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Pozostanie w sercach i pamięci
PIASECZNO Zaledwie 35-let-

ni Tomasz Dudek, pił-

karz, trener, pracownik bi-

blioteki przegrał walkę z 

Covid-19 pozostawiając 

po sobie wielką pustkę w 

życiu wielu ludzi

Mieszkańcy 
nie chcą 
drogi pod oknami
PIASECZNO Gmina poszerza przewiązkę między ulica-

mi Fabryczną i Szkolną obok siedziby SM „Jedność”, 

co budzi obawy okolicznych mieszkańców. - Teraz bę-

dziemy mieli tu duży ruch i hałas – alarmuje pan Józef, 

mieszkający w bloku przy ulicy Fabrycznej



cał dokonać wycinki do września. 
 - Poobcinaliśmy im gałęzie, nie 
możemy nic więcej zrobić – przekony-
wała kilka miesięcy temu urzędniczka.
 Okazuje się, że we wrześniu gmi-
na wysłała do MZDW kolejne pona-
glenie. 

 - Otrzymaliśmy informację 
zwrotną, że drzewa zostaną wycięte. 
Jednak konkretnego terminu prze-
prowadzenia wycinki nie podano – 
mówi Agata Abramczyk.

Tomasz Wojciuk

KRONIKA POLICYJNA
TARCZYN

Odpowiedzą za napad na kuriera

Pijany, bez ubezpieczenia i prawa jazdy

 Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy napadli na kuriera 
rozwożącego przesyłki w Tarczynie. Napastnicy zaczepili swoją ofi arę 
przed jedną z posesji. Przytrzymali kuriera, pobili go i zrabowali znacz-
ną ilość gotówki. Funkcjonariusze od razu przeanalizowali nagrania 
z monitoringu. Dzięki temu udało im się ustalić rysopisy sprawców. 
37- i 44-latek trafi li już do aresztu tymczasowego. Za rozbój grozi im do 
12 lat pozbawienia wolności. 

 Nocą na alei Krakowskiej w Tarczynie policjanci zatrzymali nie-
pewnie jadące daewoo. Za kierownicą siedział 23-letni mężczyzna, 
który wyraźnie był pod wpływem alkoholu. Ale to nie wszystko, po 
sprawdzeniu w policyjnej bazie danych okazało się, że kierowca... ni-
gdy nie miał prawa jazdy, a jego daewoo nie ma wykupionego obo-
wiązkowego ubezpieczenia OC. Mężczyzna zapłaci wysoką grzywnę 
i stanie przed sądem. Grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności. 
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Suche brzozy straszą 
przy cmentarzu
PIASECZNO Mimo naszej in-

terwencji zarządca drogi 

721 nadal nie usunął wy-

sokich, całkowicie suchych 

drzew, stojących obok 

ogrodzenia cmentarza ko-

munalnego, przy skrzyżo-

waniu ulic Okulickiego i Ju-

lianowskiej

 11 lat temu pisaliśmy o suchych 
topolach, stojących przy ul. Chylicz-
kowskiej. Kilka miesięcy później jed-
no z drzew runęło, zabijając na miej-
scu wracającego z pracy 43-letnie-
go mężczyznę. Efekt był taki, że za-
raz potem wycięto wszystkie rosnące 
przy drodze drzewa. Czy przy cmen-
tarzu musi dojść do podobnej trage-
dii, aby urzędnicy – w tym wypad-
ku z Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich (drzewa znajdują się 
w pasie drogi 721) na poważnie za-
interesowali się problemem?
 O suchych brzozach, z których 
przy każdym większym wietrze ob-
łamywały się gałęzie, pisaliśmy w 
lipcu tego roku. - Wiele osób prze-
chodzi obok nich w drodze na cmen-
tarz. To jest naprawdę niebezpieczne 
– alarmował pan Bogdan, nasz czy-
telnik. Agata Abramczyk z  gmin-
nego wydziału utrzymania terenów 
publicznych, pod którego jurysdyk-
cją znajduje się cmentarz poinfor-
mowała nas wówczas, że gmina nie 
może usunąć brzóz, bo nie znajdu-
ją się one na jej terenie. Dodała, że 
cały czas jest w kontakcie z otwoc-
kim oddziałem MZDW, który obie-

K O N D O L E N C J E
Jak dobrze przeżyć święta 
Bożego Narodzenia?

KONSTANCIN-JEZIORNA

 We wtorek 15 grudnia o godz 
19.30 na facebooku Konstancińskie-
go Domu Kultury odbędzie się ogól-
nodostępny, bezpłatny wykład onli-
ne zatytułowany „Jak dobrze przeżyć 
Święta Bożego Narodzenia - Świę-
ta oczami dzieci”. Warsztaty popro-
wadzą psycholożki Agnieszka Pisu-
la i Monika Renard-Hasik z Funda-
cji Twórcza Kobieta. Podczas wykła-
du będzie można dowiedzieć się, jak 
Święta Bożego Narodzenia postrze-
gają dzieci, jakie są ich potrzeby i co 
możemy zrobić jako rodzice lub opie-
kunowie, aby ten czas był dla nich 
przyjemny i wyjątkowy.

