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Kolejny chętny
na fabrykę papieru
str. 2

KONKURSY

Komornik zajął konto gminy
PIASECZNO Komornik sądowy przy sądzie rejonowym dla Warszawy-Żoliborza zdecydował kilkanaście dni temu o zajęciu głównego
rachunku bankowego gminy Piaseczno do
kwoty nieuiszczonej należności, wynoszącej
niecałe 200 tys. zł. Nastąpiło to na wniosek
właścicielki jednego z przedszkoli, która wygrała z gminą sprawę o wyrównanie dotacji i
której gmina nie zapłaciła
str. 12

Gmina wystawiła na sprzedaż atrakcyjne działki
LESZNOWOLA O chęci zbycia przez gminę Lesznowola gruntów po KPGO Mysiadło mówiło się od dawna. Teraz jednak pojawiły się
konkrety. Ogłoszono przetarg na sprzedaż
trzech działek o łącznej powierzchni prawie
14 ha między Puławską, a CEiS-em, zaraz za
cerkwią Hagia Sophia

Czy ZGK
ogłosi upadłość?
str. 12

str. 2
R

E

K

L

A

klikasz i wiesz
PONAD 2 MILIONY ODSŁON MIESIĘCZNIE!

M

A

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

KURIER POŁUDNIOWY

2 AKTUALNOŚCI
KRONIKA POLICYJNA
TARCZYN

Przyłapany na kradzieży drewna
Dzielnicowi otrzymali informację o kradzieży drewna z
zalesionej, prywatnej działki. Gdy dotarli na miejsce zauważyli towarowego lublina oraz nerwowo zachowującego się
25-latka. Mężczyzna tłumaczył, że tylko kręci się po okolicy.
Nie potrafił wytłumaczyć, co robi świeżo ścięte drewno na
pace jego samochodu. 25-latek został zatrzymany i usłyszał
zarzut kradzieży, za co grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Właściciel działki wycenił straty z tytułu, wycinki na 700 zł.

PIASECZNO

Wpadł przez pożar
Kilka dni temu w budynku wielorodzinnym w Pilawie, w
jednym z pomieszczeń doszło do zwarcia instalacji elektrycznej. Na miejsce oprócz straży pożarnej przybyli także policjanci, którzy na klatce schodowej spotkali poszukiwanego
przez sąd rejonowy w Piasecznie 42-latka. Trafił on już do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzony wyrok. Tego samego dnia w Zalesiu Górnym zatrzymano 63-latka, nad którym
ciążył wyrok za nieopłaconą grzywnę. Gdy mężczyzna miał
przed sobą perspektywę pozbawienia wolności, niezwłocznie wpłacił na wskazane konto 1900 zł.

Weszli do domu. Ukradli sejf
Do nietypowego zdarzenia doszło w środę wieczorem w rejonie ulicy Julianowskiej. Zaraz po zapadnięciu zmroku do jednego z domów jednorodzinnych, pod nieobecność domowników,
wtargnęli włamywacze, którzy ukradli sejf z całą zawartością. W
sejfie oprócz precjozów było ponad 100 tys. zł w gotówce. Policja
prosi o kontakt świadków zdarzenia oraz wszystkie osoby, które tego dnia w godz. 17-20 mogły widzieć w okolicy podejrzanie
wyglądających mężczyzn.
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Gmina wystawiła na sprzedaż
atrakcyjne tereny przy Puławskiej
LESZNOWOLA O chęci zbycia przez gminę Lesznowola gruntów po KPGO Mysiadło mówiło się od dawna. Teraz jednak pojawiły się konkrety. Ogłoszono przetarg na sprzedaż trzech działek o łącznej powierzchni prawie 14 ha
między Puławską, a CEiS-em, zaraz za cerkwią Hagia Sophia
Cenę wywoławczą dwóch
działek o powierzchni 4,92
ha ustalono na 54,1 mln zł
(za każdą nieruchomość), zaś
działki nieco ponad 4-hektarowej na 44,5 mln zł. Łącznie,
w najgorszym razie, daje to ponad 152 mln zł przychodu pod
warunkiem, że nieruchomości
się sprzedadzą. Przetarg ustny
nieograniczony, w którym oferenci (po wcześniejszym wpłaceniu wadium) będą mogli złożyć swoje propozycje cenowe,
odbędzie się 25 kwietnia w urzędzie gminy. Pieniądze, które uda
się uzyskać ze sprzedaży, pójdą prawdopodobnie na spłatę
zadłużenia, budowę dróg oraz
dokończenie budowy Centrum
Edukacji i Sportu w Mysiadle.
Grunty znajdujące się po
południowej stronie drogi dojazdowej do CEiS-u, między
ulicami Topolową a Puławską,
gmina chce natomiast zostawić
na własne potrzeby. Wydział
inwestycji ma zlecić przygoto-

wanie koncepcji zagospodarowania tego terenu, na co radni
przeznaczyli podczas ostatniej
sesji 100 tys. zł. Na razie wiadomo tyle, że ma być to ogólnodostępna, rekreacyjno-wypoczynkowa przestrzeń zielona z licznymi funkcjami społecznymi, która będzie służyła
mieszkańcom całej gminy.

Tomasz Wojciuk

LESZNOWOLA

Bez koła jechał krajową siódemką
Na krajowej „siódemce” policjanci zatrzymali do kontroli wiozące drewno, ciężarowe volvo. Wyładowane po brzegi
auto nie miało prawego koła na tylnej osi. 30-letni kierowca
próbował przekonać mundurowych, że wcale nie stwarza zagrożenia dla innych uczestników ruchu tylko... próbuje dojechać na jednym kole do najbliższego warsztatu. Funkcjonariusze nie ulegli tej argumentacji, zatrzymali 30-latkowi dowód rejestracyjny i ukarali go mandatem.

URSYNÓW

Rozbój w biały dzień
Kilka dni temu do sklepu przy ul. Pieskowa Skała weszły
trzy osoby. Przewodzący grupie 36-latek podszedł do stojącego za kasą mężczyzny i kazał mu oddać wszystkie pieniądze. Gdy ten odmówił, usłyszał pod swoim adresem groźby.
Kasjer przekazał więc przestępcom 1000 zł, po czym poinformował o wszystkim właścicielkę sklepu. Sprawą zajęła się policja, która niedługo po zdarzeniu zatrzymała 36-latka. Następnego dnia do celi trafili też jego wspólnicy. Wszyscy odpowiedzą za rozbój, za co grozi im do 12 lat więzienia.

KONSTANCIN-JEZIORNA

Pijany kierowca zasnął na skrzyżowaniu
W środę około godz. 6 rano na skrzyżowaniu przy restauracji McDonald's zatrzymało się osobowe audi, które przestało „reagować” na zmieniające się światła. Okazało się, że siedzący za kierownicą samochodu 26-latek... zasnął. Na miejsce przybyli policjanci, którzy obudzili mężczyznę i poddali go badaniu na trzeźwość. Okazało się, że ma w organizmie 1,5 promila alkoholu. 26-latek stracił prawo jazdy, a za swoje nieodpowiedzialne zachowanie
odpowie przed sądem. Grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.
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Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. – o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021., poz. 1899
ze zm.) Wójt Gminy Lesznowola informuje, iż ogłoszenie o przetargu na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lesznowola,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 246, 247 i 248, obręb KPGO Mysiadło zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60,
05-506 Lesznowola, stronie internetowej www.lesznowola.pl, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Mysiadło.

Kolejny inwestor chce kupić
tereny po dawnej fabryce papieru
KONSTANCIN-JEZIORNA Firma Arche chce nabyć ponad 56 ha gruntów po dawnej
fabryce papieru przy ul. Mirkowskiej 45. Okazuje się, że tym terenem zainteresowana jest również Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych i jeszcze jeden tajemniczy inwestor, który chce zabudować go domami jednorodzinnymi
Właścicielami poprzemysłowego terenu w Mirkowie są
Metsa Tissue Poland i spółka
Konstans. Wiosną ubiegłego
roku e-tygodnik Property Insider poinformował, że atrakcyjnymi gruntami zainteresowana
jest firma Arche, znana z budowy hoteli oraz wielolokalowych budynków mieszkalnych.
Na przestrzeni ostatniego roku
odbyło się w tej sprawie kilka
spotkań, także z burmistrzem
i mieszkańcami. Przedstawiciele dewelopera nie kryli, że chcą
zabudować teren dawnej fabryki papieru głównie budynkami
wielorodzinnymi. Szacowali,
że zamieszka tu od 6 do 8 tysięcy nowych mieszkańców (w
3000 lokali). Burmistrz Kazimierz Jańczuk od początku powtarza, że nie jest zachwycony
planami Arche.
- Uważam, że te tereny powinny zostać rozsądnie zagospodarowane z uwzględnieniem uzdrowiskowego charakteru gminy – mówił w rozmowie z nami trzy miesiące temu.
- Jeśli zamieszka tu więcej niż
6 tys. osób zostanie zniweczony uzdrowiskowy charakter na-

szej gminy. Drogę do Warszawy czeka paraliż, bardzo ucierpi też gminna infrastruktura.
Jednak, jak się okazuje, nie
tylko Arche interesuje się atrakcyjnym terenem w Mirkowie.
Jakiś czas temu do konstancińskiego magistratu zgłosiła się Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych zatrudniająca 2400 pracowników, która
chce przenieść tu swoją główną
siedzibę oraz rozsiane po całej
Polsce filie. - Co ważne, PWPW
nie planuje żadnej zabudowy mieszkaniowej, dlatego ich
koncepcja bardziej mi się podoba – podkreślił podczas ostat-

niej sesji burmistrz Jańczuk.
Niedługo w urzędzie gminy
ma dojść do spotkania przedstawicieli firm Arche, Metsa
Tissue oraz PWPW. Będą oni
prawdopodobnie rozmawiać o
możliwościach podziału terenu
po fabryce papieru w Mirkowie.
Tymczasem okazuje się, że jest
jeszcze trzeci inwestor, który
zabiega o spotkanie z prezesem
Metsy. - Podmiot ten chce kupić cały ten terem pod budownictwo jednorodzinne – poinformował radnych i mieszkańców Kazimierz Jańczuk.

