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Jesteśmy już 20 lat

Przedświąteczne jarmarki
PIASECZNO/GÓRA KALWARIA W zeszły weekend w Pia-
secznie i Górze Kalwarii odbyły się tradycyj-
ne jarmarki, podczas których można było zro-
bić przedświąteczne zakupy.  Mieszkańcy mieli 
okazję zaopatrzyć się nie tylko w produkty spo-
żywcze, ale też różnego rodzaju ozdoby i ręko-
dzieła artystyczne.  Te dwa wydarzenia wspa-
niale wprowadziły w atmosferę zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych.

Cmentarz tonie 
w wodzie
PRAŻMÓW – Cmentarz parafialny w Jeziórku znaj-
duje się na podmokłym terenie, a zmarli są cho-
wani w grobach, do których napływa woda – 
alarmuje nasza czytelniczka.
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K O N D O L E N C J E

KRONIKA POLICYJNA
PIASECZNO

Zatrzymanie z mefedronem
Do piaseczyńskiej dzielnicowej dotarła informacja, że w okoli-
cach dworca przebywa mężczyzna, który może mieć przy so-
bie mefedron. Niedługo potem 23-latek został zatrzymany. 
Narkotyki zabezpieczono, a chłopak usłyszał zarzuty. Za po-
siadanie środków odurzających grozi mu do 3 lat pozbawie-
nia wolności.

Wpadli kolejni poszukiwani
W galerii handlowej na terenie Piaseczna policjant po służbie 
rozpoznał poszukiwanego listem gończym mężczyznę. Na 
miejsce wezwał posiłki i po chwili skazany wyrokiem sądu re-
jonowego 32-latek został zatrzymany. Najbliższe 10 miesięcy 
spędzi w zakładzie karnym. Kolejny zbieg poszukiwany przez 
policję (tym razem z Grudziądza) wpadł w pociągu relacji Olsz-
tyn-Kraków. 23-letni mieszkaniec powiatu wejherowskiego 
ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości od 2020 roku. Po 
zatrzymaniu w Piasecznie też trafił już do zakładu karnego.

PRAŻMÓW

Jechała samochodem po alkoholu
W Nowym Prażmowie policjanci zatrzymali do kontroli dro-
gowej seata. Prowadząca samochód kobieta wyprzedza-
ła na podwójnej ciągłej. Kiedy mundurowi poprosili 25-latkę 
o dokumenty, wyczuli od niej wyraźną woń alkoholu, które-
go – jak wyszło w trakcie badania – miała w organizmie pra-
wie promil. Teraz kobieta odpowie za kierowanie pojazdem 
w stanie nietrzeźwości za co grozi do 2 lat więzienia.

LESZNOWOLA

Policjant odnalazł skradzione auto
W dniu wolnym od służby, na terenie jednego z kompleksów 
leśnych, policjant z komisariatu w Lesznowoli zauważył za-
parkowany pojazd. Auto nosiło ślady włamania. Po sprawdze-
niu w bazie okazało się, że pojazd jest kradziony. Szukali go 
mundurowi z Michałowic, gdzie zaginął. Samochód trafił już 
do prawowitego właściciela. 

URSYNÓW

Zatrzymano dwóch oszustów
W Łodzi policjanci wytropili 35- i 28-latka. Obydwaj mężczyź-
ni są podejrzani o to, że podając się za policjantów, wyłudzi-
li od starszej mieszkanki warszawskiego Ursynowa 78 tys. zł. 
Kobieta najpierw została wprowadzona przez oszustów błąd, 
a potem, ze strachu przed utratą pieniędzy, przelała na ich 
konto wszystkie swoje oszczędności. Obaj zatrzymani usły-
szeli zarzuty, za które grozi im do 8 lat więzienia. 

Ż Y C Z E N I A

 Sporo kramów z tradycyj-
nymi przetworami, domowymi 
wypiekami, wędlinami, pasz-
tetami, ale też oryginalnymi 
ozdobami  obsługiwały tego 
dnia koła gospodyń wiejskich. 
To one dodały jarmarkowi kolo-
rytu. Na straganach można było 
kupić różnego rodzaju artyku-
ły spożywcze wysokiej jakości, 
ale także piękne wielkanocne 

stroiki. Swoje stoiska rozstawi-
li nie tylko lokalni rzemieślni-
cy, ale także chociażby miejsco-
wa szkoła gastronomiczna. Nie 
brakowało również asortymen-
tu dla dzieci. W oczy rzucały się 

m.i. lizaki i wata cukrowa. Je-
śli chodzi o atrakcje dodatkowe, 
to tu największą był gigantycz-
ny zając, który rozdawał wszyst-
kim słodkości. 

TW

Gospodynie przygotowały rarytasy

Posadzono dwa hektary lasu

GÓRA KALWARIA W sobotę 
przy budynku ratusza odbył 
się Wielkanocny Jarmark Rę-
kodzieła i Zdrowej Żywności. 
Mimo kiepskiej pogody im-
preza cieszyła się dużym zain-
teresowaniem mieszkańców

PIASECZNO W sobotę w Runowie odbyła się kolejna edycja akcji sadzenia lasu ze stowarzysze-
niem Dobra Wola. Sadzonki dębów i buków dostarczyło Nadleśnictwo Chojnów, które nadzoro-
wało również całą operację
 Była to już kolejna akcja sa-
dzenia lasu ze stowarzyszeniem 
Dobra Wola, opiekującym się 
osobami z niepełnosprawno-
ścią intelektualną. Tym razem 
ponad 150 osób sadziło las 
w Runowie. W czterech gniaz-
dach zasadzono prawie 6 tysię-
cy młodych drzewek. 
 - Przybyli do nas wolonta-
riusze nie tylko z terenu powia-
tu piaseczyńskiego, ale także 
Białobrzegów i powiatu płockie-
go – mówi Jacek Zalewski, pre-
zes stowarzyszenia i organiza-
tor akcji. - Poprawność sadze-
nia młodych drzew kontrolował 
Michał Gubała, leśniczy z Boga-
tek. Nadleśnictwo Chojnów do-
starczyło nie tylko sadzonki dę-
bów i buków, ale także wszystkie 
niezbędne narzędzia. Po zakoń-
czeniu pracy rozpalono ognisko, 

nad którym można było upiec 
kiełbaski. Te ostatnie zostały 
ufundowane przez sołectwo Ru-
nów, które bardzo zaangażowało 
się w całą akcję.  Gmina Piasecz-
no podstawiła natomiast konte-
ner, do którego zbierano elektro-
śmieci. Każdy, kto przyniósł zu-
żyte urządzenie, otrzymywał za 
nie sadzonkę bratka. - Sadze-
nie lasu jak zwykle zakończyło 

się sukcesem, dopisała też po-
goda – cieszy się Jacek Zalewski. 
- Obecny na miejscu leśniczy wy-
soko ocenił naszą pracę. Pojawi-
ła się też propozycja, aby za rok 
posadzić młody las nieco w bok 
od Runowa, przy rzece Jeziorce. 
Jest tam nowa wiata na 60 osób, 
w której można by zorganizować 
później przyjęcie. 

TW

Akcja sprzątania 
gminy

KONSTANCIN-JEZIORNA

Szykują się wielkie wiosen-
ne porządki. Już w sobotę 23 
kwietnia odbędzie się „Wiel-
kie sprzątanie Konstancina-Je-
ziorny”, które organizują Hufiec 
Związku Harcerstwa Polskie-
go Uroczysko Konstancin oraz 
Stowarzyszenie „Nasz Konstan-
cin”. Od godz. 11 sprzątanie bę-
dzie odbywało się w sześciu lo-
kalizacjach – na wale przy rzece 
Jeziorce, na odcinku od Jastrzę-
bia do rezerwatu Skarpa Obor-
ska, od Słomczyna do rezer-
watu Skarpa Oborska, a także 
w rezerwacie Skarpa Oborska 
i Łąki Oborskie, w Słomczynie 
oraz w Skolimowie. Akcja po-
trwa do godz. 13 i zakończy się 
wspólnym, ciepłym posiłkiem. 

TW
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Mieszkańcy zrobili świąteczne zakupy

 W tym roku jarmark był 
nieco skromniejszy niż zwy-
kle. Mimo to mieszkańcy do-
pisali, tłumnie zjawiając się 
na rynku. Oprócz różnego ro-
dzaju frykasów i łakoci, nie za-
brakło oryginalnego rękodzie-
ła. Uwagę zwracały piękne pi-

sanki, które mogą być ozdobą 
każdego wielkanocnego stołu. 
Część malowanek zostało wy-
konanych na styropianie, ale 
wiele zostało zrobio-
nych też na bazie 
t radycy jnych 
wydmuszek. 

- Wszystkie pisanki robiła 
moja żona – chwalił się jeden 
ze sprzedawców. - To jej wiel-
ka pasja, ale chyba zdobiła jaj-

ka ostatni rok, bo ma 
problemy ze zdro-

wiem...
 Na jarmar-
ku można by ło 
też nabyć ory-
ginalne świą-
teczne stro-
iki. Od lat 

przygotowuje 
je pani Marze-

na, mieszkanka 
Julianowa.   

- Zaczynam pracę kilka tygodni 
przed świętami – mówi. - Ro-
bię stroiki z żywych i sztucznych 
kwiatów. Mimo że tegoroczny 
jarmark był o wiele skromniej-

szy niż zwykle, prawie wszystko 
sprzedałam, bo mam dużo sta-
łych klientów. Niestety, tenden-
cja jest taka, że ludzie nie chcą 
wydawać pieniędzy na rękodzie-
ło. Wkrótce wszystko wyprze 
chińszczyzna...
 Punktualnie o godz. 13 świą-
teczne życzenia złożył mieszkań-
com burmistrz Daniel Putkie-

wicz, który pojawił się na rynku 
w towarzystwie swojej zastępczy-
ni Hanny Kułakowskiej-Micha-
lak i Magdaleny Gawrych, dy-
rektor Centrum Kultury. W tym 
roku nie przewidziano natomiast 
poczęstunku dla mieszkańców, 
który sprzyjał integracji i podkre-
ślał atmosferę świąt. 

Tomasz Wojciuk 

PIASECZNO  W niedzielę na rynku odbył się Jarmark Wielkanocny, podczas 
którego można było poczuć atmosferę świąt. Mieszkańcy chętnie robili za-
kupy, zaopatrując się nie tylko w produkty spożywcze, ale też różnego ro-
dzaju ozdoby. Punktem kulminacyjnym były życzenia złożone przez burmi-
strza Daniela Putkiewicza

 Jarmark Wielkanocny był mniejszy i skromniejszy niż 
przed pandemią 

Najbardziej oblegane 
były stoiska z tradycyjny-

mi wędlinami

Miesiąc Pamięci 
Narodowej

PIASECZNO

W czwartek 21 kwietnia o go-
dzinie 11 na Cmentarzu Parafial-
nym w Piasecznie zostanie zło-
żony Hołd Pamięci przy Pomni-
ku Katyńskim. O godzinie 11.45 
w Domu Kultury w Piasecznie 
odbędzie się też spotkanie z Se-
bastianem Sękiem autorem „Hi-
storia komiksem pisana”. 

Tyl.