TW
R E K L A M A

Dwie suche brzozy stoją obok cmentarnego 
płotu od strony ulicy Okulickiego

LESZNOWOLA 

Oszukiwał „na policjanta”
 Kilka dni temu do 90-letniej mieszkanki Lesznowoli zatelefonował 
mężczyzna podający się za policjanta. Przekonywał, że rozpracowuje 
zorganizowaną grupę przestępczą i pilnie potrzebuje gotówki. Starsza 
pani nie dała się jednak wyprowadzić w pole. Poinformowała o przebie-
gu rozmowy syna, który złożył zawiadomienie na policję. Kiedy oszust 
przyszedł w umówione miejsce, aby odebrać 35 tys. zł, został zatrzyma-
ny. Okazało się, że 18-latek, który przybył do Lesznowoli z Zabrza, ma na 
koncie także inne oszustwa na łączną kwotę 135 tys. zł. Teraz grozi mu 
do 8 lat więzienia (na razie trafi ł do aresztu tymczasowego). Sprawa ma 
charakter rozwojowy i policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań. 

PIASECZNO

Okradł sklep, palił marihuanę

Handlował narkotykami?

 Kilka dni temu doszło do kradzieży w sklepie spożywczym w Zale-
siu Górnym. O zdarzeniu szybko zostali poinformowani funkcjonariu-
sze, którzy ruszyli za złodziejem w pościg. W rejonie Ustanowa 37-la-
tek został zatrzymany. Okazało się, że był poszukiwany do odbycia kary 
10 miesięcy pozbawienia wolności za wcześniejsze przestępstwa. Poza 
tym miał przy sobie marihuanę, za której posiadanie grozi do 3 lat po-
zbawienia wolności. Mężczyzna trafi ł już do zakładu karnego. O jego 
dalszym losie zdecyduje sąd. 

 Policjanci z wydziału kryminalnego otrzymali informację, że na te-
renie Warszawy przebywa mężczyzna, który może posiadać znaczną 
ilość narkotyków. Postanowili więc złożyć mu wizytę. Najpierw, przy 
wyjściu z mieszkania zatrzymali 38-latka, który miał przy sobie hero-
inę, zaś w samym lokalu odkryli dwie torby z heroiną i kokainą oraz 
40 tys. zł w gotówce i wagę elektroniczną. Zatrzymany mężczyzna 
trafi ł do aresztu tymczasowego. Za handel środkami odurzającymi 
grozi mu do 10 lat więzienia. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzy-
mań.

Na spacer z marihuaną
 W rejonie ulicy Wilanowskiej w Józefosławiu policjanci zatrzymali 
dwóch 18-latków, którzy mieli przy sobie marihuanę. Młodzieńcy tra-
fi li do aresztu i odpowiedzą za posiadanie narkotyków. Może grozić 
im nawet do 3 lat pozbawienia wolności. 

Skradziono peugeota
 W środę w ciągu dnia z parkingu przy ul. Julianowskiej skradzio-
no białego peugeota partnera z 2016 roku o wartości 50 tys. zł. Poli-
cja prosi o kontakt osoby, które widziały moment kradzieży.
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Jak traktować karpia przed wigilią?
POWIAT W Wigilię na większości polskich stołów będzie obecny karp. Rafał Maciaszek z Instytutu Nauk o Zwie-
rzętach SGGW opowiedział nam o tej niezwykłej rybie, która warto traktować z należnym jej szacunkiem
 Już w V wieku p.n.e. karp został 
udomowiony w Chinach. W Pol-
sce pojawił się najprawdopodobniej 
między XII i XIII wiekiem i począt-
kowo hodowali go cystersi. Obecnie 
jest jednym z symboli Bożego Naro-
dzenia – zdaniem wielu o żadnej in-
nej porze roku nie smakuje tak, jak 
w święta. - Jest bardzo ceniony go-
spodarczo, to gatunek numer jeden 
w naszej akwakulturze – podkreśla 
Rafał Maciaszek. - Stawy hodow-

lane, w których najczęściej dorasta, 
są bardzo korzystne dla całego eko-
systemu. Są wspaniałym siedliskiem 
ptaków, które można podziwiać ze 
specjalnie przygotowanych w tym 
celu punktów obserwacyjnych (m.in. 
w Żabieńcu), a także substytutem 
terenów wodno-błotnych, które już 
w Polsce niemalże nie występują.

Najlepiej czuje się w... hodowli

 Naukowiec podkreśla, że karp 
najlepsze warunki bytowe ma w sta-
wie hodowlanym. Jego idylla kończy 
się mniej więcej, gdy osiąga wiek 3 
lat (waży wówczas najczęściej 1,5-2 
kg) i jest odławiany. - Jeśli kupujemy 
na święta karpia, najlepiej wybrać 
się po niego bezpośrednio do gospo-

darstwa rybnego i nabyć już ogłu-
szonego – radzi Rafał Maciaszek. 
- Wówczas najmniej się męczy. Prze-
wożenie żywego karpia do sklepów, 
często w odrobinie wody lub „na su-
cho”, przysparza mu dodatkowych 
cierpień. Podobnie zresztą jak prze-
noszenie jeszcze żyjących ryb do 
domu i wpuszczanie ich do wanny.