Tomasz Wojciuk
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Akcja bezpłatnej sterylizacji, kastracji i chipowania zwierząt
21 lutego 2022 r. rozpoczęły się zapisy na kolejną akcję bezpłatnej sterylizacji, kastracji i chipowania zwierząt dla mieszkańców gminy Piaseczno. Apelujemy, by z zabiegów finansowanych przez
gminę korzystały przede wszystkim osoby, które nie są w stanie samodzielnie ich sfinansować.
W roku 2022, podobnie jak
w latach ubiegłych, Gmina Piaseczno organizuje akcję bezpłatnej sterylizacji/kastracji i chipowania zwierząt. Chipowanie, czyli elektroniczne znakowanie zwierząt, polega na wprowadzeniu
przez lekarza weterynarii pod skórę zwierzęcia mikrochipa, jest zabiegiem bezbolesnym dla zwierzęcia. Numer chipa jest rejestrowany
w ogólnopolskiej bazie danych
wraz z danymi właściciela pupila.
Chipowanie to doskonała metoda
zapobiegania bezdomności zwierząt, umożliwiająca szybkie ustalenie właściciela zwierzęcia. Zabiegi
kastracji/sterylizacji zwierząt mają
z kolei uniemożliwiać niekontrolowany rozród, a tym samym zapobiegać bezdomności zwierząt.
Z zabiegów dla psów i kotów
finansowanych przez samorząd
mogą korzystać osoby mieszkające na terenie gminy Piaseczno
i płacące tu podatki, czego potwierdzeniem jest Piaseczyńska
Karta Mieszkańca, którą trzeba
okazać w gabinecie weterynaryjnym. Usługa jest całkowicie bezpłatna i odbywa się na koszt gminy. Zabieg sterylizacji/kastracji
wykonywany jest u zwierząt zachipowanych, a w przypadku psa właściciel musi też posiadać zaświadczenie o aktualnym szczepieniu
przeciwko wściekliźnie. Właściciel

zwierzęcia może wykonać maksymalnie jeden zabieg sterylizacji/kastracji w ciągu jednego roku, z kolei chipowanie odbywa się bez limitu. Piaseczyńska Karta Mieszkańca będzie weryfikowana w każdym
z gabinetów weterynaryjnych przy
pomocy specjalnej aplikacji informatycznej. Nie jest więc możliwe skorzystanie z usługi sterylizacji/kastracji zwierząt w dwóch różnych gabinetach weterynaryjnych.
W 2022 r. usługi mające na
celu zapobieganie bezdomności
zwierząt realizować będzie dwanaście gabinetów:
1. Przychodnia Weterynaryjna
– Iwona Piechowska; ul. Szkolna 24, lok. 4, 05-500 Piaseczno;
tel. 22 716 44 16, 605 256 582, piaseczno@vet-piaseczno.pl;
2. Przychodnia Weterynaryjna „Saba” – Janusz Jakubowski;
ul. Księżycowa 11A, 05-540 Zalesie Górne; tel. 22 757 85 04, przychodniasaba@neostrada.pl;
3. Gabinet Weterynaryjny „Bema
Vet” – Katarzyna Zapaśnik;
ul. Grochowskiego 1/52, 05-500
Piaseczno; tel. 22 244 52 49, 604
405 953, bemavet@op.pl;
4. Przychodnia Weterynaryjna –
Sylwester Zając; ul. Łabędzia 23,
05-500 Piaseczno; tel. 663 821 949,
vet.labedzia@gmail.com;
5. Całodobowa Lecznica Weterynaryjna „Oiom Vet” s.c.; al. Kalin 55,

lok. 5, 05-500 Piaseczno; tel. 536 409
433, oiomvet@gmail.com;
6. Gabinet Weterynaryjny – Maciej Wojtczak; ul. Kościuszki 2,
05-500 Piaseczno; tel. 22 756 99
15, gabinet@piaseczno-vet.pl;
7. Ireneusz Niemywski – Całodobowa Lecznica dla Zwierząt;
ul. Działkowa 42A, 05-509 Józefosław; tel. 22 716 93 67, 601 354 467;
8. Tomasz Stawikowski, Piotr Nakonieczny – Gabinet Weterynaryjny;
ul. Młynarska 23, 05-500 Piaseczno;
tel. 502 183 952; 607 685 846, info@
weterynarz-piaseczno.pl;
9. Joanna Sawicka – Gabinet Weterynaryjny; ul. Millenium 38,
05-503 Głosków; tel. 501 926 437,
joanna.sawicka@onet.pl;
10. Gabor Kamiński – Gabinet
„Gabor Vet”; ul. Marka Grechuty
7, 05-510 Chylice; tel. 22 750 31 24,
weterynarz@gaborvet.pl;
11. Maciej Dereziński, Przychodnia Weterynaryjna EMDE VET;
ul. Ogrodowa 6, 05-509 Józefosław; tel. 22 110 52 27; gabinet@
emdevet.pl;
12. Gabinet Weterynaryjny „Rubin Vet” s.c.; ul. Rubinowa 6,
05-500 Piaseczno; tel. 609 603
300, kontakt@rubinvet.pl.
Tegoroczna akcja potrwa do
końca roku lub wyczerpania środków przeznaczonych na to zadanie.

Zmiana zasad przyjmowania
interesantów w UMiG Piaseczno
Od dnia 28 lutego zmienią się zasady obsługi mieszkańców w Wydziale Spraw
Obywatelskich. Sprawy związane z meldunkiem, dowodem osobistym czy
numerem PESEL załatwimy tylko po wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty.
Z uwagi na długi czas oczekiwania na obsługę w Wydziale
Spraw Obywatelskich od dnia 28
lutego 2022 r. zmienią się zasady
obsługi mieszkańców załatwiających sprawy związane z dowodem
osobistym, meldunkiem, zaświadczeniem o zameldowaniu czy numerem PESEL.
Aby załatwić sprawy z ww. zakresu należy dokonać REZERWACJI terminu i godziny wizyty.

Rezerwacji można dokonać:
1. Telefonicznie, pod nr tel. 22 70
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17 600 (numer dla rezerwacji jest
czynny w dni robocze 8.00. –
16.00.).
2. Poprzez internetowy system rezerwacji dostępny na stronie internetowej Urzędu: www. piaseczno.
eu (dodatkowe miejsca na zapisy
w systemie internetowym zostaną
udostępnione 26 lutego br.).
Szczegółowe informacje na
temat obsługi mieszkańców we
wszystkich wydziałach UMiG Piaseczno dostępne są na stronie internetowej UMiG Piaseczno.
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Zwrot w sprawie hal magazynowych
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Czy wolno usunąć z działki
powalone lub złamane drzewo?

LESZNOWOLA Kilkanaście dni temu odbyło się posiedzenie komisji Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki, podczas którego radni zdecydowali o odstąpieniu od zmiany planu miejsco- POWIAT Podczas ostatnich wichur na terenie powiatu piasewego dla 10-hektarowego terenu w Łazach. Obecny plan dopuszcza tam zabudowę mieszka- czyńskiego przewróciły się setki drzew, z których wiele było
niową. Nowy miał umożliwiać budowę hal magazynowych, czemu sprzeciwiali się mieszkańcy zdrowych. - Na mojej posesji w Zalesiu Dolnym runęła giganObecnie obowiązujący plan
tyczna, „żywa” sosna. Czy mam prawo ją wyciąć? - pyta pan
miejscowy dopuszcza w rejonie
Paweł, nasz czytelnik
dawnego PGR-u i Radiostacji
zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną do 14 m wysokości.
W praktyce oznacza to, że można budować tu niewielkie bloki.
W maju ubiegłego roku gmina
przystąpiła do zmiany planu na
taki, który umożliwi budowę
wysokich hal magazynowych
(chodzi o obszar położony
między ul. Rozmaitości i Alternatywy). Kiedy o planach tych
dowiedzieli się mieszkańcy, wybuchły gwałtowne protesty. Ludzie obawiali się różnego rodzaju uciążliwości, czemu dali wyraz podczas styczniowego spotkania z wicewójtem Mirosławem Wiluszem i radnymi. Do 14
lutego można było składać swoje
uwagi do projektu planu. O odstąpienie od zmiany planu mogli
też wnioskować radni.
W środę 16 lutego odbyło
się posiedzenie gminnej komisji
Polityki Przestrzennej, Rolnej
i Urbanistyki podczas którego
przewodniczący Krzysztof Klimaszewski, na wniosek trzech
klubów radnych oraz licznej
grupy mieszkańców, poddał

Mieszkańcy wolą zabudowę jednorodzinną od hal
magazynowych. Radni postanowili pójść im na rękę.
pod głosowanie wniosek formalny dotyczący odstąpienia
od zmiany planu miejscowego
dla części obszaru Łazy II (o
wniesienie tego punktu do porządku posiedzenia apelował
również wicewójt Marcin Kania). Wkrótce zostaną przygotowane stosowne uchwały,
nad którymi pochylą się wszyscy radni podczas marcowej sesji rady miejskiej. Odstąpienie
od procedury planistycznej dla
tego obszaru wydaje się już jednak formalnością.