Cmentarz parafialny w Jeziórku działa od końca lat 
80. ubiegłego wieku i jak przekonuje proboszcz miej-
scowej parafii – ma wszystkie niezbędne zezwolenia
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Wzmocnij odporność naturalnie 
dzięki dotlenieniu organizmu w komorze normobarycznej
Wzmocnij odporność naturalnie 
dzięki dotlenieniu organizmu w komorze normobarycznej
Regularne korzystanie z komory normobarycznej Normo Life w Konstancinie Jeziornej 
wspomaga  leczenie wielu schorzeń, namnaża komórki macierzyste a także wzmacnia odporność, 
przyspiesza  odnowę po przebytych kontuzjach i opóźnia proces starzenia. Sesje tlenowe 
w komorze  normobarycznej pozwalają odblokować procesy zdrowienia organizmu
 W komorze ciśnieniowej Nor-
mo Life w której panuje 1500hPa 
znajduje się specjalna mieszanka 
powietrza, w której jest nawet do 
40 proc. tlenu, a więc niemal dwu-
krotnie więcej niż w warunkach 
naturalnych. Wchłanianie tlenu 
umożliwia bezpieczna zawartość 
dwutlenku węgla (do 1,9 proc.). Z 
kolei duże stężenie wodoru, które-
go cząsteczki są silnym antyoksy-
dantem, przeciwdziała starzeniu 
się komórek. Poprzez dotlenianie 
organizmu można osiągnąć nie-
samowite efekty lecznicze i rege-
neracyjne. Jedna sesja w komorze 
normobarycznej Normo Life trwa 
dwie godziny. Terapia jest całko-
wicie bezpieczna, nieinwazyjna i 
można korzystać z niej praktycz-
nie bez ograniczeń. Po przejściu 
przez śluzę, w której wyrównuje 
się ciśnienie, wchodzi się do po-
mieszczenia bardzo przypomina-
jącego... wnętrze samolotu i zaj-
muje miejsce w jednym z 19 fote-

li w klasie standard lub VIP. Pod-
czas sesji można czytać lub słu-
chać relaksacyjnej muzyki. Normo 
Life jest pierwszą w Polsce komo-
rą normobaryczną, która posiada 
urządzenie do dekontaminacji po-
wietrza- usuwa i zabija wszystkie 
drobnoustroje dzięki czemu jesteś 
bezpieczny i nie zarazisz się bakte-
riami czy wirusami.

Szerokie zastosowania
 Badania dowodzą, że regu-
larne dotlenianie organizmu daje 
naprawdę wiele korzyści, opóź-
nia proces starzenia oraz namna-
ża komórki macierzyste. Komora 
Normo Life redukuje cellulit, sty-
muluje produkcję kolagenu i wspo-
maga przemianę materii. Przyspie-
sza odnowę uszkodzonych komó-
rek po przebytych operacjach, ura-
zach i zabiegach chirurgicznych. 
Przez sportowców uznawany jest 
za legalny doping, który poprawia 
wydolność organizmu i przyspie-

sza regenerację po intensywnym 
wysiłku. Dzięki natlenieniu komó-
rek stymulowany jest układ immu-
nologiczny u dzieci i dorosłych, or-
ganizm ma więcej siły do zwalcza-
nia zakażeń i jest w stanie skutecz-
niej przeciwstawić się wszelkim wi-
rusom i bakteriom. Następuje rege-
neracja komórek nerwowych mó-
zgu, pobudza je do pracy tym sa-
mym zmniejsza objawy autyzmu, 
stanów depresyjnych i demencji. 
Błyskawiczna naprawa zniszczone 
komórki po chemioterapii oraz sku-
tecznie wspomaga leczenie chorób 
skóry takich jak egzema, AZS czy 
łuszczyca. U osób starszych osłabia 
objawy po udarze, wzmacnia kości i 
dobrze wpływa na potencję.
 Z komory Normo Life z powo-
dzeniem mogą korzystać osoby w 
różnym wieku, włącznie z dziećmi 
i seniorami. 

Więcej informacji na stronie:
www.normolife.com 

podnosi odporność organizmu
wzmacnia kości
wspomaga szybką regenerację organizmu 
po przebytych chorobach i COVID-19
poprawia kondycję fizyczną i psychiczną 
spowalnia proces starzenia się organizmu
zmniejsza stany zapalne

PROMOCJA 
WIOSENNA

l

l

l

 

l 

l

l

Karnet standard 1000zł 500zł
Pojedyncza sesja standard 130zł 90zł

Normo Life komora normobaryczna
ul. Wilanowska 50, Konstancin Jeziorna
Tel. 721 887 887

 - Taka sytuacja jest tu od lat 
– utrzymuje nasza czytelnicz-
ka. - Przed pogrzebem z gro-
bów wypompowują wodę, ale 
nietrudno się domyślić, że po 
złożeniu trumny napływa po-
nownie. Efekt jest taki, że cia-
ła spoczywają w wodzie. To jest 
nie tylko bezczeszczenie zwłok. 
Taka sytuacja powoduje zagro-
żenie epidemiologiczne. 
 Pani Danuta ma pretensje 
do proboszcza parafii, że nie 
robi nic, aby rozwiązać pro-
blem. - Niedawno chowałam 
tu męża, jak pomyślę że leży 
w wodzie, nie mogę spać po 
nocach... - dodaje. - Ksiądz bie-

rze 2000 zł pokładnego, mógł-
by zrobić na cmentarzu drenaż, 
który poprawiłby sytuację.

 

Proboszcz parafii w Kędzie-
rówce, ksiądz Ryszard Tomasz-
kiewicz zapewnia, że cmentarz 
działa legalnie. - Wody grun-
towe są tu nisko, ale słaba jest 
przepuszczalność gleby – tłu-
maczy. - Jak popada, woda nie 

chce wsiąkać. Warunków geo-
logicznych jednak się nie zmie-
ni, nie ma na to szans. 
 Ksiądz zapewnia, że dzia-
łająca od 1988 roku nekropolia 
ma wszystkie niezbędne zezwole-
nia, w tym zgodę sanepidu, który 
przed uruchomieniem cmentarza 
polecił ze względów sanitarnych 
rozłączyć drenaże (wcześniej 
były tu pola uprawne). - Chodzi-
ło o to, aby woda z tego terenu 
nie przedostawała się do innych 
ujęć – wyjaśnia ksiądz Tomasz-
kiewicz. - Dlatego też odprowa-
dzenie wody poza cmentarz nie 
wchodzi w grę. 

Mieszkanka: zmarli są chowani w wodzie!
PRAŻMÓW – Cmentarz parafialny w Jeziórku znajduje się na podmokłym tere-
nie, a zmarli są chowani w grobach, do których napływa woda – mówi pani 
Danuta, nasza czytelniczka. - Cmentarz działa legalnie i ma wszystkie po-
zwolenia – informuje ks. Ryszard Tomaszkiewicz, proboszcz parafii św. Jana 
Chrzciciela w Kędzierówce, pod którą podlega nekropolia

– Zanim trumna zostanie 
złożona do grobu, 

wcześniej jest z niego 
wypompowywana woda 
– oburza się pani Danuta

TW

P R O M O C J A

Wielkanocna wystawa 
LESZNOWOLA W ostatnią 
niedzielę w siedzibie 
GOK Lesznowola przy 
ulicy Nowej 6 w Starej 
Iwicznej otwarto 
wystawę wielkanocnej 
sztuki ludowej 
Eugeniusza i Anny 
Węgiełek

 Na wystawie można po-
dziwiać aż 91 rzeźb Eugeniu-
sza Węgiełka. Artysta, odzna-
czony  Srebrnym Krzyżem Za-
sługi, z jednej strony naturali-
stycznie przedstawia zwierzę-
ta, a z drugiej tworzy bajecznie 
ubarwione rajskie ptaki. Intere-
sują go również rzeźby i obrazy 
o tematyce sakralnej.
 - Prace Węgiełka wyróżnia-
ją się oryginalną kompozycją, 
zaskakującą formą i sposobem 
traktowania materiału rzeźbiar-
skiego – drewna oraz fascynują-
cą kolorystyką, nadającą kom-

pozycjom niepowtarzalnego 
wyrazu – mówi Jan Drewicz, 
opiekun wystawy w w Galerii 
Wystaw Artystycznych OKNO.
 Ekspozycję, którą można 
zwiedzać do końca kwietnia 
w poniedziałki i czwartki w go-
dzinach od 8 do 19 oraz w po-
zostałe dni powszednie w go-
dzinach od 8 do 15.30, współ-
tworzą również prace malar-
skie o tematyce sakralnej, wiej-
skiej i związanej z martwą na-
turą córki pana Eugeniusza 
– Anny Węgiełek.

Tyl.
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Inwestycja ma zostać sfinanso-
wana z Programu modernizacji 
służb mundurowych na lata 2022-
2025. Tak naprawdę o konieczno-
ści powołania kolejnej jednost-
ki państwowej straży pożarnej 
w tym rejonie mówiło się od daw-
na. Wszystko przez dużą odle-
głość dzielącą Piaseczno i Górę 
Kalwarię. Kolejnym argumentem 
przemawiającym za utworzeniem 
JRG w nowej lokalizacji jest duże 
obłożenie miejscowej OSP, która 
każdego roku bije rekordy w licz-
bie podejmowanych działań nie 
tylko w skali powiatu i wojewódz-
twa, ale i całego kraju.
  Kilka dni temu Maciej Wą-
sik, wiceminister spraw we-
wnętrznych i administracji za-
twierdził listę przewidzianych do 
realizacji „strażackich” inwesty-
cji. Wśród nich znalazła się nowa 
strażnica PSP w Górze Kalwa-
rii. Z naszych informacji wynika, 
że ma ona powstać na przeka-
zanej przez powiat piaseczyński 
działce (dziś leśnej) o powierzch-
ni 1,18 ha. Nieruchomość jest 
zlokalizowana nieopodal ron-

da przy węźle „Stadion”. Aby do 
niej trafić, należy zjechać z ron-
da obok restauracji McDonald's 
w stronę Warki. Działka znajdu-
je się w niewielkiej odległości od 
asfaltowej drogi, a wiedzie do 
niej droga gminna, która wyma-
ga utwardzenia. - Położenie JRG 
tuż obok węzła będzie bardzo ko-
rzystne operacyjnie – uważa mł. 
bryg. Łukasz Darmofalski, rzecz-
nik Powiatowej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Piasecznie. - W 
tego typu jednostkach minimal-

ny stan na jednej zmianie to 7 ra-
towników. Myślę, że filia PSP bę-
dzie dysponowała 3-4 samocho-
dami.
 Ze względu na lokalizację, 
nowa jednostka będzie podejmo-
wała także interwencje na terenie 
powiatów otwockiego, grójec-
kiego i kozienickiego. W pierw-
szej kolejności zostanie zlecony 
projekt strażnicy. Jego realizacja 
powinna nastąpić na przełomie 
2024 i 2025 roku.

Tomasz Wojciuk

O wycięcie dębu wystąpił wła-
ściciel nieruchomości, na któ-
rej rośnie drzewo. Argumento-
wał, że powoduje on zagroże-
nie dla stojącego obok budyn-
ku mieszkalnego i jego domow-
ników. Gmina zleciła eksperty-
zę która wykazała, że dąb jest 
w środku częściowo spróchnia-
ły (wizualnie nie zaobserwowa-

no oznak chorobowych, jednak 
badanie tomografem akustycz-
nym wykazało zaawansowany 
proces rozkładu w pniu dębu). 
 - W przypadku zadziała-
nia  niesprzyjających warun-
ków meteorologicznych, wg rze-

czoznawcy istnieje realne ryzyko 
złamania pnia w miejscu osła-
bionej konstrukcji - argumentu-
je gmina. - W przypadku powa-
lenia, biorąc pod uwagę  wyso-
kość drzewa,  obejmie ono swo-
im zasięgiem przyległe budynki 
oraz ciągi komunikacyjne.
 Są jednak osoby, któ-
re podważają tę opinię 
i  nie zgadzają się z „wyro-
kiem” wydanym na drzewo. 
- Dąb spełnia kryteria uzna-
nia go za pomnik przyrody za-
równo pod względem gaba-
rytów, jak i wyjątkowych wa-
lorów przyrodniczych – pisze 
w piśmie do gminy pani Sylwia, 
mieszkanka ulicy Poprzecz-
nej. Inny mieszkaniec doda-
je, że zgoda na wycinkę stoi w 
sprzeczności z planem miej-
scowym dla tego terenu, który 
mówi, że wycinanie pojedyn-
czych drzew, jak ma to miejsce 
w tym przypadku, jest zakazane. 
- Również zlecona eksperty-
za nie jest dla nas miarodaj-
na, bo została wykonana przez 
męża jednej z radnych bez do-
konywania w drzewie nawier-
tów – przekonuje pan Mar-
cin, inny mieszkaniec. - Chce-
my zlecić jeszcze jedną profe-
sjonalną ekspertyzę. Wcześniej 
jednak nasza kancelaria praw-
na wystąpi do gminy o wstrzy-
manie wycinki.

