiwań i zaawan-

sowane doradztwo. Kolejnym rodzajem działalności jest tuning, czyli 

modyfikacje poszczególnych podzespołów samochodu, takich jak ukła-

dy wydechowe, dolotowe, zawieszenie, hamulce, sprzęgła czy podno-

szenie mocy silników. Zajmujemy się też projektowaniem grafik 

samochodowych i oklejaniem.

Nie zapominamy o klientach oczekujących napraw bieżących. Dys-

ponujemy pełnym zapleczem potrzebnym przy tego typu działalno-

ści: wyposażeniem warsztatowym na 5 stanowisk z 3 podnośnikami, 

diagnostyką komputerową, narzędziami specjalistycznymi i wulkani-

zacją. Pracujący u nas mechanicy, to nie coraz częściej spotykani 

wymieniacze części, lecz osoby potrafiące zdiagnozować i naprawić 

auto. To ci sami pracownicy, którzy budują i serwisują samochody 

sportowe, gdzie poziom wymaganej wiedzy i umiejętności jest z defi-

nicji znacznie wyższy. 

Wzrost oczekiwań klientów powoduje, że podnosimy cały czas 

standard obsługi, przechodzimy cykliczne szkolenia, jesteśmy certy-

fikowanymi partnerami autoryzowanych stacji, np. BMW. Rozwijamy 

stale park maszynowy korzystając z najnowszych technologii. Dys-

ponujemy samochodami zastępczymi na czas naprawy, poczekalnią 

z darmowym wi-fi i parkingiem na terenie firmy. Klient sam wybiera 

■  Na torze i w warsztacie – cz. II
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sposób kontaktu z nami, drogą elektroniczną lub osobisty. Możemy 

odebrać samochód i po naprawie odstawić go na miejsce. A najważ-

niejsze jest to, że można nam naprawdę zaufać. Wiemy, jak jest to 

ważne, w końcu powierzane jest nam mienie, często o bardzo dużej 

wartości zarówno materialnej jak i emocjonalnej. Najlepszym dowo-

dem na to jest powiększające się grono stałych klientów Power  

Factory, wracających na Jagielską 42E.

Grzegorz Carzasty
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I N F O R M A C J E  K U L T U R A L N E

PIASECZYŃSKI ZLOT PIOSENKI RÓŻNEJ  

4 marca 2016 r godz. 19.00

Podczas jubileuszowego koncertu na scenie Domu Kultury w Pia-

secznie wystąpią: Magdalena Turowska, Anna Idzikowska, Małgorza-

ta Duk-Nowosad, Jarosław Wasik, Waldemar Śmiałkowski, Piotr 

Dąbrówka, Tomasz Krzymiński, Mariusz Dekiel, Parasol Poetica oraz 

Trio Stanisława Szczycińskiego.

Pierwotnie PZPR był przeglądem piosenki z nurtu „piosenki artystycz-

nej”, nominujący do Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie. 

Korzenie PZPR tkwią w zespole Parasol Poetica. W tym środowisku 

narodziła się idea „Świeczowisk z Parasolem” – wspólnego śpiewa-

nia w trakcie wieczornych spotkań przy świecach i gitarze. We wrze-

śniu 2015 roku minęło 21 lat od pierwszego Świeczowiska. 

Naturalną konsekwencją tych spotkań był pomysł zorganizowania 

przeglądu piosenki. Długo rozmyślaliśmy nad nazwą i po wielu dys-

kusjach zdecydowaliśmy się na Piaseczyński Zlot Piosenki Różnej 

(PZPR), między innymi ze względu na intrygującą dwuznaczność 

w skrócie. 

Do 2012 roku w Zlocie wzięło udział ponad 500 wykonawców z całej 

Polski, wielu z nich zrobiło prawdziwe kariery na scenie piosenki lite-

rackiej. W jury zasiadali między innymi: Elżbieta Adamiak, Stanisław 

Szczyciński, Andrzej Poniedzielski, Kasia Stankiewicz, Mariusz Lubom-

ski, Robert Kasprzycki, Andrzej Ozga, Magda Turowska, Teresa Droz-

da. Stałym jurorem (od 2 przeglądu) był Artur Liwiński. Od 2006 PZPR 

został wpisany na listę przeglądów kwalifikujących do Studenckie-

go Festiwalu Piosenki w Krakowie i jako pierwszy na tej imprezie 

reprezentował nas Marcin Skrzypczak z Pomorza. 

Domu Kultury w Piasecznie, ul. Kościuszki 49

Wejściówki dostępne (liczba miejsc mocno ograniczona) – od 19 

lutego w Domu Kultury. Magazyn Sąsiedzi objął patronatem to 

wydarzenie.

ANNA GERMAN KONCERT  

W 80. ROCZNICĘ URODZIN

14 lutego, godz. 18.00

W tym roku Walentynki zbiegają się z osiemdziesiątą rocznicą uro-

dzin Anny German, wielkiej gwiazdy polskiej piosenki. Z tej okazji 

usłyszymy jej największe przeboje oraz najpiękniejsze miłosne 

duety na sopran i tenor w wykonaniu Justyny Reczeniedi i Miko-

łaja Adamczaka.

Justyna Reczeniedi (sopran) solistka Warszawskiej Opery Kameral-

nej, śpiewaczka, skrzypaczka, polonistka, ostatnia uczennica Bogny 

Sokorskiej „Słowika Warszawy”. Nagrała 8 płyt solowych. Na swym 

koncie ma takie role jak Gilda w „Rigoletto” i Violetta w „Traviacie” 

Verdiego, Despina i Fiordiligi w „Cosi fantutte” Mozarta. Koncerto-

wała w Japonii, Hiszpanii, Libanie, Austrii, Kanadzie, Niemczech, 

Grecji, naWęgrzech i Łotwie, spiritus movens projektów „Co-ope-

ra” i „Pamięci Anny German”.

Mikołaj Adamczak  (tenor) – solista Teatru Wielkiego w Poznaniu. 

W 2008 roku zdobył II Miejsce w kategorii głosów męskich na  

V Międzynarodowym Konkursie Wokalnym we Vrable na Słowacji, 

a także został finalistą Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego 

w Dusznikach Zdroju. Ma w swym dorobku m.in. role: Włodzimie-

rza Leńskiego z opery „Eugeniusz Oniegin” Czajkowskiego, Fento-

na w „Falstaffie” Giuseppe Verdiego, Alfreda w operetce Zemsta 

Nietoperza” Johanna Starussa.

Występował na wielu prestiżowych festiwalach i koncertach w Pol-

sce, Niemczech, na Łotwie, Słowacji i w Szwajcarii.

Bilety w cenie 45 zł do nabycia w kasach KDK i na kupbilecik.pl

Dziękujemy w imieniu Ksawerego, Rodzice

1%



www.makdom.pl
JÓZEFOSŁAW, ul. Julianowska 72B, lok. 7

tel. +48 609 944 209, e-mail: warszawa@makdom.pl

BIURO CENTRALNE WARSZAWA 
Al. Niepodległości 69, tel. 22 322 70 03

WILANOWSKA MOKOTÓW, Warszawa, al. Wilanowska 103

Apartamenty i mieszkania 
na Mokotowie

Cena od 7490 zł/m2

OSIEDLE KUROPATWY VII
Mieszkania przy Lesie Kabackim

OSIEDLE KUROPATWY VI
Mieszkania przy Lesie Kabackim

Cena od 4740 zł/m2 Nowa inwestycja

MDM

G R U PA  D E W E L O P E R S K A

GOTOWE  
DO ODBIORU