- Tak jak zapowiadaliśmy,
komisja przestrzenna przychyliła się do głosów mieszkańców i
radnych – mówi radny Krzysztof
Klimaszewski, przewodniczący komisji. - Na obszarze dawnego PGR-u i Radiostacji pozostanie stary plan miejscowy, dopuszczający zabudowę mieszkaniową. Nie rozwiązuje to jednak
problemu, bo tego typu zabudowa również będzie sporym obciążeniem dla gminy.

Tomasz Wojciuk
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Jak się okazuje powalonych drzew, nawet jeśli
znajdują się na terenie prywatnej posesji, nie można w
dowolny sposób ciąć i zagospodarowywać. Za usuwanie wywrotów czy złomów
(złamanych drzew) na własną rękę, bez informowania
o tym gminnego wydziału środowiska czy nadleśnictwa, grożą wysokie
kary pieniężne, które w skrajnych przypadkach mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Zacznijmy jednak od początku. Załóżmy, że
na naszej posesji wywróciła się sosna, która zniszczyła ogrodzenie i zawisła nad drogą publiczną. Wówczas należy wezwać straż pożarną, która przyjedzie, potnie i usunie drzewo, likwidując zagrożenie. Co istotne,
to na strażakach ciąży obowiązek przekazania informacji (mają na to 30
dni) o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia drzewa do właściwego
organu w celu wydania zezwolenia. Teoretycznie, oczywiście jeśli jesteśmy do tego przygotowani, zagrażające bezpieczeństwu drzewo możemy usunąć sami. Zanim jednak przystąpimy do pracy, należy zrobić
szczegółową dokumentację zdjęciową wywrotu czy złomu, którą musimy przekazać następnie właściwemu organowi.
Inna sytuacja ma miejsce wówczas, kiedy drzewo przewróci się,
ale nie zagraża bezpieczeństwu. Wtedy też można samodzielnie je
usunąć, ale najpierw trzeba zgłosić ten zamiar telefonicznie, mailowo, osobiście lub pisemnie referatowi środowiska bądź nadleśnictwu, jeśli drzewo przewróciło się na terenie leśnym, którego jesteśmy właścicielem. Na usunięcie takiego drzewa otrzymuje się stosowne zezwolenie wydane przez urzędnika bądź leśnika po dokonaniu przez niego oględzin.
TW

Czytaj też w internecie:

Gdzie śpią pociągi? Edukacyjne warsztaty dla dzieci
PIASECZNO W sezonie zimowym na stacji kolejki wąskotorowej w Piasecznie odbywają się wyjątkowe lekcje dla najmłodszych. Dzieci uczą się na czym polega praca kolejarza oraz poznają niedostępne na co dzień zakamarki stacji
- Dzieci dowiadują się też,
czym różni się wąskotorówka od kolei normalnotorowej. A wszystko to na przykładzie stojących obok wagonów, w czym pomaga wiersz
Jana Brzechwy „Lokomotywa”, brzmiący zupełnie inaczej w otoczeniu prawdziwych pociągów. Pobyt dzieci na stacji jest też świetną
okazją do edukacji w zakresie bezpieczeństwa. Wpajamy
im zwłaszcza to, w jaki sposób zachowywać się na przejazdach.
Finałem urozmaiconych
zajęć jest przejażdżka ręczną
drezyną i oglądanie miniaturowych pociągów jeżdżących
na makiecie kolejowej. Wycieczka na stację kolejki wą-

Okazuje się, że Miasto Wąskotorowe żyje również poza sezonem turystycznym. W tym okresie pasjonaci wąskotorówki z Piaseczyńsko-Grójeckiego Towarzystwa
Kolei Wąskotorowej postanowili otworzyć się na najmłodszych. Podczas niezwykle ciekawych lekcji z przewodnikiem dzieci zwiedzają zabytkową infrastrukturę kolei. Dowiadują się, gdzie śpią pociągi, oglądają warsztat, w którym są naprawiane lokomotywy, mogą też spróbować swoich sił przy naprawie torów.
- Prowadzący zajęcia kolejarze opowiadają o historii kolei oraz skręcaniu pociągów – mówi Michał Duraj, wiceprezes towarzystwa.
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skotorowej to doskonała okazja do poznania niezwykle ciekawego miejsca, ludzi z pasją
oraz teoretycznego przygotowania się do wyprawy pociągiem wąskotorowym w sezonie letnim. Całość trwa około 1,5 h i przeznaczona jest dla
grup 10-20-osobowych. Cena:
15 zł/osobę. W okresie kiedy nie kursują pociągi istnieje też możliwość indywidualnego oprowadzania po stacji.

Dzieci nie tylko uczą się na czym polega praca
kolejarza, ale także poznają zasady bezpieczeństwa

Tomasz Wojciuk
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PIASECZNO Publiczne Przedszkole „Bajka” w Piasecznie ogłasza zapisy na nowy rok szkolny
2022/23. Realizujemy podstawę programową i 16 zajęć dodatkowych.
Tutaj dzieci codziennie uczą
się języka angielskiego, mają różnorodność zajęć plastycznych i
konstrukcyjnych, uczą się tańców
narodowych i współczesnych.
Mają zajęcia baletowe i naukę gry
na instrumentach muzycznych takich jak: dzwonki chromatyczne,
pianino, ksylofon, ukulele oraz
skrzypce.
Rodzice płacą tylko za wyżywienie i symboliczną „złotówkę” za każdą godzinę powyżej 5
godzin. Jesteśmy zwolennikiem
zdrowej kuchni! Wszystkie posiłki są przygotowywane na miejscu łącznie z pieczeniem pieczywa. Zapraszamy wszystkie dzieci!

Księcia Janusza I Starego 5, Piaseczno 05-500,
tel. 22 715-52-07, 22 737-07-68, https://bajka.eu
ul. 11 Listopada 21. 05-502 Piaseczno
tel. 513 818 888
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Ruch to zdrowie

Dziecko w wieku przedszkolnym ma naturalną potrzebę ruchu, który jest niezbędnym elementem jego rozwoju. Odpowiednio dostosowana do jego aktualnych możliwości aktywność
fizyczna sprawi, że młody człowiek będzie z niej czerpał wymierne korzyści. I choć przedszkola zwykle dbają o to żeby dziecko miało systematyczną możliwość ruchu, to jednak nie należy zapaminać o tym, żeby także poza nim miało taką sposobność
U dzieci cztero-sześcioletnich mamy zwykle do czynienia ze zjawiskiem tak zwanego „głodu ruchowego”. Charakteryzuje się on przewlekłą niecierpliwością malucha, który
nie potrafi usiedzieć w miejscu,
pragnąc naturalnie biegać, skakać, wspinać się i bawić. Warto wykorzystać tą naturalną potrzebę, gdyż ruch ma niezwykle
pozytywny wpływ na usprawnianie muskulatury ciała i układów wewnętrznych dziecka. Na
aktywności skorzysta także jego
rozwój psychofizyczny, bo dzięki zwiększeniu się ilości połączeń nerwowych przedszkolak
wykształci w sobie lepszą koordynację i koncentrację uwagi.
Zabawy ruchowe
W przedszkolu ćwiczenia
poranne łączy się pojedynczymi zabawami ruchowymi oraz
pobytami na świeżym powietrzu ze zorganizowaną aktywnością ruchową. Ze względu na
cel wyróżnia się ponadto: zabawy i ćwiczenia orientacyjnoporządkowe (uczą umiejętności poruszania się i zachowania
w grupie, dyscyplinują dzieci),
zabawy i ćwiczenia kształtujące (wzmacniają mięśnie i stawy
oraz zapobiegają nadmiernemu
pogłębianiu naturalnych krzyR
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wizn), a także zabawy i ćwiczenia użytkowe i stosowane (rozwijają cechy motoryczne: siłę,
gibkość, zręczność, wytrzymałość czy równowagę).
Warto zdawać sobie sprawę
z tego, że niedobór ruchu w wieku przedszkolnym może doprowadzić, między innymi, do niepełnego rozwoju układu nerwowego i mięśniowego. Do tego
w przyszłości mogą się również pojawić problemy w szkole
związane z dysleksją, nadmierną nadpobudliwością ruchową
oraz brakiem prawidłowych nawyków związanych z ruchem i
czynnym wypoczynkiem. Zbyt
niska aktywność fizyczna może
prowadzić także do zaburzeń w

sferze poznawczej - niechęci do
eksplorowania świata czy zdobywania wiedzy i doświadczeń
praktycznych.
Zainteresujmy dziecko ruchem
Niestety, same zajęcia w przedszkolach nie zaspokoją w pełni potrzeb ruchowych maluchów. Aktywność fizyczna (najlepiej w formie zabawy i rekreacji) jest najbardziej skuteczna wówczas, gdy jest
nie tylko systematyczna, ale i odpowiednio dawkowana – odpowiednio do indywidualnych możliwości każdego dziecka.
- Wymyślając zabawy dla
przedszkolaków zdajmy się
na naszą kreatywność – radzi Aleksandra Szulowska z
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Animków, grupy, która już
od 10 lat organizuje w powiecie piaseczyńskim gry i zabawy dla najmłodszych. - Z doświadczenia wiem, że dzieci najlepiej bawią się przy muzyce. Do aktywności ruchowej skutecznie pobudzają je
również gry i zabawy z chustą
animacyjną, tunelem, wyścigi
oraz tory przeszkód.
Poszerzając zainteresowania naszych podopiecznych
proponujmy im stopniowo koL
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lejne formy ruchu - piłkę nożną, taniec, rolki, pływanie czy
jazdę na rowerze. Nie zmuszajmy jednak dziecka do wyboru
konkretnej dyscypliny sportu
(choćby takiej, którą sami najbardziej lubimy), a pozwólmy
mu samemu dokonać wyboru.
Młody człowiek będzie się rozwijać najlepiej, gdy zaangażuje
się w coś co sprawia mu przyjemność i daje satysfakcję.