Tomasz Wojciuk

Walczą o piękne drzewo
LESZNOWOLA Przy ulicy Poprzecznej w Lesznowoli rośnie je-
dyny w okolicy, dorodny dąb. Niedawno gmina, na podstawie 
zleconej ekspertyzy, wydała zgodę na jego wycięcie, czemu 
sprzeciwiają się okoliczni mieszkańcy

Dorodny dąb góruje nad całą okolicą.
Gmina wyraziła zgodę na jego wycięcie

Właściciel nieruchomości 
uważa, że dąb stanowi 

zagrożenie dla stojącego 
obok budynku

Nowa filia straży pożarnej
GÓRA KALWARIA W pobliżu węzła „Stadion” na obwodnicy powstanie filia Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej, która ma swoją siedzibę przy ul. Staszica w Piasecznie. Nowa Jed-
nostka Ratowniczo-Gaśnicza zacznie działać prawdopodobnie w 2025 roku

R E K L A M A

Dziś jedyna siedziba PSP na terenie powiatu piase-
czyńskiego mieści się przy ul. Staszica w Piasecznie 
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 Seniorów przybyłych na 
spotkanie w domu parafial-
nym przy kościele św. Anny 
powitał Bogdan Pawlak, prze-
wodniczący związku, który 
opowiedział o planach na zbli-
żający się sezon letni. Okazu-
je się, że w najbliższym cza-
sie nie zabraknie imprez i wy-
darzeń kulturalnych, w któ-
rych każdy chętny będzie mógł 
wziąć udział. Następnie uro-
czyście wręczono legitymacje 

nowym osobom wstępującym 
do związku. Liczba członków 
PZERiI powoli zbliża się do 
tysiąca. 
 - Niezwykle nas to cieszy 
i mobilizuje do jeszcze więk-
szego wysiłku – podkreśla 
Bogdan Pawlak. Potem moż-
na było wysłuchać koncertu w 
wykonaniu Sylwii Biernat. Nie 
zabrakło też oczywiście wiel-
kanocnego poczęstunku z ak-
centami wiosny, przygotowa-

nego przez grono pań, z Kry-
styną Krul i Jolantą Szlak na 
czele.
 - Było miło, pięknie i kame-
ralnie – podkreśla Bogdan Paw-
lak. - Warto dodać, że wszyst-
kie dekoracje zostały wykona-
ne z surowców pochodzących 
z recyklingu. Powstały one w 
Środowiskowym Klubie Senio-
ra, którego drzwi są zawsze dla 
wszystkich szeroko otwarte. 

TW

Wielkanocne powitanie wiosny
PIASECZNO Jak co roku członkowie Piaseczyńskiego Związku Emerytów Ren-
cistów i Inwalidów spotkali się, aby wspólnie spędzić czas i podsumować 
ostatnie miesiące. Nie zabrakło życzeń, występu artystycznego oraz uro-
czystego przyjęcia w szeregi związku nowych członków

Dotacje na przydomowe oczyszczalnie
GÓRA KALWARIA

Gmina uruchomiła program dotacyjny dla osób planujących budowę przy-
domowej oczyszczalni. Mogą one uzyskać dotację w wysokości do 60 proc. 
wartości oczyszczalni, jednak nie wyższą niż 5 tys. zł. W przypadku posiada-
czy karty dużej rodziny wskaźniki te wynoszą odpowiednio 65 proc. i 6 tys. zł.

TW

Zlot Food Trucków
PIASECZNO

Food Trucki zaparkują przy skwerze Kisiela w sobotę 30 kwietnia i zostaną do 
3 maja. Towarzyszyć im będą dmuchańce i strefa chilloutu z leżakami i muzy-
ką. O godz. 20.30 na parkingu przy ul. Zgoda  przewidziano kino plenerowe. 

TW
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 W XIX wieku okolice Mysia-
dła były intensywnie kolonizo-
wane przez niemieckich osad-
ników pochodzących głównie 
z Westfalii. Jednymi z nich była 
rodzina Eisele, która na począt-
ku XX wieku wybudowała znaj-
dujący się przy stawie dworek. 
Po II wojnie światowej należący 
do rodziny majątek został zna-
cjonalizowany, wycięto też ota-
czający dwór park. Po dawnym 
założeniu pozostał jedynie pięk-
ny, rosnący przy domu dąb, któ-
ry ma status pomnika przyrody. 

 Dziś ze zrujnowanego bu-
dynku niekiedy korzystają bez-
domni i okoliczna młodzież 
(mimo że jest zabezpieczony). W 
związku z tym pojawiły się plot-
ki, że zostanie on przekazany no-
wej parafii i po wyremontowaniu 
będzie służył za plebanię. - Je-
śli tak by się rzeczywiście stało, 
uważam że to skandal – mówi 
nasza czytelniczka. - W tym 
miejscu można by zrobić kawiar-

nię, świetlicę, otworzyć filię bi-
blioteki czy Gminnego Ośrod-
ka Kultury. Ten budynek ma na-
prawdę gigantyczny potencjał...
 Przez kilka kolejnych lat o od-
budowę willi i przywrócenie jej 
lokalnej społeczności wniosko-
wał wówczas radny, a dziś zastęp-
ca wójta Marcin Kania. Wniosek 
ten nigdy jednak nie został wpro-
wadzony do budżetu. Wkrótce 
jednak sytuacja może się zmienić. 
Gmina pracuje bowiem nad kon-
cepcją zagospodarowania terenu 
po KPGO Mysiadło. Obejmuje 
ona także obszar willi.
 Na przylegającym do niej te-
renie zaplanowano park i infra-
strukturę, która ma służyć lokal-
nej społeczności. O planach za-
gospodarowania gruntów po 
dawnym gospodarstwie ogrod-
niczym rozmawiano z mieszkań-
cami na ostatnim zebraniu wiej-
skim, które odbyło się w ubie-
głym roku. Ostateczna wersja 
koncepcji również zostanie pod-
dana konsultacjom, co nastąpi 
najpóźniej w czerwcu tego roku. 
- W każdym razie na pewno gmi-
na nie planuje przekazywać wil-
li Eisele nowej parafii. Z naszej 
wiedzy wynika, że ksiądz pro-
boszcz chce wybudować własną 
plebanię – poinformował nas je-
den z gminnych urzędników. 

Tomasz Wojciuk

Co dalej z dworkiem w Mysiadle?
LESZNOWOLA – Krążą plotki, że dworek rodziny Eisele nad sta-
wem w Mysiadle, będący własnością gminy, zostanie przeka-
zany na potrzeby nowej parafii – mówi pani Ewa, nasza czy-
telniczka. Postanowiliśmy sprawdzić, jakie są plany wobec 
tego zrujnowanego budynku

Czy willa Eisele zostanie przerobiona na plebanię?

Gmina przygotowuje 
koncepcję zagospodaro-

wania terenu po KPGO 
Mysiadło, która będzie 

konsultowana  
z mieszkańcami

R E K L A M A
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Nowy program dotacyjny.
Zyskaj fundusze na oczyszczalnię

 Druhowie z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Czaplinie na 
akcje wyjeżdżają nowocześniej-
szym wozem gaśniczym – MA-
N-em 18.280. Samochód udało 
się pozyskać bezpłatnie od Ko-
mendy Wojewódzkiej Państwo-
wej Straży Pożarnej (był użytko-
wany przez Komendę Powiato-
wą PSP w Piasecznie).
 Dla strażaków z Czaplina 
jest to ogromny postęp i speł-
nienie marzeń. Do tej pory ko-
rzystali z  wysłużonego jelcza 
442, który służy jednostce od 15 
lat i brał udział w około 600 ak-
cjach ratowania życia i mienia.

Rodzicami chrzestnymi auta 
zostali skarbnik gminy Ewa So-
biepanek oraz Michał Prószyń-
ski, szef gabinetu politycznego 
ministra spraw wewnętrznych 
i administracji. Podczas prze-
kazania samochodu podzięko-
wania trafiły również do pozo-
stałych osób, które przyczyniły 
się do pozyskania wozu: burmi-
strza Arkadiusza Strzyżewskie-
go, nadbryg. Jarosława Nowo-
sielskiego – komendanta wo-
jewódzkiego PSP, a także st. 
bryg. Leszka Szcześniaka – ko-
mendanta powiatowego PSP  
w Piasecznie.

Straż ma MAN-a!

Planujesz budowę przydomowej oczyszczalni 
ścieków? Złóż wniosek o dofinansowanie. Gmi-
na uruchomiła nowy program dotacyjny.

 Jeszcze w ubiegłym roku 
na wniosek burmistrza Arka-
diusza Strzyżewskiego rad-
ni miejscy podjęli uchwałę 
w sprawie określenia zasad 
udzielania dotacji celowych 
ze środków budżetu samorzą-
du na przedsięwzięcia służące 
ochronie gospodarki wodnej 
na terenie gminy.
 Zgodnie z regulaminem 
właściciele (albo wieczy-
ści użytkownicy) budynku 
mieszkalnego lub usługo-
wego mogą uzyskać dotację  
w wysokości do 60 proc. 
wartości oczyszczalni, jed-
nak nie wyższą niż 5 tys. zł. 

W przypadku posiadaczy 
Karty Dużej Rodziny wskaź-
niki te wynoszą odpowied-
nio 65 proc. i 6 tys. zł.
 Wypełnione i podpisa-
ne wnioski należy składać 
przed rozpoczęciem inwestycji  
w kancelarii Urzędu Miasta  
i Gminy (Góra Kalwaria,  
ul. 3 Maja 10).
 O tym, kto otrzyma wspar-
cie, decydować będzie kolej-
ność wpływu wniosków – licz-
ba dotacji jest ograniczona 
kwotą zarezerwowaną w bu-
dżecie.
 Formularz można pobrać 
ze stro ny gorakalwaria.pl.

Szkoła Polski Niepodległej
i Zasłużeni dla Góry Kalwarii
Wiesław Wilczyński oraz Towarzystwo Miłośników Góry Kalwarii i Czerska 
to nowi Zasłużeni dla Góry Kalwarii. Podczas zeszłotygodniowej, uroczystej 
sesji Rada Miejska podjęła także uchwałę o nadaniu Szkole Podstawowej 
w Baniosze imienia Polski Niepodległej.
	 Każda	 z	 trzech	 uchwał	 zo-
stała	podjęta	jednogłośnie.
	 Szkoła	 w	 Baniosze	 od	 lat	
kultywuje	wartości	patriotycz-
ne	 (m.in.	 poprzez	 organizację	
Festiwalu	 Pieśni	 Patriotycznej	
od	 2005	 r.).	 Nie	 dziwi	 zatem,	
że	jej	patronem	stała	się	Polska	
Niepodległa.
	 Jak	 powiedział	 podczas	
sesji	 dyrektor	 placówki	 Da-
riusz	 Słapek,	 imię	 wybra-
ła	 cała	 społeczność	 szkol-
na	–	zarówno	uczniowie	i	na-
uczyciele,	 jak	 też	 rodzice.	
Imię	to	–	co	napisano	w	uza-
sadnieniu	uchwały	–	 „będzie	
hołdem	 złożonym	 przodkom	
walczącym	 o	 niepodległość,	
jak	 również	 zobowiązaniem	
młodych	 pokoleń	 do	 pielę-
gnowania	tej	wolności,	umac-
niania	tożsamości	narodowej	
oraz	 kształtowania	 postaw	
patriotycznych	 poprzez	 roz-
wijanie	 własnego	 potencjału	
i	 dbałość	 o	 wizerunek	 szko-
ły”.	Uroczystość	 nadania	 na-
zwy	odbędzie	się	na	początku	
czerwca.
	 Podczas	 środowej	 sesji	
Rada	Miejska	 przyznała	 tak-
że,	 na	wniosek	 kapituły,	 dwa	
medale	 Zasłużony	 dla	 Góry	

Kalwarii.	 Pierwszy	 z	 uhono-
rowanych,	Wiesław	Wilczyń-
ski,	jest	pasjonatem	i	miłośni-
kiem	 swojej	 małej	 ojczyzny,	
gminy	Góra	Kalwaria,	z	którą	
związany	jest	od	40	lat.	Jako	
ceniony	 kamieniarz	 inicjuje	 
i	wykonuje	wiele	dzieł	propa-
gujących	 historię	 Góry	 Kal-
warii.	 Bezinteresownie	 wy-
konywał	 elementy	 pomni-
ków	znajdujących	się	w	naszej	
gminie	 czy	 tablice	 upamięt-
niające	istotne	postacie	i	daty	
z	jej	dziejów.