Uwalniając karpia 

robimy mu krzywdę

 W sklepowych basenach ryby 
często ocierają się o siebie, uszka-
dzając skórę i śluz. - Ponadto woda 
z kranu niekoniecznie jest korzystna 
dla karpi i dodatkowo je podrażnia 
– wyjaśnia naukowiec. Przestrzega 
także przed kupowaniem w sklepach 
osłabionych ryb i wypuszczaniem 
ich do rzeki, np. Jeziorki. Karpie 
często przenoszą pasożyty, w tym 
inwazyjnego małża - szczeżuję chiń-

ską w postaci larwalnej oraz różne-
go rodzaju patogeny, których prze-
niknięcie do środowiska naturalne-
go może przyczynić się nawet do ka-
tastrofy ekologicznej. Nie powodują 
one zagrożenia dla zdrowia człowie-
ka, ale mogą narazić zainfekowaną, 
osłabioną, poranioną rybę na trwa-
jące miesiącami katusze (uwolnione 
karpie z reguły nie przeżywają w wy-
niku postępujących infekcji). - Dając 
karpiowi „drugie życie” narażamy 
go więc na niepotrzebne męczenie 
– podkreśla Rafał Maciaszek. - Poza 
tym jest to gatunek obcy i zarybia-
nie nim wód bez zezwoleń jest niele-
galne. Zgodnie z ustawą o rybactwie 
śródlądowym karp może być wpro-
wadzany do powierzchniowych wód 
śródlądowych jedynie wtedy, gdy 
przewidziano to w operacie rybac-
kim i odpowiednio to uzasadniono. 

                                Tomasz Wojciuk

Karp najbardziej spopulary-

zował się w okresie PRL-u, 

jednak na polskich stołach 

jest obecny tak naprawdę 

od setek lat

Niektórych śmieci trzeba 
będzie pozbyć się... samemu
PIASECZNO Od października gmina zmieniła nieco defi nicję odpadów 
wielkogabarytowych odbieranych od mieszkańców. Ich grupa zosta-
ła znacznie zawężona, co ma obniżyć koszty funkcjonowania systemu

 Do odpadów wielkogabarytowych z założenia zalicza się te śmieci, któ-
re ze względu na duże rozmiary, nie mieszczą się do standardowych pojem-
ników. Na listę gabarytów gmina wpisała stare meble, dywany, materace, wy-
kładziny, rowery, duże zabawki, a także wózki i foteliki dziecięce. Z grupy od-
padów wielkogabarytowych wyłączono natomiast m.in. zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny, odpady poremontowe, deski, opony, ceramikę łazien-
kową, panele podłogowe, grzejniki, gruz czy stary sprzęt ogrodniczy. - Co 
mamy z tym teraz robić? - pyta pan Andrzej z Józefosławia. - Zalega mi w ga-
rażu stary wąż ogrodniczy, czy mam go teraz wyrzucić do lasu? 
 Barbara Wysocka, naczelniczka gminnego wydziału gospodarki odpadami 
wyjaśnia, że listę odbieranych od mieszkańców gabarytów gmina skróciła kilka 
miesięcy temu. - Śmieci, które się do nich nie zaliczają, należy samodzielnie za-
wieźć, oczywiście wcześniej posegregowane, do PSZOK-a przy ul. Technicznej 
– mówi Barbara Wysocka. - Za ich oddanie nie pobieramy dodatkowych opłat. 
 Urzędniczka tłumaczy, że szeroka defi nicja odpadów wielkogabaryto-
wych, do których wcześniej zaliczano wszystkie duże śmieci, powodowała 
trudności. - Musieliśmy oddzielać elektronikę od innych frakcji co generowa-
ło dodatkowe koszty – dodaje. - Teraz chcemy, aby mieszkańcy sami wywozi-
li kłopotliwe odpady, np. poremontowe, do PSZOK-a.

Gmina nie odbiera już m.in. zużytego 
sprzętu elektrycznego i pozostałości po remontach

TW



 - Nasz budżet jak zwykle zo-
stał zaprojektowany po gospodarsku 
– wydajemy tyle, na ile nas stać, bez 
zadłużania się – podkreśla wójt Jan 
Dąbek. 140-tysięczny deficyt ma zo-
stać pokryty tak naprawdę przycho-
dami z niewykorzystanych środków 
pieniężnych z poprzednich lat. Wójt 
podkreśla, że w tej chwili całe zadłu-
żenie gminy wynosi raptem 700 tys. zł. 
Zobowiązanie to wynika z niskoopro-
centowanej pożyczki, która najpraw-
dopodobniej zostanie wkrótce umo-
rzona. - Nie emitujemy obligacji, w za-
sadzie nie zaciągamy kredytów, a i tak 
inwestycje stanowią aż 18 proc. na-
szych wydatków – chwali się wójt Dą-
bek. - Proszę wskazać mi drugą gmi-
nę z takimi wskaźnikami.

Priorytetem budowa przedszkola

 W projekcie budżetu na inwe-
stycje zarezerwowano 11,7 mln zł. 
Ta kwota może jeszcze wzrosnąć, 
bo gmina stara się pozyskać środki 
zewnętrzne na drogi oraz pożyczkę 
z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska na rozwijanie sieci ka-
nalizacji sanitarnej. 
 Jednym z najważniejszych pla-
nowanych na przyszły rok zadań ma 
być budowa żłobka i przedszkola dla 
150 dzieci w Jaroszowej Woli. Inwe-