Grzegorz Tylec
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Muzykalny przedszkolak
Dla zdecydowanej większości z nas życie pozbawione muzyki jest trudne do wyobrażenia.
Wynika to z tego, że potrafi ona wzbudzać głębokie i silne emocje, których zwykle nie sposób wyrazić słowami.
no-ruchowych. Odpowiednio
przygotowane przedszkole powinno więc dysponować salą do
spotkań z muzyką – z wystarczająco dużą przestrzenią i najlepiej – dostępem do fortepianu
czy pianina (ewentualnie innego instrumentu klawiszowego).
Dodatkowym plusem będą inne
instrumenty muzyczne oraz dodatkowe środki dydaktyczne w
postaci np. chustek, woreczków
czy chust animacyjnych.

Zajęcia muzyczne w przedszkolu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, są obowiązkowe. W akcie normatywnym podkreśla
się, między innymi, wagę kontaktów dziecka z muzyką, jej
rolę w rozwijaniu wrażliwości
estetycznej i wyobraźni oraz
wzmacnianie świadomości kulturowej młodego człowieka.
W okresie przedszkolnym,
jako że zdolności muzyczne dopiero się kształtują, edukacja muzyczna ma szczególnie istotny wpływ na ich późniejszy poziom. Jest to czas, w
którym kwestie praktyczne powinny zdecydowanie dominować nad teoretycznymi. Dzieci
najbardziej efektywnie rozwijają się wówczas, w formie zabaw, między innymi muzyczR
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Na początek rytmika
Rytmika uchodzi w pedagogice muzycznej za najpełniejszą
metodę wychowania przez sztukę. Stanowi ona syntezę trzech
sposobów przeżycia muzyki –
poprzez ruch, śpiew i tworzenie,
a dzięki twórczemu wykorzystywaniu naturalnej potrzeby
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ruchu przedszkolaka kształtuje
ona człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale i samodzielnego, inteligentnego, aktywnego, sprawnego fizycznie – słowem przyszłego odbiorcę muzyki, a nierzadko także jej wykonawcę i twórcę.
Zajęcia dynamiczne uczą,
przykładowo, spostrzegania zmian
dynamiki i reagowania na nie ruchem, agogiczne - ćwiczą umiejętność natychmiastowego reagowania na zauważone zmiany agogiki (tempa wykonywanego utworu),

a artykulacyjne - uczą spostrzegania i odzwierciedlania ruchem
różnic artykulacyjnych.
Muzyka rozwija ciało i ducha
W trakcie przedszkolnych
spotkań z muzyką kształtują się
pierwsze zainteresowania i postawy młodych ludzi w stosunku do, szeroko pojętej, kultury
muzycznej. Powszechna edukacja na tym szczeblu może także stanowić pierwszy krok w kierunku dalszego, profesjonalnego kształcenia w szkołach muzycznych i ewentualnych zajęć
dodatkowych. Kontakt z dźwiękami wpływa też pozytywnie na
rozwój fizyczny młodego organizmu, przede wszystkim dzięki uczestniczeniu w działaniach
muzyczno-ruchowych. PrzedR

E

K

L

A

M

A

7

szkolaki poprzez zabawę korygują postawę ciała, wzmacniają
zaangażowanie wzroku i słuchu,
a dzięki nauce śpiewu rozbudowuje się ich klatka piersiowa, a
oddech staje się świadomy i głęboki. Udowodniono przy tym
naukowo, że edukacja muzyczna wpływa pozytywnie na wyższy poziom zdolności pamięciowych, językowych (w tym pamięci werbalnej), matematycznych i wzrokowo-przestrzennych. Stymuluje przy tym rozwój myślenia abstrakcyjnego, a
działania wykorzystujące muzykę uspołeczniają, przeciwdziałają uczuciu samotności i sprawiają, że ludzie stają się bardziej
otwarci na innych i łatwiej zawierają przyjaźnie.

Grzegorz Tylec
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Stymulujemy pracę mózgu,
ćwiczymy pewność siebie u dzieci
Edukacja zdalna zastępuje co chwila stacjonarną, dziecko czuje się zagubione, nie wie jakie oczekiwania stawiają mu rodzice czy nauczyciele, nie wie do kogo zwrócić się po pomoc i, w efekcie, powoli staje się bierne wobec problemów, których nie jest w stanie rozwiązać. Jak mu pomóc?
Badania przeprowadzane w
polskich szkołach jeszcze przed
wybuchem pandemii wskazywały, że występują powszechnie
problemy z koncentracją, myśleniem krytycznym, działaniem w
grupie, empatią, czy szeroko rozumianymi kompetencjami poznawczymi i społecznymi. Wybuch pandemii pogłębił deficyty, dokładając do nich szereg nowych. To wszystko przez ograniczenia bezpośrednich relacji, interakcji interpersonalnych, a także długotrwałe utrzymywanie
statycznej pozycji ciała.
Dzieci i młodzież mają problem z motywacją, akceptacją,
agresją, zdrowiem psychicznym.
Skutkuje to wycofaniem się z życia społecznego, problemami w
nauce, brakiem umiejętności nawiązywania głębszych relacji.
To wszystko w skrajnych przypadkach prowadzi do depresji
i nawet chęci odrzucenia życia.
Rewolucyjna metoda
stymulacji mózgu
Rodzice starając się podążać za potrzebami dzieci, często zwracają się do specjalistów.
- W moim gabinecie dzieci pracują ze mną w stymulującym rozwojowo i poznawczo
środowisku opartym o pedagogikę Marii Montessori - mówi
dr Elżbieta Kwiatkowska z piaseczyńskiego gabinetu terapii
pedagogicznej i treningu uwagi słuchowej dla dzieci i dorosłych. - Prowadzone są treningi

Specyficzne przetwarzanie muzyki i głosu
„ Metodą ” Tomatisa® stylumuluje pracę mózgu
uwagi słuchowej metodą Alfreda Tomatisa®, których podstawowym zadaniem jest poprawa koncentracji i zdolności poznawczych ludzi w każdym wieku. Następuje to przez stymulowanie mózgu do odpowiednio
wzmożonej aktywności, dzięki
bodźcom akustycznym. Dziecko rozwija się i doskonali mimochodem – podczas wykonywania ćwiczeń, uczestniczenia
w terapii, czy nawet w trakcie
swobodnej zabawy.
Pokonując nieśmiałość,
budując pewność siebie
Gabinet terapii pedagogicznej oferuje także trening umiejętności społecznych oraz warsztaty poświęcone przełamywaniu nieśmiałości. Rozwój pewności siebie oraz posiadanych

kompetencji społecznych i komunikacyjnych odbywa się równolegle z terapią nieśmiałości.
- Rodzice powinni angażować dzieci w dodatkowe działania
o możliwie różnorodnym charakterze – radzi Elżbieta Kwiatkowska. - Należy też pamiętać o zapewnieniu czasu na własną aktywność oraz wypoczynek.

dr Elżbieta Kwiatkowska:
licencjonowany
praktyk metody
Tomatisa®, doktor nauk społecznych w zakresie
pedagogiki, nauczyciel akademicki, terapeuta, trener, specjalista w zakresie wspomagania rozwoju dzieci i dorosłych.