	 Natomiast	 Towarzystwo	
Miłośników	 Góry	 Kalwarii	
i	Czerska	od	przeszło	30	lat	po-
pularyzuje	 historię	 Góry	 Kal-
warii	–	Nowej	 Jerozolimy	po-
przez	 wydawnictwa	 książko-
we,	 lekcje	 dla	 dzieci	 i	 prowa-
dzenie	Muzeum	Regionalnego.	
Przez	 trzy	 dekady	 organizacja	
przyczyniła	 się	do	pogłębienia	
wiedzy	o	dziejach	naszej	 gmi-
ny,	nie	 tylko	wśród	mieszkań-
ców,	ale	 i	w	całym	kraju.	Głos	
na	sesji	zabrał	prezes	TMGKiC	
–	Wojciech	Prus-Wiśniowski.

 Zaplecze za środki unijne

Przychodnia przy ul. por. Białka 4 poszukuje lekarzy

5 kwietnia burmistrz Arka-
diusz Strzyżewski i skarb-
nik Ewa Sobiepanek pod-
pisali umowę na unij-
ne dofinansowanie tej in-
westycji. Dotacja wynosi 
135,5 tys. zł. Zgodnie z ak-
tualnymi założeniami za-
plecze powstanie jeszcze 
w tym roku.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Górze Kalwarii zatrudni do podstawowej opieki zdrowotnej:
 lekarza pediatrę,
 lekarza medycyny rodzinnej (ze specjalizacją lub w trakcie specjalizacji),
 fizjoterapeutę.

Forma zatrudnienia i warunki pracy – do uzgodnienia.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres rekrutacja@spzoz.gorakalwaria.pl
lub pozostawienie aplikacji w sekretariacie.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 22 727 32 46.

Obok wyremontowanego w ubiegłym roku boiska przy basenie w Górze 
Kalwarii gmina wybuduje zaplecze z szatniami i sanitariatami. Z obiektu 
będą również korzystali łyżwiarze podczas sezonu zimowego.
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 W ubiegłym roku rowe-
ry w Piasecznie wypożycza-
no w sumie ponad 10 tys. razy. 
W tej chwili jednoślady można 
pobierać z sześciu stacji. Znaj-
dują się one przy Górkach Szy-
mona w Zalesiu Dolnym, przy 
dworcu PKP, w centrum mia-
sta obok siedziby sądu i proku-
ratury, a także w rejonie stadio-
nu miejskiego, przy skrzyżowa-
niu Jarząbka z Żytnią i w Józe-

fosławiu (róg Cyraneczki i Ju-
lianowskiej). Kilka dni temu 
interpelację w sprawie utworze-
nia kolejnej wypożyczalni, tym 
razem w okolicach alei Róż, 
złożył przewodniczący rady 
miejskiej Piotr Obłoza. 
 - W tym rejonie mieszka 
dużo osób, w pobliżu jest szko-
ła, basen, plac zabaw, a wkrót-
ce swoje podwoje otworzy tak-
że Dom Seniora – mówi Piotr 

Obłoza. - Uważam, że strefa 
ogrodu jordanowskiego to do-
bre miejsce na wypożyczalnię. 
Rozmawiałem o tym zresztą 
z mieszkańcami, którzy mają 
podobne zdanie. Latem moż-
na by stąd dojechać choćby 
do Górek Szymona. Pan bur-
mistrz sam jest rowerzystą. 
Dlatego wierzę że odniesie się 
do tego pomysłu pozytywnie.

TW

Czy powstanie wypożyczalnia rowerów?
PIASECZNO Niedawno zaczął się kolejny, piąty już sezon rowerowy. Mieszkańcy mogą korzy-
stać z sześciu wypożyczalni obsługiwanych w ramach Piaseczyńskiego Roweru Miejskiego. 
Tymczasem do burmistrza wpłynęła interpelacja radnego Piotra Obłozy, który proponuje 
utworzenie kolejnej wypożyczalni w rejonie alei Róż

Wypożyczalnia mogłaby stanąć w rejonie
 parku zachodniego przy alei Róż 

W finale konkursu o koronę 
najpiękniejszej warszawian-
ki walczyło 16 kandydatek. 
20-letniej Natalii Czerw, 
która jest studentką II roku 
Stomatologii w Warszaw-
skim Uniwersytecie Me-
dycznym, udało się zakwa-
lifikować do Top Ten. Na-
stępnie mieszkanka gminy 
Lesznowola sięgnęła po ty-
tuł i koronę Miss Warszawy 
w panelu Ekologia. Nata-

lia Czerw trzy lata temu  re-
prezentowała województwo 
mazowieckie w finale Miss 
Polski Nastolatek 2019. Zo-
stała wówczas jedną z 10 
najpiękniejszych nastolatek 
w Polsce. 
 Niedzielny konkurs 
w hotelu Arche miał bar-
dzo elegancką oprawę. 
Kandydatki zaprezento-
wały się w kreacjach wie-
czorowych, sukniach ślub-

nych, ale też w strojach ką-
pielowych. Wydarzenie 
prowadził znany dzienni-
karz i prezenter Krzysztof 
Ibisz. Na scenie wystąpili 
Patryk Szczepanik i zespół 
Pectus, zaś o choreografię 
konkursu zadbał Tomasz 
Barański, znany z „Tańca z 
gwiazdami”. Miss Warsza-
wy 2022 została 23-letnia 
Ewa Dołęga-Dołęgowska.

TW

Powalczy o tytuł Miss Polski
LESZNOWOLA W niedzielę 
w hotelu Arche przy ul. Kra-
kowskiej odbył się finał kon-
kursu Miss Warszawy. Nata-
lia Czerw, mieszkanka No-
wej Iwicznej, zdobyła tytuł 
Miss Warszawy 2022 – Eko-
logia. W czerwcu będzie re-
prezentowała swój region 
w konkursie Miss Polski

R E K L A M A
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 Zdobycie najwyższej góry 
świata pozostaje wciąż w sferze 
marzeń wielu miłośników gór-
skich wspinaczek. I choć wej-
ście na szczyt słynnej Czomo-
lungmy nie należy bynajmniej 
do najtrudniejszych wyzwań 
w Himalajach, to jednak wciąż 
wiąże się ono ze sporym ryzy-
kiem utraty zdrowia i życia, du-
żymi kosztami wyprawy i wy-
maga świetnego przygotowania 
fizycznego. Już na samym po-
czątku spotkania Monika Wit-
kowska obaliła coraz popular-
niejszy mit, że wejść na Mount 
Everest może dziś praktycznie 
każdy – jeżeli tylko ma odpo-
wiednią ilość pieniędzy. Oczy-
wiście, mając większe środki fi-
nansowe można opłacić usłu-
gi Szerpów, którzy wniosą za 
podróżnika ekwipunek czy 
przygotują mu posiłki. Będzie 
wprawdzie łatwiej, ale wciąż 
pozostanie niebezpiecznie. 
 - Jeżeli ktoś nie będzie od-
powiednio przygotowany do 
wyprawy, to góry bardzo szyb-
ko to zweryfikują – mówiła Mo-
nika Witkowska. - Niezależnie 
od tego jaki kto ma budżet.
 Problemów w Himalajach 
można napotkać wiele. Pierw-
szym jest aklimatyzacja – każ-
dy organizm inaczej reagu-
je bowiem na pobyt na tak du-
żej wysokości. Przeszacowa-
nie własnych możliwości może 
skończyć się tragicznie – tzw. 

chorobą wysokościową, która 
w skrajnych przypadkach pro-
wadzi do śmiertelnego obrzę-
ku płuc bądź mózgu. Na wyso-
kościach powyżej pięciu tysię-
cy metrów standardem są bóle 
głowy, nudności, problemy ze 
snem czy ogólne osłabienie, 
a każde kolejne kilka metrów 
zrobione w górach to znacz-
nie większy wysiłek niż na dole, 
zwłaszcza jeśli trzeba jeszcze 
dźwigać dodatkowe kilogramy 
na plecach. O ryzyku wysoko-
górskich wypraw przypomina-
ją symboliczne miejsca pamięci 
z nazwiskami ludzi, którzy zgi-
nęli podczas wspinaczek – nie 
brakuje tam również i słynnego 
Jerzego Kukuczki (który spadł 
podczas zdobywania Lhotse – 
góry, do której droga pokrywa 
się w dużej mierze z wejściem 
na najwyższy szczyt świata).
 Pierwszym poważniejszym wy-
zwaniem na drodze do pierwszego 
obozu pod Mount Everest jest 
Icefall - uskok lodowca Khum-
bu. Co więcej, droga przez 
lodowe pole co sezon ulega 
zmianie – wytyczają ją co roku 
tzw. Ice Doctors. Na trasie nie 
brakuje wprawdzie ułatwień w 
postaci poręczy czy drabinek, 
ale stałym zagrożeniem są tam 
szczeliny lodowe i seraki – ele-
menty lodowca, które w każ-
dej chwili mogą się oderwać 
i przygnieść wspinaczy.
 - Wiele osób woli poko-

nywać ten odcinek nocą, bo 
w świetle dnia jest większe 
prawdopodobieństwo oderwa-
nia się seraków – wyjaśniła 
Monika Witkowska. - To nie-
prawda, że z ułatwień na tra-
sie korzystają tylko mniej do-
świadczenie wspinacze. Robią 
to nawet ci najlepsi na świecie.
 Himalaistka zdradzi-
ła też tajniki obozowego ży-
cia (np. w załatwianiu po-
trzeb fizjologicznych, zwłasz-
cza nocą – w niskiej tempera-
turze - pomaga jej lejek) i jego 
zwyczaje. Do najciekawszych 
należy „Puja” - rodzaj bło-
gosławieństwa przez bud-
dyjskiego Lamę przed wyj-
ściem w góry, w którym zwy-
czajowo uczestniczą wszy-
scy wspinacze. Jeżeli zaś cho-
dzi o sam atak szczytowy, to 
czeka się na okienko pogodo-
we – najważniejszym czynni-
kiem jest tu jednak nie tempe-
ratura powietrza, ale siła wia-

tru. Co ciekawe, bez wykona-
nego zdjęcia na wierzchołku, 
rząd nepalski nie uzna oficjal-
nie, że się na nim było. Jak się 
okazuje, nie zawsze jest to ta-
kie proste, bo... często nie ma 
akurat nikogo na szczycie.
 Na zakończenie spoktania 
Monika Witkowska stwierdzi-
ła, że choć namawia wszyst-
kich do realizowania swo-
ich marzeń, to jednak nieko-
niecznie zachęca do podąża-
nia swoim śladem.

 - Przy zdobywaniu szczy-
tów widać tylko sukces, któ-
ry jest jedynie małym wierz-
chołkiem olbrzymiej góry lo-
dowej – przyznała himalaist-
ka. - To czego nie widać to 
ogromne wyrzeczenia – lata 
przygotowań, koszty (wypra-
wa na Everest to średnio kil-
kaset tysięcy złotych!), ol-
brzymi wysiłek i walka z wła-
snymi słabościami.