stycja ma kosztować łącznie około 10 
mln zł, a w przyszłym roku zarezer-
wowano na nią 3 mln zł. Pół milio-
na ma pochłonąć także przebudowa 
kuchni w zespole szkolno-przedsz-
kolnym w Prażmowie. Kolejnym du-
żym zadaniem ma być rozbudowa 
urzędu gminy. Za 1 mln zł ma zostać 
zaadaptowana góra budynku oraz 
rozbudowany parter na wysokości 
sali konferencyjnej. Sporo pieniędzy 
(bo aż 3,5 mln zł) zarezerwowano 
też na budowę i modernizację gmin-
nych dróg. W planach jest również 
przebudowa mostu na rzece Zielonej 
w Uwielinach, budowa kilkunastu 
placów zabaw, oświetlenia uliczne-
go czy przebudowa za 0,5 mln zł  bu-
dynku w Woli Prażmowskiej wraz z 
rewitalizacją przylegającego do nie-
go terenu. W budynku docelowo ma 

mieć swoje biuro spółka komunalna. 
Pozostaje jeszcze remont zabytko-
wego dworku Ryxów w Prażmowie, 
który ma w przyszlym roku koszto-
wać 0,6 mln zł. 

Woda i kanalizacja

 Wójt Dąbek nie ukrywa, że liczy na 
pożyczkę z NFOŚ, która pozwoli roz-
począć duży projekt kanalizacyjny. W 
pierwszej kolejności kanalizacja ma 
być układana wzdłuż dróg powiato-
wych: od Zalesia Górnego do Uwielin 
oraz od ul. Granicznej w Ustanowie 
do Kędzierówki. Innym priorytetem 
jest budowa stacji uzdatniania wody w 
Prażmowie, która może kosztować na-
wet 5 mln zł. Na przyszły rok zaplano-
wano rozpoczęcie tej inwestycji. 

Tomasz Wojciuk
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Prawie 12 mln zł na inwestycje
PRAŻMÓW Wójt Jan Dąbek przekazał radnym projekt budżetu gminy na przyszły rok, który ma zostać uchwa-
lony 18 grudnia. Dochody zaplanowano na ponad 66 mln zł i niemal tyle samo mają wynieść wydatki. Z tego 
niemal 12 mln zł gmina chce przeznaczyć na inwestycje, przy czym ta kwota może jeszcze wzrosnąć

Przebudowę przejdzie także 
urząd gminy przy ul. Czołchańskiego

W Prażmowie aż 18 proc. 

wydatków gminy będą 

stanowiły w przyszłym 

roku inwestycje

R E K L A M A

R E K L A M A

Chcą nowych znaków 
i przebudowy spowalniacza
PIASECZNO Mieszkańcy Głoskowa apelują do gminy o po-

prawienie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Kar-

czunkowej i Polnej

 - Jadąc Karczunkową ma się wrażenie, że ulica Polna jest równorzędna 
– zwraca uwagę pani Krystyna, mieszkanka Głoskowa. - Dobrze byłoby usta-
wić tam dodatkowe znaki. Wtedy kierowcy jadący Karczunkową będą wie-
dzieli, że mają pierwszeństwo przejazdu i nie będą się zatrzymywali. Od daw-
na prosimy gminę o to rozwiązanie, które w naszej opinii podniesie bezpie-
czeństwo – dodaje. 
 Mieszkańcy podnoszą również 
problem progu spowalniającego, 
znajdującego się 200 m od krzyżówki 
w kierunku południowym. 
 - To „spiczasty” spowalniacz sta-
rego typu, na którym bardzo łatwo 
uszkodzić samochód. Od dawna prosimy gminę o jego wymianę – wyjaśnia na-
sza czytelniczka. - Podobnie zresztą, jak o wycięcie drzew, których korzenie zaraz 
zaczną podnosić kostkę na drodze i utwardzenie pobocza przy ulicy Mineralnej.
 Wiceburmistrz Robert Widz wyjaśnia, że gmina zamierza poprawić za-
równo skrzyżowanie, jak i znajdujące się w jego sąsiedztwie spowalniacze. 
- Wcześniej jednak musimy przygotować nową organizację ruchu dla całe-
go tego obszaru – informuje. - Uporządkujemy ten teren, potrzebujemy tylko 
trochę czasu.

TW

Mieszkańcy chcą, aby na Karczunkowej 
zostały ustawione dodatkowe znaki

Oznaczenie ulic w Głoskowie 

powinno zostać 

uporządkowane w pierwszej 

połowie przyszłego roku
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Jak zostać właścicielem zabytkowej 
willi w centrum uzdrowiska?
KONSTANCIN-JEZIORNA Co jakiś czas samorządy sprzedają 

atrakcyjne, zabudowane nieruchomości, najczęściej prze-

znaczone do kompleksowego remontu. W najbliższym 

czasie odbędą się dwa przetargi nieograniczone na wille, 

zlokalizowane przy ulicach Gąsiorowskiego i Mickiewicza

 Willę „Jasną” przy ulicy Gąsiorowskiego sprzedaje powiat piaseczyński. 
Przeznaczony do remontu budynek z 1912 roku o powierzchni 321 m kw. znaj-
dujący się na prawie hektarowej działce wyceniono na 4,4 mln zł. Piąty już 
przetarg, który być może wyłoni nowego właściciela nieruchomości, zapla-
nowano na 16 grudnia. 
 Willę „Białą” z 1903 roku, zlokalizowaną przy ulicy Mickiewicza 7, chce 
sprzedać natomiast gmina Konstancin-Jeziorna. Budynek znajdujący się na 
działce o powierzchni 0,33 ha wyceniono na 2,5 mln zł. Czwarty już przetarg 
odbędzie się 8 lutego przyszłego roku. Dodatkowo zachętą dla potencjalne-
go nabywcy ma być obietnica 10-procentowej bonifi katy od ceny uzyskanej 
w przetargu. 