Auditus dr Elżbieta Kwiatkowska
gabinet terapii pedagogicznej i treningu uwagi słuchowej dla dzieci i dorosłych

ul. Księcia Janusza I Starego 2 lok 8 (II p.) wejście od ulicy Świętojańskiej

05-500 Piaseczno, tel. 690-503-339 www.auditus.edu.pl

Kolejny
dodatek
w sierpniu
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Pamiętajcie o Magicznych Ogrodach
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Trener Skating Academy nagrodzony

Wyjątkowy, baśniowy ogród, leżący w turystycznym sercu Lubelszczyzny zaprasza 29 kwietnia 2022 roku na prawdziwą i pełną magii rodzinną majówkę!
Rodzinny Park Tematyczny
Magiczne Ogrody Janowiec to
pierwszy w Polsce ogród stworzony na bazie autorskiej baśni. Nieopodal Kazimierza Dolnego nad Wisłą w województwie lubelskim spotykamy wyjątkowy, leżący na 18 hektarach
ogród. Wypełnia go milion roślin – drzew, krzewów i kwiatów.
Czas zimowy nie oznacza
wcale, że jest tam całkiem cicho. Łatwo sobie wyobrazić, że
jest sporo pracy po ostatnim sezonie. Mają co robić ogrodnicy
ale także budowlańcy i stolarze.
Poprzedni rok był bardzo
obfity jeśli chodzi o gości, którzy z radością uczestniczyli
w wydarzeniach z Wróżkami,
Krasnoludami czy ulubionymi
Mordolami.
Wyjątkowość tego miejsca
wiąże się z baśnią, która jest
obecna w każdej części Ogrodu. Dzięki niej to miejsce cały

czas się rozwija, każdy kolejny sezon przynosi nowości. Podobnie będzie w tym roku.
Ogrody przywitają Was
kwitnącymi, pięknymi tulipanami :)
Mamy dla naszych czytelników, szczególnie tych stęsknionych za Magicznymi Ogrodami, zabawę w odliczankę.
Do otwarcia bram w Trzciankach zostało kilkadziesiąt dni.

MAGICZNY KONKURS

Do wygrania
Bilet Rodzinny do
Magicznych Ogrodów
w Janowcu!!!

W poniedziałek 28 lutego
na pierwsze 5 osób,
które dodzwonią się do
redakcji Kuriera Południowego
o godz. 12.00-12.10
i podadzą hasło:

MAGICZNE OGRODY
Czekają Bilety Rodzinne 2+2

Zadzwoń
Tel. (22) 737 23 48

Wpiszcie sobie 29 kwietnia do
Waszych telefonów, a zobaczycie jak ten czas szybko zleci!

W zeszły piątek podczas Gali Sportu 2022, trener
i założyciel klubu Skating Academy Łukasz Sibiński
otrzymał wyróżnienie od burmistrza Miasta i Gminy
Piaseczno w kategorii „Działacz", za szczególną aktywność w zakresie sportu w minionym roku.
Łukasz Sibiński ma 35 lat. Przygodę z łyżwiarstwem zaczął 30 lat temu
na warszawskim Torwarze. Został zawodowym łyżwiarzem figurowym oraz
hokeistą, a od przeszło 15 lat pracuje jako trener i instruktor.
- Jestem bardzo wdzięczny za wyróżnienie, miło mi, że moja praca została zauważona - mówi Łukasz Sibiński, trener i prezes klubu Skating Academy.
- Moim celem jest tworzenie sportowej społeczności i wychowywanie przez
sport nowego pokolenia.
Klub Skating Academy prowadzi zajęcia z jazdy figurowej na łyżwach
i rolkach oraz gry w hokeja dla dzieci od lat 3, młodzieży i dorosłych. Zajęcia odbywają się w Piasecznie i Uwielinach. Podczas wakacji i ferii organizowane są obozy sportowe.
Wszelkie informacje o Skating Academy można uzyskać na stronie na Facebooku lub pod numerem telefonu 500 031 417.

KURIER POŁUDNIOWY
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ZGK dostał gigantyczny rachunek za gaz.
Czy spółka ogłosi upadłość?
GÓRA KALWARIA Stało się to, czego od kilku miesięcy można się było spodziewać
– w związku z ogromnym wzrostem ceny gazu miejska ciepłownia za styczeń
będzie musiała zapłacić 7-krotnie wyższy rachunek niż rok temu, czyli 1,5 mln
zł. Jako że dochód ze sprzedaży ciepła w żaden sposób nie pokryje gigantycznej podwyżki ceny gazu, ZGK w ciągu kilku miesięcy może ogłosić upadłość
Radni rozmawiali o trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się
Zakład Gospodarki Komunalnej, z prezesem gminnej spółki Romanem Bugajem. Na pewno szybko należy podjąć środki
zaradcze, bo w przeciwnym razie, zaledwie w ciągu kilku miesięcy, ZGK może ogłosić niewypłacalność. Warto w tym miejscu przypomnieć, że Zakład
Gospodarki Komunalnej w Górze Kalwarii nie tylko ogrzewa miejski basen, DPS, szkołę,
urząd gminy czy kilka kamienic, ale także zaopatruje mieszkańców w wodę, odbiera ścieki
oraz sprząta i odśnieża miasto.
Ponadto realizuje właśnie duży

projekt wodno-kanalizacyjny o
wartości około 60 mln zł.
Podczas spotkania z radnymi zaproponowano kilka opcji,
mogących pomóc w rozwiąza-

Dokapitalizowanie spółki przez gminę jest tylko działaniem doraźnym.
W dłuższej perspektywie
trzeba będzie poszukać
innego rozwiązania
niu problemu. Jedną z najrozsądniejszych wydaje się dokapitalizowanie spółki przez gminę. Z wyliczeń wynika, że rocznie na konto ZGK musiałoby

wpływać dodatkowe 7,6 mln
zł. Inne pomysły, jak zaprzestanie przez ZGK działalności ciepłowniczej (zbycie jej lub
wyposażenie odbiorców ciepła
w indywidualne źródła), czy
zmiana rodzaju opału wydają
się na ten moment trudniejsze
do zrealizowania.
Swoje stanowisko w sprawie ZGK zajęła już gmina, która uważa że na pogorszenie sytuacji finansowej spółki ma
wpływ kilka czynników. Oczywiście najważniejszym jest skokowy wzrost cen gazu. Drugą kwestią jest zwłoka Urzędu
Regulacji Energetyki w zatwierdzeniu nowej taryfy przed-

Komornik zajął konto gminy

Doszło do pewnego paradoksu: ZGK musi o wiele więcej
płacić za gaz, ale nie może podnieść kosztów ogrzewania
do takiego poziomu, aby ten wydatek się kompensował
stawionej przez spółkę, która zmniejszyłaby dysproporcje
między kosztami zakupu gazu,
a ceną ciepła. Trzecia kwestia
to brak wsparcia osłonowego
rządu dla spółek komunalnych
produkujących ciepło.
- Nie ma dobrego wyjścia z tej sytuacji. Póki co bur-

mistrz zwrócił się do rady miejskiej o dokapitalizowanie spółki – mówi Piotr Chmielewski,
rzecznik ratusza. - Cały czas
szukamy rozwiązań, które pozwolą obniżyć koszty ogrzewania i sprawią, że ZGK będzie
mógł dalej funkcjonować.

Tomasz Wojciuk

W mieście pojawią się
nowoczesne przystanki

PIASECZNO Komornik sądowy przy sądzie rejonowym dla Warszawy-Żoliborza
zdecydował kilkanaście dni temu o zajęciu głównego rachunku bankowego
PIASECZNO Niedawno gmina podpisała umowę na pogminy Piaseczno do kwoty nieuiszczonej należności, wynoszącej niecałe 200
stawienie dwóch nowych wiat przystankowych przy
tys. zł. Nastąpiło to na wniosek właścicielki jednego z przedszkoli, która wyskrzyżowaniu Puławskiej i Szkolnej (Szkolna 01), któgrała z gminą sprawę o wyrównanie dotacji i której gmina nie zapłaciła
re mają pojawić się w marcu. Będą one wyposażone
Cała sprawa jest pokłow wyświetlacze elektroniczne, zielone dachy i plesiem sytuacji sprzed kilkucy, a w przyszłości być może dodatkowe akcesonastu lat, kiedy to kilka pryria, jak ładowarki do telefonów komórkowych
watnych przedszkoli oskarżyło, a następnie pozwało gminę o celowe zaniżanie dotacji.
Teraz jedno z takich postępowań się zakończyło. Sąd rejonowy dla Warszawy-Żoliborza uznał, że gmina powinna
wypłacić właścicielce jednej z
prywatnych placówek 117 tys.
zł wraz z odsetkami i kosztami sądowymi (razem miało
to być prawie 200 tys. zł). Do
wypłaty jednak nie doszło,
wobec czego sąd wydał klauzulę wykonalności wyroku.
Do akcji przystąpił komornik.
- Gdy zapadł niekorzystny
dla nas wyrok wystąpiliśmy
do sądu z prośbą o jego uzasadnienie, bo chcieliśmy się
od niego odwołać – wyjaśnia
Agnieszka Kowalska, gminna skarbnik. - Zanim jednak
uzyskaliśmy
uzasadnienie,
komornik zablokował nam na
koncie wskazaną w wyroku
kwotę.
Pani skarbnik podkreśla,
że zablokowanie zasądzonej sumy w żaden sposób nie
wpływa na płynność finansową gminy. Chodzi wprawdzie
o główne konto urzędu, ale
zdeponowane na nim środki sięgają 80 mln zł, a więc
ponad 79 milionami moż-

na swobodnie dysponować.
Gmina odwołała się już od
postanowienia sądu, wskazaną przez komornika sumę.
- Chodzi o to, żeby nie
płacić od niej kolejnych odsetek – wyjaśnia pani skarbnik.
- Pieniądze mogliśmy przelać dopiero teraz, ponieważ
wcześniej nie mieliśmy zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, na którym widnieje numer
konta do przelewu.
Do całej sprawy odniósł się
burmistrz Daniel Putkiewicz.
- Wyjaśniamy dlaczego ta sprawa trafiła od razu do komornika,
a nie do naszego wydziału księgowości. W moim odczuciu jest
to trochę dziwne – mówi burmistrz. - Oczywiście w tej całej
sytuacji nie ma żadnego zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania naszej gminy.