Grzegorz Tylec

Jak się zdobywa najwyższą górę świata?
PIASECZNO W Bibliotece Publicznej w Piasecznie odbyło się spotkanie z hima-
laistką Moniką Witkowską, która zdradziła szczegóły zdobywania słynnego 
Mount Everestu

 Mistrzostwa Polski są kwa-
lifikacjami do Kadry Polski na 
Mistrzostwa Europy które od-
będą się pod koniec maja w Ru-
mii oraz Mistrzostwa Świata, 
które odbędą się w drugiej poło-
wie roku we Francji. Nie mogło 
zabraknąć klubu Armfight Pia-
seczno, który powstał w 2004 
roku. Od tamtej pory zawod-
nicy tego klubu praktycznie co 
roku uczestniczą w zawodach, 
walcząc o najwyższe trofea. 
 W tym roku Armfight Pia-
seczno drużynowo zdobył wy-
sokie trzecie miejsce w klasy-
fikacji drużynowej, zlicza-
jąc medale z wszystkich ka-
tegorii tj. Junior U-15, Junior 
U-18, Junior U-21, Senior, 
Masters, Grand-Masters, Se-
nior-Grand-Masters, Junior 
Disabled - standing, Disabled 
- Sitting. 
 - Kategorii w jakich ry-
walizują zawodnicy i zawod-
niczki jest sporo, więc każ-
dy chętny znajdzie miej-
sce dla siebie – zwraca uwa-
gę utytułowany piaseczyń-
ski arm wrestler, Karol Ma-
jak, który zdobył złoty medal 
na prawą rękę w kategorii do 
105 kg. To już kolejny tytuł Mi-

strza Polski tego zawodnika.  
- Pierwszy tytuł Mistrza Pol-
ski zdobyłem w 2017 roku i od 
tamtej pory nastąpił przełom 
w mojej przygodzie z armw-
restlingiem – mówi Karol Ma-
jak. -  Praktycznie z każdych 
zawodów wracałem ze złotym 
lub srebrnym medalem. Moim 
najbliższym celem jest przy-
gotowanie do majowych Mi-
strzostw Europy i powalczenie 
o złoty medal. 
 Klub zaprasza wszystkich 
chętnych do treningów armw-
restlingu niezależnie od wie-
ku i stażu treningowego. - Jest 
to sport dla każdego, trenin-

gi ogólnorozwojowe wzmoc-
nią całe ciało – zachęca Ka-
rol Majak. -  Osobiście trenuję 
na różnych siłowniach w Pia-
secznie, także zawsze moż-
na mnie zapytać, porozma-
wiać i być może zacząć swo-
ją przygodę z tym sportem.  
Ponadto treningi odbywają 
się także w grupach zorgani-
zowanych we Władysławowie 
koło Piaseczna oraz na Wi-
lanowie w siłowni Calypso. 
Klub zaprasza do kontaktu 
przez fanpage na FB Armfi-
ght Piaseczno Armwrestling.

Adam Braciszewski

Mamy piaseczyńskiego 
Mistrza Polski! 
PIASECZNO W weekend 8-9 kwietnia w Jaworznie odbyły się XXII Mistrzostwa Polski w siło-
waniu na rękę. Rywalizowało około 200 zawodników z 18 klubów.  Wśród nich nie zabrakło 
Armfight Piaseczno, które zdobyło trzecie miejsce w klasyfikacji drużynowej. Karol Majak 
wywalczył złoto w kategorii 105 kg w siłowaniu się na prawą rękę

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

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

przed laminacją po laminacji

Salon BB,  ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej), 
Piaseczno, Tel. 692 709 040
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Zakochana w dźwiękach

 Choć Sylwia Biernat śpie-
wa, to jest przede wszystkim 
skrzypaczką. To instrument, na 
którym gra prawie od urodzenia 
i w zasadzie wybrali go dla niej 
rodzice. 
- Jednak teraz, gdy o tym my-
ślę, to jest to mój świadomy wy-
bór – mówi artystka. - Mogła-
bym wprawdzie grać na innych 
instrumentach, ale skrzypce są 
dla mnie najłatwiejsze i najważ-
niejsze, ja je czuję i rozumiem. 
Jest między nami jakiś rodzaj 
porozumienia, które daje mi 
najwięcej satysfakcji.
 Sylwia Biernat ma na swo-
im koncie kilka ciekawych epi-
zodów artystycznych, takich 

jak np. koncerty w orkiestrze 
symfonicznej pod dyrekcją 
Krzysztofa Pendereckiego, czy 
spotkanie z Witoldem Luto-
sławskim. Mimo tego przyzna-
je otwarcie, że klasyka jej nie 
wciągnęła i ostatecznie wybra-
ła inną drogę. Za szczególnie 
ciekawe doświadczenia uzna-
je zwłaszcza wspólne nagrania 
z zespołami T.Love, czy For-
macją Nieżywych Schabuff. 
W muzykowaniu miała jed-
nak potem długą przerwę i do 
grania wróciła przypadkiem, 
gdy poznała Martę i Krystia-

na Jędrzejczyków, dzięki któ-
rym zaczęła występować z pia-
seczyńsko-warszawską gru-
pą Łysa Góra. Zespół ten łą-
czy ciężkie brzmienia i nowo-
czesne aranże z tradycyjnymi 
utworami ludowymi.

70 piosenek w dwa lata
 Od pewnego czasu Sylwia 
Biernat tworzy również autor-
skie kompozycje, z którymi moż-
na się zapoznać na jej kanale na 
YouTube.
– Wystarczy drobny impuls, 
a już dźwięki mi się kłębią w gło-
wie. Już zaczynam to słyszeć 
i widzieć – opowiada artyst-
ka. – Na to nie ma siły. To jest 

jak głód, który trzeba zaspoko-
ić. I to jest piękne uczucie, bo za 
każdym razem jak tworzę coś 
nowego, czuję się jakbym była 
na nowo zakochana! A ponie-
waż skomponowałam już oko-
ło 70 różnych utworów w ciągu 
ostatnich dwóch lat, łatwo wy-
obrazić sobie na jakim haju je-
stem.
 To co aktualnie tworzy mie-
ści się w ramach nurtu piosenki 
poetyckiej, czy też poezji śpiewa-
nej. Sylwia Biernat wymyka się 
jednak także w kierunku piosenki 
satyrycznej, a nawet aktorskiej. 

- Bardzo ważnym elementem 
jest dla mnie treść - przyznaje. - 
Tekst musi być poetycki, nieba-
nalny, wielowarstwowy, niedo-
powiedziany, zabawny i zawsze 
poruszający. Chcę dobrego sło-
wa na wysokim poziomie i nie-
banalnych dźwięków, a w każ-
dym razie... do tego dążę.
 W ubiegłym roku skrzypacz-
ka zajęła trzecie miejsce na Fe-
stiwalu Piosenki Dołującej 
w Zalesiu Górnym, co utwier-
dziło ją w przekonaniu, że war-
to tworzyć dalej.

Artystyczna współpraca
 Swoje pierwsze utwo-
ry Sylwia Biernat nagrywa-
ła sama, grając na klawiszach 
i dogrywając solówki skrzyp-
cowe. Potem zapragnęła zro-
bić coś z wykorzystaniem in-
nych instrumentów i zaprosiła 
do współpracy piaseczyńskie 
trio - Krzysztofa Rukata, Bru-
nona Niewińskiego i Michała 
Wojnarskiego. Jeden z utwo-
rów nagrała również z utalen-
towanym kontrabasistą Ma-
ciejem Szczycińskim, a na Fe-
stiwalu Piosenki Dołującej to-
warzyszył jej Paweł Piotro-
wicz - niezwykle uzdolniony 
gitarzysta. 
 Artystka chętnie współpra-
cuje również z autorami tek-
stów. 
 - Z Izabelą Budzyńską łą-
czy mnie pewnego rodza-
ju twórcza więź – zdradza 
skrzypaczka. - Ona pisze po-
ezję, a ja ją udźwiękawiam. 
Właściwie to ona zainspiro-
wała mnie do komponowa-
nia. Czytając jej wiersze za-
częłam słyszeć muzykę i tak 
to się zaczęło. Teraz to już ry-
tuał. Ona pisze wiersz i wysy-
ła go do mnie, a wtedy ja rzu-
cam wszystko i pędzę do pia-
nina, bo już tam w głowie „za-
mieć i wichry”, cytując słowa 
z jednej z moich piosenek. 

Teledysk na Górkach Szymona  
Teledysk do utworu „Nie przy-
jeżdżaj” był pomysłem Toma-
sza Korczaka z Red Yeti Stu-
dio, który jednocześnie nagry-
wa, miksuje i masteruje jej pio-
senki.
 - To prawdziwy mistrz – 
ocenia Sylwia Biernat. - A Gór-
ki Szymona jako miejsce akcji 
klipu to  wybór naturalny. Ple-
ner był idealny - pełen zieleni, 
wody i światła. Tomek bardzo 
ładnie i subtelnie uchwycił na-
strój tego utworu.
 O ile piosenek artystki moż-
na posłuchać w internecie, to 
czy będzie można ją również 
zobaczyć na scenie w solowym 
wydaniu? 
- To już się dzieje, chociaż 
w miniaturowym wydaniu – 
zdradza Sylwia Biernat. - Zor-
ganizowałam mały, kameral-
ny występ dla grona przyjaciół 
w moim domu. To był taki de-
biut, który miał oswoić tremę i 
dać informację zwrotną czy to 
co robię kogoś porusza.  Już 

wiem, że jednak porusza...
 Jedna z piosenek artyst-
ki miała też swoją premierę na 
ubiegłorocznym Świeczowi-
sku, a teraz przyszedł w końcu 
czas na pełnowymiarowy kon-
cert autorski. Już 27 maja w 
Domu Kultury w Piasecznie od-
będzie się bowiem „muzyczny 
koncept liryczny, pełen dźwię-
kowych wzruszeń, westchnień 
i zamyśleń”. Tego wieczoru 
usłyszeć będzie można piosen-
ki, które opowiadają o przeży-
ciach zarówno codziennych, 
jak i o udrękach artystycznego 
zmagania z twórczą materią. 
Stylistycznie muzyka ta wpisu-
je się w nurt poezji śpiewanej  
czy też piosenki poetyckiej na-
wiązując momentami do sty-
lu smoothjazzowego. Sylwii na 
scenie towarzyszyć będą: Paweł 
Piotrowicz, Michał Wojnarski 
i Brunon Niewiński. Początek 
koncertu o godzinie 20. Bilety: 
15 złotych.

Grzegorz Tylec

PIASECZNO Muzyka to dla niej jednocześnie codzienność i święto, wewnętrz-
ny przymus i wolność, a także praca i odpoczynek. Czy to się wzajemnie 
wyklucza? Dla mieszkającej w Chyliczkach Sylwii Biernat absolutnie nie. 
Zdaniem artystki muzyka potrafi odgrywać tak sprzeczne ze sobą role, bo 
jest nośnikiem wewnętrznych przeżyć i uczuć
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12 nr 14 (897)/2022

KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

AKTUALNOŚCI

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

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

ne ciepło. Zabieg jest bezbole-
sny i odprężający

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

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

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

przemiany materii, 
• redukcję cellulitu
• ujędrnienie ciała

Kiedy efekty?
Zabiegi zaleca się wykonywać w 
serii 6-15 w zależności od wiel-
kości obszaru ciała poddawa-
nego usuwaniu nadmiaru tkan-
ki tłuszczowej. Zabieg wykony-
wany jest raz – dwa razy w tygo-
dniu, następnie 1 raz w miesiącu 
dla utrwalenia efektów. Ważne, 
aby przed zabiegiem i po nim 
pić dużo wody. Należy stosować 
niskokaloryczną dietę oraz wysi-
łek fizyczny lub zabieg elektro-
stymulacji. Wszystko to spowo-
duje, że efekty nas zaskoczą.

Zabieg dla każdego?
Nie ma zabiegów, które nie mają 
przeciwwskazań. Do przeciw-
wskazań liposukcji kawitacyjnej 
zalicza się: nadwrażliwości na 
ultradźwięki; posiadania meta-
lowych implantów; wszczepio-
nego rozrusznika serca; ciąży; 
miesiączki; cukrzycy; epilepsji 
i stwardnienia rozsianego.