TW

Pogrzeb tysiąca drzew
LESZNOWOLA Członkowie inicjatywy społecznej Alarm dla Klimatu i mieszkańcy gminy 

Lesznowola wzięli udział w symbolicznym spacerze w pobliżu planowanej ulicy Runa 

Leśnego we Władysławowie. Choć wycięto tam już około tysiąca drzew, wciąż nie wia-

domo, kiedy powstanie gminna droga

 Członkowie inicjatywy wyrazi-
li swoje głębokie zaniepokojenie za-
równo skalą wykonanej już wycin-
ki pod mającą powstać w przyszło-
ści drogę, jak i jej lokalizacją oraz 
parametrami. Projektowana ulica 
Runa Leśnego ma przypominać ar-
terię miejską z całą przylegającą do 
niej infrastrukturą, w tym ciągiem 
pieszo-rowerowym i oświetleniem. 
Warto przy tym dodać, że przy pla-
nowanej w przyszłości drodze są 
tylko dwa domy i zespół ogródków 
działkowych.

Droga z rozmachem

 - Dla kogo więc jest ta droga? - 
pytają członkowie Alarmu dla Kli-
matu. - Nie ma tu mieszkańców, 
a projektuje się ją kosztem tysiąca 
drzew i licznych gatunków zwierząt 
i roślin, dla których wycięty las był 
domem i źródłem pożywienia. Czy 
przed podjęciem decyzji o inwesty-
cji został zlecony raport oddziały-
wania na środowisko, czy zbadano 
ten fragment lasu pod kątem bytno-
ści  gatunków chronionych? Ocze-

kujemy solidnego uzasadnienia dla 
podjęcia decyzji o realizacji - tak 
wielce szkodliwej dla przyrody i lo-
kalnej społeczności – inwestycji.
 Magdalena Łyszcz, radna gminy 
Lesznowola z komisji polityki prze-
strzennej podkreśla, że w całej Pol-
sce lasy są wycinane pod drogi, bo 
tak wygląda nasza krajowa gospo-
darka leśna. 
 - Ulica Runa Leśnego była od 
dawna w planie zagospodarowania 
– mówi radna Łyszcz.
 - Kiedyś był przy tej drodze po-
żar i straż pożarna miała problem 
z przejechaniem, więc rada gminy 
też brała to pod uwagę. Nasadzenia 
są ważne, ale mieszkańcy nie mogą 
żądać infrastruktury i jednocze-
śnie blokować budowy. Szkoda wy-
cinać drzewa, ale jeśli coraz więcej 
ludzi się osiedla, to uważam, że po-
winno się robić drogi dla zwiększe-
nia bezpieczeństwa. Chronić trze-
ba przede wszystkim drzewa w mie-
ście, a Lasy Państwowe sobie po-
radzą. Zasadzą las gdzie indziej
- uważa radna.

Sprzeciw wobec wycinki

 Aktywiści spodziewają się, że 
w związku z tak dużym uszczuple-
niem zielonych zasobów lokalne 

władze podejmą stosowne kroki w 
celu zbilansowania strat za wycię-
ty drzewostan i zasadzą 100 tysię-
cy nowych sadzonek na trenie gmi-
ny Lesznowola.
 - Oczekujemy, że przy podej-
mowaniu kolejnych decyzji o inwe-
stycjach gmina Lesznowola będzie 
kierowała się rzeczywistym, nad-
rzędnym dobrem społecznym ja-
kim jest zdrowie i życie jej miesz-
kańców i dołoży wszelkich starań, 
aby nie doszło do dalszego uszczu-
plania terenów leśnych na jej ob-
szarze – dodają członkowie Alar-
mu dla Klimatu.
 Jak zaznaczają, wydarzenie zaty-
tułowane „Pogrzeb 1000 drzew“ zor-
ganizowali po to, by wyrazić swój 
sprzeciw wobec tak dużej i ich zda-
niem niezrozumiałej wycinki, oraz 
by zwrócić uwagę lokalnej spo-
łeczności na narastający problem 
uszczuplania terenów zielonych na 
potrzeby wątpliwych i kosztownych 
inwestycji. A kiedy w ogóle powsta-
nie ulica Runa Leśnego?
 - Będzie wtedy, gdy pozwoli nam 
na to budżet – mówi Magdalena 
Łyszcz. - W przyszłym roku nie jest 
planowana.

Grzegorz Tylec

„Lasy ważniejsze od kasy” i  „Po co nam nowe drogi
jeśli nie będzie dokąd pójść?” - z takimi, 
między innymi, transparentami protestowano

Miejskie targowisko
czynne także w sobotę!

PIASECZNO

 Świąteczny kiermasz na rynku w 
tym roku wprawdzie się nie odbę-
dzie, ale zamiast tego będzie moż-
na zrobić zakupy na miejskim tar-
gowisku przy ul. Jana Pawła II. Gmi-
na zachęca lokalnych producen-
tów i rękodzielników, aby skorzysta-
li z okazji i wystawili swoje produk-
ty na miejskim targu w soboty 12 i 19 
grudnia. - W te dni zapraszamy też na 
targ wszystkich mieszkańców, któ-
rzy chcą kupić oryginalne prezenty i 
wesprzeć lokalnych sprzedawców – 
zachęca Małgorzata Idaczek z gmin-
nego biura promocji. W dwie najbliż-
sze soboty targowisko będzie czynne 
od godz. 8. Sprzedający mogą rozsta-
wiać swoje kramy już od godz. 6. Pro-
mocyjna opłata za plac wyniesie 1 zł.