We wtorek 1 marca o godz.
18 w Hugonówce odbędzie się
kolejne spotkanie Klubu Historycznego. Tym razem prowadzący Witold Rawski opowie o
bohaterce Barbarze Sadowskiej.
W zeszłym roku minęła setna
rocznica jej urodzin i trzydziesta śmierci. Mieszkanka m.in.
Klarysewa w AK działała w komórce wywiadowczej „Pralnia”,
a następnie „Pralnia II”. Odgrywała jedną z kluczowych ról w
podziemiu poakowskim – była
szefem komórki wywiadowczej
AK-DSZ-WiN o kryptonimie „Liceum”. Wejściówki na spotkanie
można odbierać w dniu wydarzenia od godz. 12.

- Dążąc do wprowadzenia ładu przestrzennego w mieście,
zgodnie z zaleceniami Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przyjęliśmy zasadę ujednolicania małej architektury, m.in. wiat przystankowych, szczególnie w zabytkowej części Piaseczna – informuje wiceburmistrz Robert Widz.
Gmina planuje sukcesywnie wymieniać stare przystanki na
nowe. Co ciekawe, niedawno o zainteresowanie się ideą Smart City
zaapelowała do burmistrza radna Ewelina Wójcik. Radna zaproponowała, aby zainstalować pierwszy inteligentny przystanek w rejonie parkingu przy ul. Sierakowskiego. Przystanek taki miałby
być ogrzewany, zasilany panelami fotowoltaicznymi i wyposażony m.in. w defibrylator AED. Jak się okazało, nieco wcześniej gmina
wpadła na podobny pomysł, choć zamówione przez nią przystanki
mają wyglądać inaczej - będą obsadzone roślinnością i wyposażone w 55-calowe ekrany LCD. - W najbliższym czasie takie przystanki
pojawią się też przy sądzie oraz naprzeciwko dworca PKP – dodaje
wiceburmistrz Widz.

Tomasz Wojciuk
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Kapitan AK - Barbara
Rewkiewicz-Sadowska
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Nowy rok, nowe Grand Prix
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Gosirki w środku stawki

TENIS STOŁOWY W styczniu w sali Gminnego Ośrodka Sportu i PIŁKA NOŻNA, IV LIGA KOBIET Podsumowanie rundy jesiennej
Rekreacji w Piasecznie swoje zmagania zainaugurowali teni- grupy mazowieckiej czwartej ligi kobiet
siści stołowi w ramach 24 edycji Grand Prix Piaseczna

W pierwszych w tym roku zawodach wystartowało w sumie
168 uczestników, którzy toczyli zaciekłe boje w ośmiu kategoriach.
Warto podkreślić, że w imprezie wzięło udział zarówno wielu amatorów, jak i zawodników z najlepszych mazowieckich klubów, takich jak choćby Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki, Ks Spójnia
Warszawa czy gospodarze z miejscowego UKS Return Piaseczno.
Oprócz sportowej rywalizacji odbyło się losowanie nagród ufundowanych przez Decathlon Piaseczno oraz restaurację Szara Eminencja. Dzieci mogły także wziąć udział w dodatkowych konkursach
sprawdzających ich umiejętności gry w tenisa stołowego.
Najbliższy turniej w ramach Grand Prix odbędzie się już w najbliższą niedzielę 27 lutego. Na zawodników (od godziny 10 – dzieci, od 12.30 – amatorzy) czekają nagrody o łącznej wartości ponad
dwóch tysięcy złotych i wiele pozytywnych wrażeń związanych z
rywalizacją przy pingpongowych stołach.

KS GOSIRKI PIASECZNO (6. miejsce, 15 punktów) –
Po kiepskim starcie rozgrywek
(czterech porażkach w pierwszych czterech meczach) podopieczne Magdaleny Dudek i
Kai Ożgo od października zaczęły wreszcie punktować. Na
szczególną uwagę zasługuje
zwłaszcza niespodziewany remis (2:2) z walczącą o awans
Legią Ladies, który dodał
– wciąż nabierającym w rozgrywkach seniorek doświadczenia – Gosirkom wiary, że w
czwartej lidze są w stanie sporo namieszać. Na uwagę zasługuje również świetna postawa
(drugie miejsce) piasecznianek
w halowym turnieju poświęconym pamięci Tomasza Dudka, co nastraja optymistycznie
przed rundą wiosenną.

Tyl.

Tabela grupy mazowieckiej czwartej ligi kobiet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Fuks Pułtusk
Legia Soccer Schools Warszawa
MKS Polonia Warszawa
KS II Raszyn
Żbik Nasielsk
GOSiR Piaseczno
Świt Barcząca
Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock)
Ostrovia Ostrów Mazowiecka
Mazovia Grodzisk Mazowiecki
KS Wilanów (Warszawa)
KU-AZS UW II Warszawa

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

28
27
27
25
17
15
13
12
11
8
7
0

9
8
9
8
5
4
4
4
3
2
2
0

1
3
0
1
2
3
1
0
2
2
1
0

1
0
2
2
4
4
6
7
6
7
8
11

26-4
40-7
59-14
32-19
23-17
25-23
27-31
21-37
17-37
20-40
15-33
5-48

Objąłem ciekawy zespół z dużym potencjałem

PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA Od nowego roku szkoleniowcem Laury Chylice jest
Tyl. Grzegorz Ura, który zastąpił na tym stanowisku Maciaja Tataja

Podsumowano miniony rok
PIASECZNO W ostatni piątek w hali Centrum Edukacyjno-Multimedialnego odbyło się uroczyste Podsumowanie Roku
Sportowego 2021 w Gminie Piaseczno. W trakcie podzielonej
na dwie części gali wyróżniono najbardziej zasłużonych dla
miejscowego sportu w kilku kategoriach

Oficjalnego otwarcia imprezy dokonał burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz.
- Jesteście wspaniali i jesteśmy z tego powodu bardzo dumni –
zwrócił się do uczestników wydarzenia burmistrz. - Chcieliśmy tą galą
podziękować wam za waszą pracę, za pracę waszych trenerów, rodziców, sponsorów i wszystkich tych, którzy wspomagają was w osiąganiu celów. W tym ciężkim okresie dalej trenowaliście i dalej osiągaliście sukcesy. Dziękujemy za to, że reprezentujecie gminę Piaseczno.
Następnie przyznano kolejno wyróżnienia i nagrody w kategorii „Nadzieja sportowa”, „Zawodnik”, „Stypendyści”, „Trener”, „Działacz” i „Sponsor”. Najbardziej usportowioną szkołą podstawową została z kolei SP im. Janusza Korczaka w Józefosławiu, a w trakcie gali
swoją oficjalną premierę miała również książka autorstwa Agnieszki Cubały „Sportowe dzieje Piaseczna”.
- Rok 2022 został ustanowiony Rokiem Sportu w gminie Piaseczno – mówi Ewelina Wójcik, przewodnicząca komisji sportu w radzie
miejskiej. - W ciągu całego roku będą odbywały się różne imprezy
sportowe oraz przygotowywanych jest wiele atrakcji dla naszych
mieszkańców. Punktem kulminacyjnym obchodów będzie jubileuszowa impreza z okazji 100-lecia Sportu Piaseczyńskiego, która
odbędzie się 18 września.

Tyl.

Z Grzegorzem Urą, nowym szkoleniowcem Laury Chylice, rozmawia Grzegorz Tylec
Jakie zarząd klubu postawił
przed panem cele sportowe?
Podczas rozmów z zarządem wspólnie zgodziliśmy się,
że najważniejsze żeby zespół dalej się rozwijał, starał się walczyć
w każdym meczu o trzy punkty,
co - mamy nadzieję - przełoży
się na wysokie miejsce w tabeli.
A jak pan ocenia obecną jakość
zespołu? Czy tą drużynę stać
jest na awans do czwartej ligi?
Z tego co pokazuje obecna
pozycja w tabeli, jak najbardziej
drużynę stać na awans do wyższej
ligi. Już po krótkim czasie pracy
z zawodnikami uważam, że jest
to bardzo młody, ciekawy zespół
z dużym potencjałem. Nie mogę
doczekać się pierwszych gier kontrolnych, aby jeszcze lepiej poznać
możliwości moich piłkarzy.

Laura dała się poznać jako zespół, w którego meczach pada
zwykle sporo goli. To były atrakcyjne spotkania do oglądania
dla kibiców. Czy dalej będzie
pan stawiać na zespół grający „na tak” i do przodu – nawet
kosztem defensywy – czy Laurę czekają teraz jednak mocne
przetasowania taktyczne?
Uważam, że jeśli coś działa
dobrze, nie ma sensu tego zmieniać. Natomiast, jak już wspomniałem, z drużyną pracuje od
niedawna i wszelkie decyzje odnośnie taktyki będę podejmował, gdy lepiej poznam zespół.
Czy planujecie wzmocnienia zespołu przez rundą rewanżową?
Zespół ma szeroką kadrę i
są to naprawdę wartościowi zawodnicy. Znów się powtórzę,

że pozycja w tabeli świadczy
o tym, iż drużynie nie potrzeba gruntownych zmian (póki
co Laurę wzmocnił, powracający z wypożyczenia z czwartoligowej drużyny Tygrys Huta
Mińska, Jakub Staros – przyp.
red.).