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

Liposukcja kawitacyjna,
czyli piękna figura bez bólu i skalpela.
Liposukcja kawitacyjna to bezbolesny sposób na wymodelowanie syl-
wetki i utratę kilku centymetrów. Ten nowoczesny zabieg dostępny jest 
również w Piasecznie.

 Leokadia Nastały jest Hono-
rowym Obywatelem Gminy Pia-
seczno, a w 2007 roku otrzyma-
ła nagrodę powiatu piaseczyń-
skiego za osiągnięcia w dzie-
dzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kul-
tury. Jako założycielka (w 1975 
roku) i wieloletnia opiekun-
ka Grupy Piaseczno organizo-
wała społecznie plenery malar-
skie i brała czynny udział w wie-
lu wystawach, inicjatywach kul-
turalnych i akcjach charytatyw-
nych. Jej twórczość charaktery-
zuje się znakomitym warszta-
tem – zarówno w technice ma-
larstwa olejnego sztalugowego, 

jak i akwareli i grafiki. Pani Le-
okadia szczególnie upodobała 
sobie nastrojowe pejzaże, por-
trety, martwe natury, kwiaty, 
a także malarstwo postimpre-
sjonistyczne zawarte w cyklu 
„Preludium deszczowe”.  
 Wystawa, w ramach której 
artystka odsłania trochę mniej 
znane techniki prac, zbiega 
się z 90-tymi urodzinami au-
torki obrazów. Warto podkre-
ślić, że artystka jest nadal ak-
tywną malarką – wciąż chętnie 
tworzy i angażuje się w życie 
artystyczne swoich przyjaciół 
z Grupy Piaseczno. 
 - Malarstwo to miłość i pa-
sja Leokadii Nastały, a jej dro-
ga twórcza to ciągłe poszukiwa-
nie bliskich sobie technik pla-
stycznych i rozwiązań formal-
nych, poznawanie różnych me-
diów – mówi Wiesława Nasta-

ły-Płaskocińska, członkini Gru-
py Piaseczno.
 W trakcie wernisażu pani 
Leokadia miała sposobność 
osobiście podziękować wielu 
osobom, z którymi przez lata 
współpracowała – między in-
nymi byłemu burmistrzowi Pia-
seczna Józefowi Zalewskiemu 
oraz byłej dyrektor Centrum 
Kultury w Piasecznie Ewie Du-
dek. Autorka otrzymała także 
medal Urzędu Marszałkowskie-
go „Pro Mazovia” z rąk Marci-
na Pawlaka, zastępcy dyrekto-
ra Departamentu Edukacji Pu-
blicznej i Sportu Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego, który przyzna-
wany jest mieszkańcom woje-
wództwa, którzy swoim życiem 
i postępowaniem szczególnie 
przyczynili się do rozwoju wo-
jewództwa mazowieckiego. List 
gratulacyjny od marszałka wo-
jewództwa Adama Struzika od-
czytał również Józef Zalewski.
 Jak się okazało, wystawa 
„Nie tylko akwarele” jest do-
piero pierwszym z cyklu wyda-
rzeń, które zostały zaplanowa-
ne w tym roku z okazji jubile-
uszu Leokadii Nastały. 
- Jesienią ma również zostać 
wydany duży, retrospektyw-
ny album zbiorowy z pracami 
pani Leokadii – zapowiedzia-
ła Katarzyna Biernadska-Her-
nik, wicedyrektor Centrum 
Kultury w Piasecznie.

Grzegorz Tylec

Zasłużona artystka
PIASECZNO Do 15 maja w galerii kawiarni „Fryderyk” 
w Przystanku Kultura oglądać będzie można wysta-
wę prac Leokadii Nastały pt. „Nie tylko akwarele”

R E K L A M A

Leokadia Nastały z medalem „Pro Mazovia” 

Powiat sprzedaje kolejną 
atrakcyjną nieruchomość
POWIAT/KONSTANCIN-JEZIORNA Powiat wystawił na sprzedaż atrakcyjną nieruchomość przy ul. 
Słonecznej w Klarysewie, w której wcześniej mieścił się dom dziecka. Działka o powierzchni pra-
wie 1,3 ha z dwoma budynkami została wyceniona na 14 mln zł. Przetarg ma odbyć się 12 maja

 Ostatnio powiat sprzedał 
kilka atrakcyjnych działek przy 
ul. Gąsiorowskiego w Konstan-
cinie-Jeziornie, a wcześniej nie-
ruchomość w Wilczej Górze 
(gm. Lesznowola), na terenie 
której mieściła się baza drogo-
wa. Teraz na sprzedaż, już po 
raz kolejny, została wystawiona 
duża rezydencja w Klarysewie.
 Na terenie tej usytuowa-
nej na skarpie wiślanej pose-
sji znajduje się budynek głów-
ny o powierzchni ponad 1400 
m kw. (28 pokoi, 6 łazienek) 
oraz budynek wolno stoją-
cy o powierzchni około 160 m 
kw. Teren jest częściowo zale-
siony, a obok budynków znaj-

dują się boiska do koszykówki 
i piłki nożnej oraz plac zabaw. 
Miejsce to ma ciekawą historię. 
Najpierw, na początku XX wie-
ku, mieściła się tu żeńska szko-
ła. Potem nieruchomość naby-
ła Amerykańska Misja Meto-
dystyczna, która otworzyła tu 
dom dziecka. Po wojnie nieru-
chomość została znacjonali-
zowana, jednak jej przeznacze-
nie w zasadzie nie zmieniło się 
– cały czas, z krótkimi przerwa-
mi, aż do roku 2015 działał tu 
dom dziecka. 
 Po tym jak mieszkające tu 
dzieci przeniesiono do Domów 
Dziecka w Łbiskach obiekt stoi 
pusty (niekiedy są tu kręco-

ne zdjęcia do seriali). Powiat 
ocenia, że obydwa budynki są 
w dobrym stanie. Nierucho-
mość jest też wolna od obcią-
żeń i ograniczeń w użytkowa-
niu. 
 W tej chwili dla tego tere-
nu zmieniany jest plan miejsco-
wy, który ma dopuszczać usłu-
gi. W praktyce oznacza to, że 
budynki będzie można zaadap-
tować na potrzeby niewielkie-
go hotelu, szkoły, spa czy domu 
spokojnej starości. Aby przy-
stąpić do przetargu, który za-
planowano na 12 maja, trze-
ba do 6 maja wpłacić wadium 
w wysokości 700 tys. zł.

TW



AKTUALNOŚCI 13nr 14 (897)/2022
KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Jedność przechyliła szalę w ostatniej akcji

Gosirki lepsze, ale tylko... po przerwie

Laura rozbiła Spartę

PIŁKA NOŻNA, B KLASA, WALKA KOSÓW – JEDNOŚĆ II ŻABIENIEC 1:2 W der-
bach rozgrywanych w najniższej klasie rozgrywkowej na Mazowszu emocji 
nie brakowało do  samego końca. Ostatecznie niekwestionowanym boha-
terem meczu w Kosowie został Marcin Świder

PIŁKA NOŻNA, IV LIGA KOBIET, KS GOSIRKI PIASECZNO – MKS POLONIA WARSZAWA 1:4 Gosirki 
odważnie podeszły do spotkania z wiceliderem czwartej ligi. Niestety, doświadczone przy-
jezdne bezwzględnie wykorzystały większość błędów miejscowych i już do przerwy praktycz-
nie zapewniły sobie trzy punkty

PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA, LAURA CHYLICE – SPARTA JAZGARZEW 5:1 Gospodarze wygrali 
derby pewnie i bez większych problemów

 Spotkanie było wyrówna-
ne, a na bramki trzeba było po-
czekać do drugiej połowy. Wy-
nik otworzyli gospodarze w 58. 
minucie. Piłka, po strzale z dy-
stansu Bartłomieja Grądzkie-
go, odbiła się najpierw od po-
przeczki, ale (zdaniem arbitra) 
nie przekroczyła linii i z bliska 
dobił ją do siatki Paweł Jako-
wiecki. Dwie minuty później, 
po podaniu Dariusza Zabiżew-
skiego, wyrównał Marcin Świ-
der, ale to co najważniejsze w 
tym meczu miało się zdarzyć 
w samej końcówce. Za krytykę 
decyzji sędziego (gospodarze 
domagali się rzutu karnego za 
zagranie ręką) czerwoną kart-

kę ujrzał rezerwowy zawodnik 
Walki Łukasz Fabisiak, była 
tez kontuzja bramkarza, wobec 
czego pan z gwizdkiem zarzą-
dził sześć dodatkowych minut 

gry. Na 30 sekund przed koń-
cem gospodarze mieli rzut roż-
ny, po którym Jedność wypro-
wadziła zabójczą kontrę – Świ-
der wygrał pojedynek biegowy 

z obrońcą i strzałem między 
nogami miejscowego golkipera 
zapewnił gościom cenne trzy 
punkty.
 - Walka miała więcej sytu-
acji w pierwszej połowie, ale 
gdyby nie błąd sędziego przy 
odgwizdaniu spalonego w sy-
tuacji sam na sam, to już do 

przerwy byśmy prowadzili – 
mówi Dariusz Zabiżewski, za-
wodnik Jedności II Żabieniec. 
- W piłce nie liczy się to kto 
jest dłużej w posiadaniu piłki 
i ma więcej sytuacji, tylko kto 
jest konkretniejszy, a na boisku 
konkretniejsi byliśmy my.

Tyl.

 Podopieczne Magdaleny Du-
dek i Kai Ożgo nie zamierza-
ły czekać na to co zrobią rywal-
ki i już od pierwszych minut spo-
tkania ruszyły do przodu. Po-
lonistki przyjęły natomiast bar-
dzo prostą taktykę – długą piłkę 
zagrywaną za wysoko ustawio-
ne Gosirki. I choć sędzia linio-
wy bardzo często podnosił tego 
popołudnia chorągiewkę poka-
zując pozycję spaloną, to jednak 
już pierwsza sytuacja dla war-
szawianek – kiedy pułapka ofsaj-
dowa się nie udała – przyniosła 
im gola. A kiedy w prosty spo-
sób, po utracie równowagi przez 
bramkarkę Roksanę Piechal, zro-
biło się – praktycznie z nicze-
go – 0:2, Gosirki przeżywały bar-
dzo trudne chwile. Nasze zawod-
niczki miały problemy z wymie-
nieniem kilku podań, a odbiory 
piłki skutkowały natychmiasto-
wymi stratami. Polonia nie gra-
ła z kolei nic wielkiego, ale jeszcze 
do przerwy... strzeliła następne 
dwie bramki – najpierw po rzu-
cie karnym, a potem wykorzystu-
jąc sytuację sam na sam.

 Na szczęście po przerwie Go-
sirki zaczęły grać znacznie lepiej 
i w końcu stwarzać sytuacje do 
zdobycia gola. Wreszcie, po rzu-
cie rożnym, ładnym uderzeniem 
głową popisała się Marta Łuka-
siak, a zdobyta bramka wyraź-

nie dodała wiatru w żagle miej-
scowym. Pomimo kilku dogod-
nych okazji nie udało się już jed-
nak zmniejszyć rozmiarów po-
rażki, choć trzeba oddać Polonii, 
że także i Piechal miała w dru-
giej połowie sporo pracy.

- Cieszę się ze zwycięstwa, bo graliśmy bez trzech, czterech za-
wodników z pierwszego składu. Sam mecz był dla nas trudny, 
mieliśmy swoje problemy kadrowe, dlatego zwycięstwo od-
niesione w ostatniej sekundzie smakuje wyśmienicie. Jestem 
dumny z chłopaków, że zostawili mnóstwo serca na boisku po-
kazując charakter do ostatniej sekundy meczu.

Michał Wielogórski, trener Jedności II Żabieniec:

Rafał Wiśniewski, trener Walki Kosów:
- Generalnie jestem zadowolony z drużyny, bo cały czas ro-
bimy postępy i zwycięstwa powoli zaczną przychodzić. Już 
w  sparingach wyniki były przyzwoite. Odbudowaliśmy ka-
drę, atmosfera jest dobra. Kwestią czasu jest odniesienie 
pierwszego i kolejnych zwycięstw.