TW

Gmina nie odbierze 
już trawy i liści

LESZNOWOLA

 Zgodnie z przyjętym harmono-
gramem, odpady zielone sprzed nie-
ruchomości były odbierane tylko do 
30 listopada. Osoby, które chciałyby 
pozbyć się jeszcze liści, trawy, gałę-
zi lub innych pozostałości roślinnych 
mogą dostarczyć je do Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych przy al. Krakowskiej 108A w Ko-
lonii Warszawskiej. PSZOK jest czyn-
ny w środy i soboty.

TW

Fot. Willa Biała
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Mieszkańcy nie chcą 
drogi pod oknami
PIASECZNO Gmina poszerza przewiązkę między ulicami Fabryczną i Szkolną obok siedzi-

by SM „Jedność”, co budzi obawy okolicznych mieszkańców. - Teraz będziemy mieli tu 

duży ruch i hałas – alarmuje pan Józef, mieszkający w bloku przy ulicy Fabrycznej

 Dotychczas było to wąskie, lo-
kalne przejście, z którego korzystali 
okoliczni mieszkańcy. 
 - Gmina uparła się jednak, aby 
je poszerzyć – mówi nasz czytel-
nik. - Wiem, że przeciwko tej decy-
zji protestowała Wspólnota miesz-
kaniowa Fabryczna 32. Administra-
torka wspólnoty wystosowała nawet 
do urzędu pismo, ale pozostało ono 
bez odpowiedzi. 
 Mężczyzna twierdzi, że sama in-
westycja też prowadzona jest nie tak, 
jak należy. - Wszystko zaczęło się 

dwa tygodnie temu. Przez dwa dni 
pracownicy firmy realizującej prze-
budowę wszystko rozkopali, zosta-
wili bałagan i... zniknęli – opowia-
da mieszkaniec. - Od tego czasu na 
budowie nic się nie dzieje. Chodzi-
my po piasku i wąchamy smród z 
ustawionego przy Szkolnej  toi toia. 
Uważam, że taka inwestycja, sko-
ro realizowana jest w bezpośrednim 
sąsiedztwie budynku mieszkalne-

go, powinna zostać przeprowadzo-
na szybko i sprawnie. 
 Wiceburmistrz Robert Widz 
stoi na stanowisku, że poszerze-
nie przewiązki między Fabryczną 
i Szkolną jest zasadne. 
 - Ta droga od dawna jest w 
miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego – wyja-
śnia. - Przerwa w realizacji zada-
nia jest spowodowana tym, że wy-
konawca nie otrzymał na czas za-

mówionych latarni i elementów 
teletechnicznych. Jak tylko te ele-
menty dotrą, a powinno to nastą-
pić do końca roku, przebudowa 
będzie kontynuowana. 
 Gmina deklaruje, że w razie wy-
stąpienia niedogodności związa-
nych z dojściem do pobliskiego blo-
ku, teren budowy będzie w miarę 
potrzeb porządkowany, a ciągi po-
prawiane.

Tomasz Wojciuk

Od ponad tygodnia na budowie nic się nie dzieje

Mieszkańcy pobliskiego 

bloku są przeciwni poszerza-

niu przebitki uważając, że 

szersza droga pogorszy 

jakość ich życia

Przemysław Strączek/Chiao Hue Qaurtet był pierwszym 
jazzowym koncertem w Piasecznie od czasów pandemii

Egzotyczne spotkanie z jazzem
PIASECZNO W ramach Wtorku Jazzowego w Domu Kultu-

ry w Piasecznie wystąpił kwartet gitarzysty Przemysława 

Strączka i tajwańskiej multiinstrumentalistki Chiao Hue

 Zespół przyjechał do Piaseczna w międzynarodowym składzie. Oprócz 
reprezentujących Polskę Przemysława Strączka i kontrabasisty Macieja Kita-
jowskiego na scenie towarzyszyli im Chiao Hue (Tajwan), śpiewająca i grają-
ca na erhu sopranowym i altowym (chińskich instrumentach smyczkowych) 
i matouquinie (mongolskim instrumencie strunowym) oraz Edilson Sanchez-
Moyano (Kolumbia) na instrumentach perkusyjnych.
 Muzyka zespołu to kompozycje lidera Przemysława Strączka, który w 
ostatnich latach skoncentrował się na połączeniu dalekowschodnich elemen-
tów etnicznych w swojej muzyce opartej na improwizacji, elementach jazzu i 
ethno-jazzu. Kwartet zaproponował ciekawy miks orientalnej egzotyki z eu-
ropejskim jazzem, w którym przewodnią rolę melodyczną odgrywa tradycyj-
ny instrument chiński - erhu. W Piasecznie po raz pierwszy wykonano mate-
riał z wydanej w tym roku płyty.
 Kolejny Wtorek Jazzowy w Domu Kultury można było niestety, z powo-
du restrykcji, obejrzeć wyłącznie online. Wystąpił kwartet Gniewomir Tom-
czyk Project. Następne spotkanie z jazzem odbędzie się w przyszłym roku 
– miejmy nadzieję, że już z udziałem publiczności.