Kościanek pomoże w awansie?
PIŁKA NOŻNA, A KLASA Perła Złotokłos poważnie myśli w tym sezonie o promocji do ligi
okręgowej i choć drużyna znajduje się
obecnie dopiero na siódmym miejscu w
tabeli A klasy, to jednak różnice w czołówce ligi są minimalne i jest to cel jak najbardziej realny
W zapewnieniu awansu ma pomóc specjalista od
tego zadania – 34-letni Patryk Kościanek. Wcześniej
sztuka ta udawała mu się, między innymi, w barwach
KS Konstancin, MKS Piaseczno i Orła Baniocha (gdzie
ostatnio występował). Kościanek, od zawsze znany z
ambicji i skuteczności na boisku, wspomoże również kolegów z Perły cennym doświadczeniem.

Tyl.
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DAM PRACĘ
Zatrudnię kucharkę lub kucharza, Jastrzębie,
tel. 667 914 610
Księgowa lub pomoc księgowej do pracy w biurze w Piasecznie, tel. 698 698 700,
biuro@moneycount.pl
Zatrudnię kierowcę na betonomieszarkę
i operatora węzła betoniarskiego do przyuczenia,
tel 515 445 225

SPRZEDAM
Obrazy współczesnej malarki, około 30 sztuk,
tel. 571 373 118
Tuje żywopłotowe „Szamaragd”, „Brabant”,
Gołków, tel. 501 679 121

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

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

Firma ogrodnicza w Zalesiu Górnym zatrudni
pracowników, tel. 509 920 388
Do budowy domów przyjmę od zaraz. Okolice
Piaseczna, tel. 721 880 282
Zatrudnię hydraulika i osobę do przyuczenia,
tel. 609 079 764
Zatrudnię w sklepie spożywczym: Baniocha,
Łoś lub Nowa Wola, tel. 505 760 600
Zatrudnimy krawcową na etat, wynagrodzenie
od 4 tys, tel. 883 72 72 39
Zatrudnię kierowcę do firmy cateringowej w
Piasecznie praca pon.-piąt.7-15 Tel:600 471 834
Szukam kierowcy C+E.Praca na miejscu.
Tel. 660 000 408
Praca w zakładzie kamieniarskim
tel. 600 389 218
Sorted. Utrzymywanie porządku na firmowym
placu. Władysławów, Żwirowa. Może być niepełny wymiar. Tel. 532 275 837
Zatrudnię ekspedientkę w sklepie w Łazach.
Tel.601 295 090
Zatrudnię pracowników do produkcji kebabów
(składacz, streczowacz), tel. 606 259 458
Zatrudnię pracowników do rozbioru drobiu,
tel. 606 259 458, 604 735 489
Pracownik techniczny (elektryk, mechanik) praca w Piasecznie - pełny etat, tel. 606 964 169

Malarskie, tel. 696 120 208

Sosna opałowa, tel. 602 770 361

Przyjmę do pracy panią bądź pana w delikatesach w Nowej Iwicznej, tel. 502 159 936

Kierowcę kat. C w firmie kurierskiej, Sokołów
k./ Janek, tel. 501 762 633

Kominiarz, tel. 781 495 997

Hydraulik, tel. 535 872 455

AUTO - MOTO KUPIĘ

Poszukujemy mężczyzn z praktyką do pracy
na termoformierkach do tłoczenia z folii APET,
RPET, PCV miejsce pracy Piaseczno, dobre warunki płacowe, tel. 602 692 964, 607 230 418

Hydraulik – naprawy, tel. 510 128 912

Książki starsze i nowsze z różnych dziedzin
tel. 571 373 118

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego
Złotokłos 787 848 898

Pani do lepienia pierogów, 30 zł/godz na ręke,
Mysiadło, tel. 780 52 52 52

Cyklinowanie – remonty, tel. 510 128 912

Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01
Dachy, podbitka, sprzedaż., tel. 692 194 998
Wycinka drzew tel. 502 415 095

Skup aut, tel. 880 569 894
Remonty tel.796 682 432

AUTO - SPRZEDAM
Mitsubishi Canter – Izoterma, 2003 r.,
cena do uzgodnienia, tel. 602 237 986

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
SPRZEDAM miejsce w hali garażowej w różnych
lokalizacjach Piaseczna tel. 570 810 870
Działka 1000 m kw., budowlano-uługowa,
ul. Błońska, Prażmów, tel. 600 394 292
Działkę w centrum Góry Kalwarii, tel. 691 202 395
Sprzedam bardzo tanią działkę w Barcicach, Gmina Chynów, tel. 604 624 875
Tania działka w Gąskach, tel. 602 340 549
Chcesz tanio kupić fajną działkę zadzwoń,
tel. 604 624 875

Renowacja mebli. Kupno sprzedaż Tel 733 560 206
Oczyszczanie działek, wywóz gałęzi tel. 519 874 891
Złota rączka tel. 796 682 431
Malarskie tanio tel 501 976 533, 22 727 77 47
Ogrodzenia, tel. 504 008 309
Docieplanie budynków, szybko, tanio, solidnie,
tel. 502 053 214
Docieplanie budynków, poddaszy, mycie i malowanie elewacji, podbitka. 25 lat doświadczenia,
tel. 501 624 562
Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907
Budowa domów, tel. 730 358 998
Dekarskie - naprawa dachów, naprawa rynien,
montaż nowych dachów, obróbki, papa termozgrzewalna, naprawa kominów, tel. 571 372 348
Kompleksowe remonty, tel. 505 58 67 28

Działkę 300 m kw., Biały Ług, gm. Prażmów,
tel. 601 759 079
Sprzedam super działki budowlane kolo Piaseczna. Bardzo TANIO!, tel. 602 340 549
Działki rekreacyjno-budowlane, leśne, Prażmów,
tel. 602 770 361, 791 394 791
Działki budowlane 800 m kw. k. Prażmowa,
tel. 602 770 361, 791 394 791

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA
Mieszkanie, 40 m. kw., niezależne w domu
jednorodzinnym, taras, miejsce na samochód,
Chylice, tel. 506 47 33 42
Okazja – tania kwatera dla kobiety w średnim
wieku (wyłącznie z Ukrainy), tel. 510 045 920

RÓŻNE
Przyjmę, odbiorę drewno z połamanych drzew,
tel. 500 51 66 77
Pożyczki, tel. 513 654 277
Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422
Złom odbierzemy (ale również uszkodzone: narzędzia, wiertła itp.; silniki, armaturę, baterie łazienkowe, stare piece na paliwa stałe, piece i podgrzewacze gazowe, kaloryfery), tel. 502 898 418

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

Ekspedientkę oraz osobę do wykładania
towarów, sklep spożywczy w Ustanowie,
tel. 602 119 041

Lokal usługowy, 51,39 m kw., Piaseczno,
tel. 517 393 536

Pomocnik magazyniera do sklepu spożywczego w Ustanowie, tel. 602 601 676

Aneks kuchenny, Góra Kalwaria, ul. Rybie,
tel. 509 952 583

Lekcje pianina 35 zł/h, tel. 571 373 118

Zatrudnię pracowników ochrony w umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, Piaseczno,
tel. 601 370 427

Pokój Chylice, tel. 516 228 558

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w
Mysiadle (ul. Kwiatowa 28) zatrudni nauczycieli: języka niemieckiego (cały etat), terapii pedagogicznej
(cały etat, na zastępstwo), fizyki (cały etat, na zastępstwo). Telefon kontaktowy - (22) 462-85-20. CV proszę
przesyłać na adres e-mail: sekretariat@spwmy.edu.pl
Operatora wózka widłowego w magazynie budowlanym, tel. 600 284 250
Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego.
Jeziórko, przy stacji „PKP Ustanówek”,
tel. 602 512 677, 787 866 910
Zatrudnię dyspozytora wytwórni, CV na adres
prodbet@prodbet.com.pl

Korepetycje – język polski, tel. 666 653 177

USŁUGI
MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA,
tel. 606 141 944
BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182
KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ,
GLAZURA, TERAKOTA TEL. 792 456 182
ELEWACJE, TEL. 792 456 182
DOCIEPLENIA PODDASZY, ZABUDOWY
KARTON/GIPS, TEL. 792 456 182
Remonty budowlane, ogrodzenia ,
tel. 513 137 581

PRACOWNIA TWÓRCZEGO ROZWOJU (LEKCJE
PIANINA, RYSUNKU, INTERPRETACJA WIERSZY,
KINO ARTYSTYCZNE, GRY EDUKACYJNE, rozmowy o twórczym życiu, o rozwoju osobowości,
o naturze człowieka, życia i wszechświata, grupa
wsparcia ITD.) TEL. 571 373 118
Pozalekcyjne i dodatkowe zajęcia kreatywne i artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
tel. 571 373 118

ZDROWIE I URODA

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

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

Potrzebna pani do butiku po 50- tce , 2, 3 razy w tygodniu, Konstancin, tel. 693 745 716

AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIAJĄCE,
ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW, www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839

FUNDACJA „MOTYL” ZAPRASZA CIEPŁO NA
GRUPOWE I INDYWIDUALNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE, TEL. 571 373 118