- Pierwsza połowa do zapomnienia, w drugiej już było lepiej. 
Szkoda, że nie udało się zagrać całego meczu tak jak drugiej 
połowy. Problemem była strata czterech bramek w 45 minut. 
Brakowało dokładności, komunikacji i chęci gry. Na drugą po-
łowę wyszłyśmy i pokazałyśmy już lepszą grę i większą dokład-
ność, a co najważniejsze - chęć do gry i walki o każdą piłkę.

Zuzanna Wiśniakowska, piłkarka KS Gosirki Piaseczno:

 Jako pierwszy na listę strzel-
ców wpisał się Paweł Rybak wy-
korzystując dośrodkowanie Ma-
teusza Szarpaka. Prowadzenie 
podwyższył, po rzucie rożnym, 
Jakub Staros, ale chwilę póź-

niej – po kontrowersyjnym rzu-
cie karnym – kontakt dał go-
ściom gol Kamila Majorka. Lau-
ra jeszcze przed przerwą nie po-
zostawiła jednak wątpliwości kto 
jest aktualnie lepszym zespo-

łem. Kolejne trafienia dla ekpiy 
z Chylic dołożyli Rybak i Mate-
usz Wasilkiewicz, a w drugiej po-
łowie – dobijając piłkę do pustej 
bramki – gości pogrążył po raz 
kolejny Wasilkiewicz. Tyl.

Turniej młodych
KICKBOXING Odbył się jubileuszowy, dziesiąty turniej Kade-
tów i Dzieci „Piaseczno Open”. W Piasecznie rywalizowało 
w sumie ponad 300 zawodników z 22 klubów z całej Polski, 
wśród których nie zabrakło Mistrzów Polski i reprezentantów 
kraju w formule Pointfighting
 W rywalizacji najmłodszych 
w formule soft contact główne 
role odegrali zawodnicy z Piasecz-
na – najlepsi wśród dzieci star-
szych, którzy jednak musieli uznać 
wyższość gości z AZS AWF War-
szawa wśród dzieci młodszych. 
Szczególnie udanie spośród miej-
scowych wypadły Zuzanna Żabik 
i Julia Marczyńska – obie wygra-
ły swoje kategorie indywidualne 
i były mocnymi punktami swoich 
drużyn. Nie zawiodły również re-
prezentantki Piaseczna w formu-
le Poinfighting. W swojej katego-
rii wagowej triumfowała Zuzan-
na Węgrzyn. Nadia Korda i Karo-
lina Chuda zajęły drugie miejsca, 
a Aleksander Bajor dopiero w fi-
nale uległ utytułowanemu Janowi 
Kamińskiemu z Ninja Academy 
Warszawa.
 Zofia Przybylska i Kamil 
Kraczkowski byli bezkonkurencyj-
ni w kadetach młodszych pokonu-
jąc wszystkich swoich przeciwni-
ków i zdobywając złote medale w 
swoich kategoriach, a Emilia Ni-
ściur, wywalczyła do tego srebro 

w dwóch kategoriach. Wśród ka-
detów starszych wysokim oczeki-
waniom sprostali Mistrzyni Pol-
ski Izabella Dąbrowska, która 
w pewnym stylu zdobyła złoty me-
dal w kategorii -50 kg oraz Stani-
sław Przybylski (- 42 kg), Bartosz 
Dobrowolski (-52 kg) i najlepszy 
w light contact (w kat. -60kg) Gu-
staw Wielądek. Nieco mniej szczę-
ścia miał  Marek Helak, który ry-
walizował w walce ciągłej w kate-
gorii do 57 kg. Mimo dobrej po-
stawy i dotarcia do finału, musiał 
w nim ostatecznie uznać wyższość 
Igora Stępnia z Legionowa, które-
go zresztą wybrano potem najlep-
szym zawodnikiem turnieju.

Tyl.
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Ukraińskie dzieci
w naszych szkołach
KONSTANCIN-JEZIORNA Do gminnych szkół cały czas 
trafiają kolejne dzieci z Ukrainy. Najwięcej przyję-
to ich do SP nr 1. Dzieci uchodźców mogą liczyć na 
przybory szkolne, ale też darmowe posiłki i wiele 
innych udogodnień

 Liczba ukraińskich dzieci 
w sześciu gminnych szkołach 
cały czas się zmienia. Wszyst-
kie trafiają do „polskich” klas, 
aby szybciej integrowały się ze 
szkolną społecznością, ale też 
szybciej opanowały podstawy 
języka polskiego (w placówkach 
prowadzone są dodatkowe lek-
cje z nauki polskiego dla Ukra-
ińców). Do tego dochodzą do-
datkowe zajęcia wyrównawcze 
z innych przedmiotów i opieka 
pedagogiczno-psychologiczna.  
 Dzieciom z Ukrainy trzeba 
też było zapewnić posiłki. 

 - Nie możemy dopuścić, 
aby te dzieci były głodne – mó-
wił podczas sesji rady miejskiej 
burmistrz Kazimierz Jańczuk. 
 W efekcie w budżecie zabez-
pieczono na obiady dla dzie-
ci uchodźców 100 tys. zł. Pie-
niądze pochodzą z rezerwy 
celowej. Nowi uczniowie zza 
wschodniej granicy otrzymali 
też szkolne wyprawki, w szko-
łach pojawiły się napisy i drogo-
wskazy po ukraińsku, a także 
mini słowniczki polsko-ukra-
ińskie, aby ułatwić nowym 
uczniom komunikację. 

TW



 
Dam pracę

EmEryta lub rEncistę, na pół lub cały 
Etat Do hurtowni jako kiErowca
tEl. 508 298 134

sprzedawców do delikatesów pod Dębem 
w piasecznie, Zalesiu Górnym i Złotokłosie,
tel. 797 188 368 lub 694 451 568

Zatrudnię w sklepie spożywczym: baniocha, 
łoś lub nowa wola, tel. 505 760 600

Firma ogrodnicza w Zalesiu Górnym zatrudni 
pracowników, tel. 509 920 388

przyjmę do pracy panią bądź pana w delikate-
sach w nowej iwicznej, tel. 502 159 936

brygady budowlane, stany surowe,
tel. 694 401 711

Do pracy przy pielęgnacji i wycince drzew. pra-
wo jazdy kat b. umowa o pracę, tel.660 559 404 

Zatrudnię kierowcę do firmy cateringowej praca 
pon.- piątek  7.00-15.00 piaseczno
tel: 600-471-834 

market spar uwieliny zatrudni sprzedawca-
kasjer / sprzedawca stoisko mięsne / magazy-
nier tel.734 146 789

Dyrektor Zespołu szkół nr 3 w piasecznie  
ul. chyliczkowska 20, zatrudni sprzątaczkę.
tel.22 756 73 54, 509 291 780

praca w zakładzie kamieniarskim
tel. 600 389 218

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łazach 
poszukuje do pracy personelu sprzątającego. 
Oferty proszę przesyłać na adres:
sekretariat@lazy.edu.pl lub kontaktować się pod 
nr. tel. 22 757 73 62

Kierowca kat. B/magazynier w składzie budowla-
nym, tel. 600 284 250

Operatora wózka widłowego w magazynie bu-
dowlanym, tel. 600 284 250

Firma sprzątająca zatrudni mężczyzn do sprząta-
nia w Wólce Kosowskiej k. Mrokowa,
tel. 504 246 180

Glazurników, szpachlarzy – 200 – 300 zł dniówka, 
tel. 732 711 612

Opieka nad starszą panią w domu, Żabieniec,
tel. 603 202 133

Ekspedientkę do sklepu spożywczego w Ustano-
wie, tel. 602 119 041

Magazyniera do sklepu spożywczego,
tel. 602 601 676

Dekarzy - praca stała, możliwość zakwaterowania 
na miejscu, tel. 22 756 84 89

Sprzątanie domu 1 x tyg. ul.Baletowa, Dawidy. 
Wynagrodzenie 20 zł/h. Dojazd 715, 809, 209.
tel.502 088 028-SMS.

Zatrudnię stolarza z doświadczeniem. Janki; 
www.formup.pl  tel 601 897 727

Firma handlowa Unipack Maciejko Sp.j. z siedzibą 
w Piasecznie poszukuje pracownika do magazy-
nu. CV proszę wysyłać na adres:
rekrutacja@unipack.com.pl

Zatrudnię krawcowe Piaseczno tel.  698-430-781

Hurtownia jaj z siedzibą w Prażmowie zatrudni kie-
rowcę, tel. 508 298 134

sZukam pracy

W remoncie lub przy wykończeniach. Przyjmę do-
datkową pracę, 10 dni w miesiącu, tel. 505 877 194

Sprzątanie, tel. 516 096 759

kupię

KUPIę QUaDa 110/250 CM, „CHIńSKIEGO” - 
USZKODZOnEGO, DO rEMOntU,
tEl. 698 698 839 

antyczne meble, obrazy, srebra, platery, odzna-
czenia, szable, książki, pocztówki, tel. 504 017 418

sprZEDam

Drzwi nowe fornir naturalny dąb, 400 zł, używa-
ne 220 zł, tel. 798 551 603

wykładziny dywanowe używane, stan dobry, 
5 zł/ m kw., tel. 798 551 603

wykładzina pcV,70 m kw., nowa, 16 zł/ mkw. 
tel. 798 551 603 

cegły silka 33 na 18 na 20 cm za 50% wartości, 
tel. 886 470 854 

ŁaZIEnKa GOtOWa na DZIaŁKę, tYlKO POD-
ŁĄCZYĆ MEDIa tEl. 728 890 101

tuje żywopłotowe „Szamaragd”, „Brabant”, Goł-
ków, tel. 501 679 121
Sosna opałowa, tel. 602 770 361
Bramę, balustradę używaną, traktorek - kosiarkę, 
tel. 887 545 254

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

auto - moto  kupię

skup aut, wszystkie marki, tel. 512 391 270

Skup aut, tel. 515 018 430

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

Skup aut, tel. 880 569 894

Kupię sprawny silnik do żuka lub zlecę remont, 
tel. 502 578 522

auto - moto sprZEDam

audi a6, 2002r., stan bdb, tel. 692 172 902

Pilnie nissan Micra, 1.3, 1999r.,  tel. 535 585 189

Mercedes Ml400 CDI, przebieg 330 tys., do na-
prawy, 7 tys. zł, tel. 798 551 603

niEruchomości
sprZEDam

budowlana 1330 m.kw.  henryków urocze.
tel. 504 100 830

Działka 3400 m kw., Stara Iwiczna, ul. Krótka, tel. 
601 631 500

Działki rekreacyjne (z jeziorkiem) dojazd pocią-
giem w Gminie CHYnÓW, 1000 m kw. za 29 000 
zł, tel. 602 340 549

Sprzedam bardzo tanio działkę budowlaną blisko 
Piaseczna, tel. 602 340 549

Dom murowany 100 m kw. wraz z zabudowania-
mi gospodarczymi, 540 m kw., działka 2900 m 
kw., idealna na działalność gospodarczą. Cena do 
uzgodnienia, Wilczkowice Dolne, gmina Magnu-
szew, tel. 505 085 497

Działkę budowlaną 1500 m kw., w Piskórce, 
ul. Świerkowa, gm. Prażmów. Pięknie położona, 
media w ulicy, tel. 603 299 139

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

lokal, 94 m kw., parter, Piaseczno, 4 pomieszcze-
nia na biuro, usługi lub magazyn. Własne miejsca 
parkingowe, tel. 601 274 808

Kawalerka tel: 662 377 618

niEruchomości
wynajmę

Poszukuję małego pokoiku lub letnią kuchnię, bez 
wygód, Piaseczno lub okolice, tel. 660 164 159

usłuGi

brukarstwo. tarasy. Gwarancja.
tel. 504 008 309

automatycZnE systEmy nawaDniajĄcE, 
ZakłaDaniE trawników,
www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839