Tyl.
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Dwa lata kadencji już za nami!
Rozmowa z Janem Adamem Dąbkiem-Wójtem Gminy Prażmów
Upływa drugi rok kadencji 

lokalnych samorządów. Co 

w Gminie Prażmów udało 

się przez ten czas zrobić?
 Przez ten czas intensywnie po-
prawialiśmy miejscowe plany za-
gospodarowania przestrzenne-
go. Dajemy mieszkańcom możli-
wość odralniania gruntów, by mo-
gli swoimi nieruchomościami do-
brze gospodarować, ale jednocze-
śnie dbamy o porządek urbani-
styczny. Gmina Prażmów ma być 
gminą zieloną, spokojną, przy-
jazną, zapewniającą mieszkań-
com przestrzeń i komfort co-
dziennego życia. Stawiamy na 
zabudowę jednorodzinną, bez 
możliwości budowania bloków. 

Czyli Prażmów za 20 lat nie 

stanie się drugim Piasecz-

nem?
 Urbanistycznie zdecydowa-
nie nie. Mam nadzieję, że uda się 
tę gminę zagospodarować wzor-
cowo i za 15-20 lat wszyscy będą 
chcieli mieszkać w Prażmowie. 

Co się zmieniło w Prażmo-

wie przez ostatnie dwa 

lata?
 Zmiany w naszej gminie zo-
stały zapoczątkowane już wcze-
śniej, gdy miałem przyjemność 
współpracować z Wójtem Sylwe-

strem Puchałą. Po wieloletnich za-
biegach udało się na terenie na-
szej gminy zrealizować przebudo-
wę drogi 722. Dzięki aktywności i 
interwencji mieszkańców udało mi 
się przekonać Zarząd Dróg Woje-
wódzkich do wstrzymania wycin-
ki drzew przy głównej arterii ko-
munikacyjnej wiodącej przez na-
szą gminę. Wybudowaliśmy par-
king przy ZOZ w Uwielinach, kil-
kadziesiąt nowych peronów przy-
stankowych, a wkrótce pojawią się 
kolejne nowoczesne wiaty. Pozy-
skaliśmy nowy obiekt dla GOPS. 
Niezmiennie inwestujemy w 
oświatę. Możemy pochwalić się 
jednym z najpiękniejszych przed-
szkoli, które powstało w skrzydle 
przylegającym do szkoły w Praż-
mowie. Wcześniej udało się od-

dać świetlicę w Jaroszowej Woli. 
Wykonaliśmy wiele placów za-
baw w Łosiu, Ustanowie, Piskór-
ce, Nowym Wągrodnie i Chośnie 
oraz przy szkole w Uwielinach.  
 Ostatnie dwa lata to czas, któ-
ry poświęciliśmy na przygotowa-
nie wszelkiego rodzaju dokumen-
tacji, która umożliwi nam pozyski-
wanie środków zewnętrznych. Pla-
nujemy ciągi pieszo-rowerowe na 
drogach wojewódzkich zarówno 
722 jak i 683, które poprowadzo-
ne będą przez całą gminę, a tak-
że nowe kompleksowe drogi, jak 
ul. Wiklinowa w Ludwikowie oraz 
ul. Graniczna od drogi powiatowej 
(połączenie z dworcem PKP) oraz 
budowę parkingów typu park&ri-
de. W planach jest też przebudowa 
drogi wraz z ciągiem pieszo-ro-
werowym, od drogi 722 do drogi 
powiatowej w Woli Wągrodzkiej. 
Projektujemy ulicę Leśną przy 
szkole w Uwielinach, chcemy by 
powstały tam miejsca parkingowe, 
chodniki i ścieżki rowerowe. Kolej-
na planowana inwestycja dotyczy 
ul. Radosnej w Prażmowie, która 
sprawi że dojazd do szkoły zwłasz-
cza z części południowej byłby 
możliwy bez konieczności korzy-
stania z ruchliwej drogi wojewódz-
kiej. Przy samej szkole chcemy po-
zyskać tereny, by poszerzyć boiska 
i zabezpieczyć plac pod rozwój 
sportu i rekreacji dla mieszkań-
ców. Mam nadzieję, że przy sta-

dionie powstaną trybuny. Zmie-
niamy plany miejscowe terenu wo-
kół szkoły, by z boiskami sporto-
wymi, dobrą infrastrukturą drogo-
wą i dużą liczbą miejsc parkingo-
wych tworzył centrum Prażmowa. 
Jednocześnie planujemy inwestycje 
w infrastrukturę podziemną – prze-
budowę oczyszczalni ścieków przy 
szkole, z perspektywą przyłączenia 
do niej centralnej części Prażmowa. 
Obok szkoły powstanie nowa sta-
cja uzdatniania wody, która odciąży 
pozostałe SUW i zabezpieczy Gmi-
nę na następne kilkanaście lat. 
 Jeśli uda nam się zakupić grun-
ty przy urzędzie może w przyszłości 
uda się tu zrobić amfiteatr lub stałą 
scenę służącą lokalnej społeczności.
 Zmieniamy też plany przy szko-
le w Uwielinach, by powstały tam 