BABIK TRANSPORT - zatrudnimy kierowcę z doświadczeniem na trasy międzynarodowe.
Tel 600 065 813

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA.
tel. 504 008 309

Do produkcji i montażu okien, tel. 600 446 225

Zatrudnię stolarza z doświadczeniem. Janki;
www.formup.pl 601897727
OGRODNIK - firma Ogródbarw szuka mężczyzn
do pielęgnacji ogrodów (wolnych kilka etatów).
Doświadczenie nie jest wymagane. 20-25 zł/h.
tel. 607 077 399
Zespół Szkół Nr 3 w Piasecznie ul. Chyliczkowska
20, zatrudni robotnika- stajennego.
22 756 73 54 , 509 291 780
Dom Pogrzebowy \"Credo\" z Piaseczna zatrudni
pracownika. Praca na stałe lub dodatkowa do obsługi pogrzebów. Wymagane prawo jazdy kat. B.
Warunki pracy do uzgodnienia.
Tel. Kontaktowy 510 066 240

Glazura, łazienki, ocieplenia, tel. 601 304 250
Złom. Porządkujesz? Remontujesz? Uprzątniemy i wywieziemy złom, tel. 502 898 418
Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych
i spalinowych, tel. 503 471 422

Hydraulik tel. 886 576 148
Układanie kostki brukowej, profesjonalnie
i terminowo, gwarancja, www.dobrybrukarz.pl
tel. 698 698 839
Złota rączka + spawanie, tel. 669 686 350
Automatyka do bram: przesuwnych, dwuskrzydłowych, garażowych – sprzedaż, montaż, serwis, www.automaty-napedy.pl, tel. 790 331 339

Zatrudnię ekspedientkę w sklepie spożywczym,
Konstancin, tel. 602 126 840

Elektryk, tel. 666 890 886

Zatrudnię kucharkę, Mysiadło, tel. 603 68 65 61

SZUKAM PRACY

Wymieniłeś piec CO i nie wiesz co zrobić ze starym. Zadzwoń, przyjedziemy, zabierzemy, rury
też, tel. 502 898 418
Wycinka drzew, usługi podnośnikiem
koszowym, usługi minikoparką,
tel: 537 537 450, 537 537 650
Malarskie tanio, tel. 501 97 65 33, 22 727 77 47

Sprzątanie, tel. 516 096 759

Glazura, remonty, tel. 601 21 94 82

Kierowca, wszystkie kategorie, tel. 735 626 439

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Sprzątanie, tel. 729 668 577

WYCINAMY POŁAMANE DRZEWA,
tel. 500 51 66 77

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

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

Remonty tel. 503 141 591

Zatrudnię murarza, zbrojarza, pracownika budowlanego. .Atrakcyjne zarobki tel. 604 618 743

Firma ogrodnicza zatrudni doświadczonych ogrodników, brukarzy oraz pracowników fizycznych do
przyuczenia. Praca całoroczna, tel. 789 452 358

ZWIERZĘTA

TYNKI – 20 LAT DOŚWIADCZENIA -TRADYCYJNE
GIPSOWE TEL. 604 415 352
KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY, PANELE,
MEBLE NA WYMIAR, TEL. 723 533 233

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

Docieplanie i malowanie budynków, tel. 604 938 861

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

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

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

MATRYMONIALNE
Kawaler, 43l, interesujący się apologetyką chrześcijańską, duchowością, rozwojem osobowości, kosmosem, twórczością, pozna katoliczkę w wieku ok
30 – 35 lat, którą pokocha bardzo z wzajemnością,
kontakt: luka.perla@gmail.com
Pani szuka Pana 50+, tel. 697 288 928

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA
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Wielki powrót Monte Calvaria

KONSTANCIN-JEZIORNA

Z pasji do biegania i świata
W czwartek 3 marca o godz. 19 w ramach Klubu Podróżnika w Hugonówce odbędzie się spotkanie z Hubertem Odwrotem „Z pasji do biegania i świata”. 13 lat temu
wpadł on na pomysł przebiegnięcia maratonu w Poznaniu. Tak zaczęła się jego przygoda. Bieganie i podróże
stały się jego stylem życia i najlepszym sposobem na odreagowanie stresu. Potem były kolejne maratony: w Paryżu, Frankfurcie, na Bornholmie, w Bośni i Hercegowinie…
Wtedy Hubert Odrwot miał już pomysł na przebiegnięcie 100 maratonów. Potem idea ta została jeszcze doprecyzowana: maraton w każdym kraju europejskim (dotąd
w 27.) i na wszystkich kontynentach! Stąd wyprawy do
Marrakeszu w Maroko, Vancouvcer w Kanadzie, Rio de Janeiro w Brazylii, Sydney w Australii, Dubaju w Emiratach
Arabskich, Da Nang w Wietnamie. Śmieje się, że została
mu jeszcze Antarktyda. Odbywają się tam dwa maratony
rocznie. Książka, którą napisał w minionym roku „Obieganie świata”, nie jest fachową literaturą dla biegaczy. Autor sam mówi o niej, że to zapis dziejów pewnej przygody, lektura dla tych, którzy pragną zwiedzić świat i potrzebują swego rodzaju świadectwa i zarazem podbudowy historyczno-geograficznej. O swojej wielkiej przygodzie opowie podczas spotkania w Hugonówce. Obowiązują wejściówki.
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GÓRA KALWARIA/PIASECZNO W sobotę, po czterech latach nieobecności do Góry Kalwarii i Piaseczna powrócił rajd Monte Calvaria, który jest najstarszą amatorską imprezą rajdową w Polsce
Ostatni rajd Monte Calvaria
odbył się w 2018 roku. Teraz wydarzenie doczekało się reaktywacji. W sobotę spod ratusza w Górze Kalwarii wystartowały 84 załogi, rozpoczynając 54. edycję rajdu,
który swój początek miał w 1964
roku. Uczestnicy rywalizowali w
sześciu kategoriach, związanych z
pojemnością silnika. Ci, których samochody zostały wyprodukowane przed 1991 rokiem, ścigali się w
klasie Legend. Z 16 zaplanowanych
na ten dzień prób udało się rozegrać
15. - Nasze plany pokrzyżował zerwany ze szkoły w Górze Kalwarii
dach, którego części spadły na trasę przejazdu – mówi Krzysztof Maciejewski, dyrektor rajdu. - Łączna
długość wszystkich odcinków wyniosła 180 km i większości załóg,
mimo niesprzyjającej pogody, udało się ten dystans pokonać.
Impreza trwała około 12
godzin i zakończyła się pod raR
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Najszybszą triathlonistką okazała się Adriana Chołuj, wśród
mężczyzn triumfował Andrzej Ignatowicz

Indoor Triathlon Series to
cykl zawodów pod dachem,
które odbywają się w czterech
miastach: Gdyni, Warszawie,
Poznaniu i Piasecznie. W minioną niedzielę triathloniści
ścigali się w obiektach sportowych Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Piasecznie. Mieli do pokonania 600
metrów pływania, 15 kilometrów na rowerach magnetycznych Technogym i na zakończenie 3 kilometry na bieżni
mechanicznej.
Wśród kobiet zwyciężyła Adriana Chołuj (Triathletic Team), która całą trasę pokonała w 48 minut i 9 sekund.
– Jestem bardzo zadowolona z
wyniku – powiedziała Adriana
Chołuj. – To był mój debiut w
rywalizacji triathlonowej.
Drugi rok z rzędu najszybszym w kategorii mężczyzn
okazał się Andrzej Ignatowicz
(Tarchomin Triathlon Team/
Team Karaś) z czasem 39:39.
– Udało się trafić na szybki ro-

wer i szybką bieżnię – żartował
na mecie Andrzej Ignatowicz. –
Bardzo lubię triathlon pod dachem. Moja przygoda z taką
rywalizacją rozpoczęła się 6 lat
temu i od tego czasu regularnie
staram się startować.
Swój triathlonowy debiut
w Piasecznie zaliczyła Emilia Ankiewicz, była reprezentantka Polski w biegu na
400m przez płotki, półfinalistka Igrzysk Olimpijskich w Rio
De Janeiro. – W pierwszej kolejności chciałabym podkreślić swój podziw dla wszystkich uczestników rywalizacji triathlonowej – powiedziała na mecie Emilia Ankiewicz.
– Teraz już wiem, jaka to jest
„męczarnia”. Bardzo fajna organizacja. Jako debiutantka mogłam na każdym kroku liczyć na pomoc i wsparcie.
Zawody Indoor Triathlon Piaseczno były imprezą wspieraną przez Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Piasecznie.
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tuszem w Górze Kalwarii około godz. 20. - Obeszło się bez
przykrych niespodzianek i wypadków, a wszyscy znakomicie
się bawili – podkreśla Krzysztof Maciejewski. - Tego typu
imprezy służą temu, aby wyszaleć się na zabezpieczonej
trasie, a nie na drodze publicznej. Myślę, że żadna z załóg nie
może narzekać na brak wrażeń.

Organizatorzy wydarzenia
zapowiadają na ten rok jeszcze cztery super sprinty na autodromie na warszawskim Bemowie oraz wrześniowy rajd
św. Krzysztofa. Załogi, które
zaprezentują się najlepiej, w nagrodę będą mogły wystartować
w planowanym na grudzień dorocznym Rajdzie Barbórki.
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