Złota rączka + spawanie, tel. 669 686 350

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

Złom. porządkujesz? remontujesz? uprzątnie-
my i wywieziemy złom, tel. 502 898 418

pranie dywanów, kanap, tapicerki,
tel. 669 945 460

hydraulik tel. 886 576 148

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

Glazura, remonty, tel. 601 21 94 82

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

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

naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895

wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

układanie kostki brukowej, profesjonalnie i ter-
minowo, gwarancja,
www.dobrybrukarz.pl tel. 698 698 839

wycinka drzew,pielęgnacja drzew, usługi pod-
nośnikiem koszowym 14 oraz 18 m, usługi mini-
koparką,  tel: 537 537 450, 537 537 650

KOSIMY DZIaŁKI ZarOŚnIętE WYSOKĄ tra-
WĄ, CHWaStaMI, ZarOŚla, SaMOSIEJE,
tel. 500 51 66 77

PODDaSZa K/G rEMOntY, tEl.  728 890 101

KOMPlEKSOWa rOBIÓrKa BUDYnKÓW,
tEl. 728 890 101

KUCHnIE, SZaFY, GarDErOBY, PanElE, 
MEBlE na WYMIar tEl.723 533 233

tYnKI – 20 lat DOŚWIaDCZEnIa - traDYCYJ-
nE GIPSOWE tEl. 604 415 352
Dach – awaria – dzwoń, tel. 881 487 063

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

Dach – papą – termo, tel. 881 487 063

Hydraulik, instalacje, co, gaz, tel. 510 128 912

Cyklinowanie, remonty, tel. 510 128 912

Malarskie, tel. 696 120 208

Elektryk, tel. 666 890 886

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

Układanie kostki brukowej,  tel. 604 174 152

nadzory budowlane, tel. 502 120 724

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Hydraulik, spawacz, drobne remonty, tel. 733 159 220

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

naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Hydraulik, tel. 535 872 455

Kominiarz, tel. 781 495 997

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

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

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

Budowa domów, tel. 730 358 998

Glazurnicze, tel. 502 720 600

naprawa pralek, tel. 602 322 951

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Dachy, pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Dachy - pokrycia papą termozgrzewalną, obrób-
ki, tel. 502 473 605

Dachy, podbitka, sprzedaż, tel. 692 194 998

Złota rączka  tel. 796 682 431

Wycinka drzew  tel. 502 415 095

renowacja antyków tel. 733 560 206

Oczyszczanie działek, wywóz  gałęzi tel. 519 874 891

Stoły drewniane, loftowe, schody, renowacja 
schodów 501 201 194

Glazura ,terakota, remonty. tel.694 126 583

remonty tel.796 682 431

 nauka 

korEpEtycjE Dla klas 1-6, (matEmaty-
ka, prZyroDa, bioloGia, kosmoloGia), 
oD 20 Zł Za GoDZinę,na miEjscu, Z DojaZ-
DEm lub onlinE, rEFErEncjE, naucZy-
ciEl Z DoświaDcZEniEm, tEl. 571 373 118  

Korepetycje – język polski, tel. 666 653 177

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

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

Pozalekcyjne i dodatkowe zajęcia kreatywne i arty-
styczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
tel. 571 373 118

 róŻnE 

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

Przyjmę ziemię tel. 535 369 119

ZDrowiE i uroDa 

ZwiErZęta 

adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom 
czekają fundacyjne zwierzaki: pieski małe, 
większe i całkiem duże, a także koty. wszyst-
kie są zdrowe, zaszczepione i wysterylizo-
wane. 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

SEZaM, sklep zielarsko medyczny i zdrowa żyw-
ność, ul. Czajewicza 1, róg nadarzyńskiej,
Piaseczno, tel. 506 76 74 74

przyjmę pracowników na elewacje. tylko dom-
ki jednorodzinne. również ekipy. możliwy 
transport. wypłaty co tydzień. tel. 500 157 837

SPrZEDaM miejsce w hali garażowej w róż-
nych lokalizacjach Piaseczna tel. 570 810 870

Przyjmę, odbiorę drewno z wycinki lub z poła-
manych drzew, tel. 500 51 66 77
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poszukujemy mężczyzn do pracy na termo-
formierkach do tłoczenia z folii, miejsce pra-
cy piaseczno, jedna zmiana. tel. 602 692 964, 
607 230 418

przy remontach, tel. 510 167 755

Zatrudnię operatora maszyny myjącej, praca w 
godz. 17:00-23:00, tel. 504 246 180

Kupię magnetofon lub całą wieżę (szerokość 
43cm), technics, radmor, kolumny altus z lat 90-
tych,  oraz kasety tDK, SOnY, MaXWEll, 
tel. 698 698 839

poszukujemy kobiet do pracy na zgrzewar-
kach - maszynach pakujących, miejsce pra-
cy piaseczno, jedna zmiana. tel. 602 692 964, 
607 230 418

Skuter inwalidzki elektryczny trójkołowy Voy-
ager E-life, czerwony, rok prod. 2021 r., 800 W, 
maks. prędkość 25 km/h, ładowność 134 kg, dwa 
schowki na zakupy, 2 uchwyty na kule, ładowar-
ka, cena 6500 zł, Zalesie Dolne, tel. 503 910 126

Obrazy współczesnej malarki, około 30 sztuk,
tel. 571 373 118

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

Złom odbierzemy (ale również uszkodzone: 
narzędzia, wiertła itp.; silniki, armaturę, ba-
terie łazienkowe, stare piece na paliwa sta-
łe, piece i podgrzewacze gazowe, bojlery, 
kaloryfery), tel. 502 898 418

komplEksowE wykoŃcZEnia wnętrZ, 
GlaZura, tErakota tEl. 792 456 182

buDowa Domów, tEl. 792 456 182

DociEplEnia poDDasZy, ZabuDowy 
karton/Gips, tEl. 792 456 182

ElEwacjE, tEl. 792 456 182

malowaniE, rEmonty miEsZkaŃ, Gla-
Zurnictwo, panElE, tEl. 669 945 460

remonty budowlane, ogrodzenia,
tel. 513 137 581

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

malowaniE, rEmonty, wykoŃcZEnia,
tel. 606 141 944

Zatrudnię opiekunkę do starszej, sprawnej Pani 
w miasteczku Wilanów, warunki do uzgodnienia, 
tel. 601 552 277 

Zatrudnię blacharzy – lakierników do serwisu na-
czep i samochodów ciężarowych - atrakcyjne wy-
nagrodzenie oraz warunki pracy, tel. 605 555 649



Salon Fryzjersko-Kosmetyczny BB, 
Piaseczno, ul. Młynarska 6 lok. 45 

(wejście od Warszawskiej); 
Tel. 692 70 90 40, www.bbsalon.pl

Likwidujemy 
zmarszczki
Istnieje zabieg, który ujędrni zagęści skórę, będzie przeciwdziałał opa-
daniu powiek. Można go wykonać w gabinecie kosmetycznym i nie 
wiąże się z czasowym wyłączeniem z życia z powodu konieczności re-
konwalescencji. Brzmi zagadkowo? Jest to zabieg peptydowego nano 
peelingu frakcyjnego.

 Najbardziej charakterystycz-
ną oznaką starzenia się skóry są 
zmarszczki, które powstają z po-
wodu degradacji  kolagenu, ela-
styny i peptydów oraz zaburze-
niami w lipidowej matrycy skó-
ry. Składniki przeciwzmarszcz-
kowe powinny,  więc skutecznie 
hamować wszystkie te procesy.

 Właśnie te substancje znaj-
dziemy w zabiegu peptydo-
wego nano peelingu frakcyj-
nego.

 Dzięki wysokim stężeniom  
neuropeptydów obserwujemy 
rozkurczanie mięśnie i bloko-

wanie powstawania zmarszczek 
mimicznych. Do wtłaczania sub-
stancji aktywnych używany jest 
derma pen z nano kartridżem. 
Zabieg stosuje się w serii 4 - 6 
razy zależnie od stanu skóry w 
odstępach ok. tygodnia. 

Efekty są spektakularne.
 Należy podkreślić, że dzię-
ki swojej formule zabieg  daje 
efekt silnego wygładzenie 
zmarszczek wokół oczu i unie-
sienia opadającej powieki.  

Aby umówić się na wizytę lub 
bezpłatną konsultację wystar-
czy zadzwonić: tel. 22 401 1234,
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AKTUALNOŚCI

R E K L A M A

R E K L A M A

 W ostatni weekend mar-
ca w miejscowości Żerominek 
pod Łodzią odbyły się wyści-
gi psich zaprzęgów. Ogólno-
polskie zawody „Rybaków-
ka CUP” należące do klasyfi-
kacji Pucharu Polski przycią-
gnęły wielu miłośników psów 
i sportowej rywalizacji, a fan-
tastyczna, pełna pasji atmos-
fera pozwoliła przyjemnie 
spędzić czas.
 Dwudniowe zawody roze-
grano w wielu konkurencjach, 
takich jak zaprzęgi (wózki 
trójkołowe, czterokołowe li-
czące od 3 do 8 psów), scooter 
(hulajnogi terenowe z psem), 
bikejoring (jazda na rowerze 
z psem) oraz canicross (bie-

gacz z psem) w warunkach 
bezśnieżnych czyli dryland.   
W zawodach startowały psy 
rasy północnej, takie jak hu-
sky syberyjski, pies gren-
dlandzki, alaskan, malamute 
oraz najszybsze psy w sporcie 
psich zaprzęgów – mieszanki 
w typie eurodog i greyster. Nie 
zabrakło również psów rasy 
mieszanej.  Bardzo wymaga-
jąca trasa o długości ok. 4,5 
km, niekiedy mocno piaszczy-
sta, wiodła wokół dwóch ol-
brzymich stawów. Dodatko-
wym utrudnieniem okazał się 
bardzo silny wiatr, szczegól-
nie pierwszego dnia. Mimo 
trudnych warunków niko-
mu nie zabrakło ducha walki, 
a na trasie widać było zaciętą 
rywalizację. W wyścigach mo-
gli wziąć udział zawodnicy li-
cencjonowani jak i amatorzy.
Na listach startowych nie za-
brakło piaseczyńskiego Sto-

warzyszenia Sportowo Re-
kreacyjnego „KABER” Kaja-
kowanie – Bieganie – Rower. 
To pierwsze zawody w któ-
rych SSR „KABER” spró-
bowało swych sił wystawia-
jąc zawodników. W kategorii 
DBM Bikejoring wystartował 
Jacek Gajda z psem GG zaj-
mując 8 miejsce, poprawia-
jąc wynik z pierwszego dnia 
o ponad minutę. W katego-
rii DCW Canicross debiutu-
jącej Katarzynie Kondraciuk 
z psem Nela, mimo lepszego 
wyniku drugiego dnia o pra-
wie dwie minuty, zabrakło 14 
sekund do brązu.
W kategorii DCM – Cani-
cross Stefan Wnorowski, tre-
ner SRS „KABER”, zawodnik 
KSPZ Grey z psem Frida za-
jął drugie miejsce oraz w ka-

tegorii DSJ – Scoter (hulaj-
noga) z jednym psem Matyl-
da Wnorowska KSPZ Grey 
z psem Allana, zajęła 1 miej-
sce.
 Stowarzyszenie „KABER” 
działające na terenie powiatu 
piaseczyńskiego już od roku 
to nowa forma treningu i za-
bawy. Połączenie trzech ak-
tywności tj. kajakowania, 
biegania i roweru z psem jak 
i bez psa. Zajęcia sporto-
wo rekreacyjne odbywają się 
w chojnowskich lasach, pod 
okiem trenera, profesjonali-
sty. Można zasięgnąć wiedzy 
i wypożyczyć sprzęt do biega-
nia z psem. Zajęcia dostoso-
wane są do poziomu zaawan-
sowania.

AB

Moda na aktywność z psem!  
Udany debiut piaseczyńskiego stowarzyszenia
PIASECZNO Na zawodach psich zaprzęgów zadebiutowało piaseczyńskie 
Stowarzyszenie „KABER”.