tereny zielone,  place zabaw, tereny 
dla usług publicznych i lądowisko 
dla helikopterów, które będzie bu-
forem bezpieczeństwa umożliwia-
jącym szybki transport do szpita-
la. Mamy nadzieję pozyskać grun-
ty nieodpłatnie od Lasów Pań-
stwowych. Chciałbym by tere-
ny przy szkołach miały nie tylko 
funkcje oświatowe, ale służyły też 
rekreacji i integracji mieszkańców. 
 Dużą wagę przykładamy do 
odwodnienia. Wyznaczyliśmy już 
8 miejsc pod ewentualne zbiorni-
ki retencyjne. W tej chwili robimy 
opracowania, inwentaryzujemy 
rowy i przepusty oraz wykupujemy 
część gruntów. Gdy rząd urucho-
mi zapowiadany program dotacyj-
ny chcemy być do niego przygoto-
wani i móc z niego skorzystać. 
 W tej kadencji Gmina Praż-
mów wprowadziła dla swoich 
mieszkańców bilet Warszawa+ 
uprawniający do ulg przy zakupie 
biletów okresowych ZTM w I i II 
strefie biletowej. Ponadto miesz-
kańcy naszej gminy posiadający 
bilet metropolitalny- prażmowską 
kartę mieszkańca mogą bezpłatnie 
korzystać z autobusów L17 i L19 
na całej długości tych linii. Uru-
chomiono również linie Zadębie-
Dobrzenica-Prażmów ułatwiając 
mieszkańcom południowych miej-
scowości dojazd do poczty, gminy 
i autobusu L17 i PKS.
 Planowane jest uruchomienie 

nowej linii uzupełniającej typu L 
(bezpłatnej dla posiadaczy praż-
mowskiej karty mieszkańca) re-
lacji Dobrzenica-Piaseczno przez 
Prażmów, Nowy Prażmów i Łoś. 
Staramy się również o przejazd 
autobusu L25 ulicami: Dojazdową 
i Główną w Krępie. Najważniejszą 
sprawą z zakresu transportu pu-
blicznego dla naszego samorządu 
będzie wprowadzenie podobnych 
ulg dla mieszkańców korzystają-
cych z pociągów Kolei Mazowiec-
kich od Czachówka Płd. do Zale-
sia Górnego.
 Kolejną ważną sprawą jest ka-
nalizacja. Wniosek na pozwolenia 
na budową kanalizacji złożyliśmy 
już prawie dwa lata temu, niestety 
przez pandemię wszystko się prze-
dłuża. Chcemy otrzymać 14,9 mi-

liona złotych nisko oprocentowa-
nej pożyczki z Wojewódzkiego In-
spektoratu Ochrony Środowiska, z 
której 33 proc. będzie umorzone. 
Jest to kwota netto dlatego zabez-
pieczyliśmy już w spółce środki na 
VAT. Gdy tylko przyjdzie finanso-
wanie, od razu zaczynamy działać. 
 Przez ostatnie dwa lata wyda-
liśmy na inwestycje ponad 15 mln 
złotych jednocześnie pozyskaliśmy 
ze źródeł zewnętrznych środki w 
wysokości prawie 5 mln zł.

A jeśli tych pieniędzy z 

WFOŚ nie będzie?
 Oczywiście mam plan B. Pla-
nujemy zabezpieczyć 7 mln z 
własnych środków na kanaliza-
cję i rozpocząć jej realizację na-
wet bez wsparcia zewnętrzne-
go. Oczywiście dopóki jest szan-
sa na pozyskiwanie finansów ze-
wnętrznych będę wstrzymywał 
wydatkowanie naszych środków. 
Od dwóch lat przygotowujemy 
się do budowy pierwszego żłob-
ka i przedszkola w Jaroszowej 
Woli. Na ukończeniu jest już pro-
ces wydawania pozwolenia na bu-
dowę. To duży projekt w grani-
cach 10 milionów złotych, na któ-
ry ponad milion złotych otrzy-
mamy ze środków zewnętrznych. 

Jak ocenia Pan Przedsię-

biorstwo Komunalne w 

Prażmowie? Spółka działa 

już prawie od roku. 
 Miała swoich przeciwników i 
wiele osób nie rozumiało jej celo-
wości. Efekt jest taki, że był zakład 
komunalny, na który gmina wyda-
wała rocznie około 600 tys. zło-
tych, w dużej mierze przejadanych 
przez administrację. Dzisiaj spół-
ka działa prężnie. Zamiast stagna-
cji mamy powolny rozwój. Spół-
ka modernizuje stacje, wymienia 
pompy, modernizuje budynki, za-
czynają być budowane sieci wodo-
ciągowe i wciąż się rozwija. Prze-
jęła ogrzewanie, dowozi niepełno-
sprawne dzieci, w przyszłości za-

kupi autokary, które będą dowo-
ziły dzieci do szkoły (w czasie po-
między zajęciami będą wykorzysty-
wane do komunikacji wewnątrzg-
minnej). Nasza gminna spółka za-
rządzana jest bardzo racjonalnie, 
a koszty jej utrzymania są niepo-
równywalnie niższe niż samorzą-
dowych spółek działających wokół. 
Płaci także podatki. W tym roku 
do kasy gminnej wpłynęło ponad 
340 tys. zł.

Jak wygląda gospodarka 

nieruchomościami? 
 W poprzedniej kadencji uda-
ło mi się pozyskać od SGGW po-
nad 7 hektarów gruntów w Woli 
Prażmowskiej. Dzięki właścicie-
lom gruntów przyległych, którzy 
zapłacili za zmianę planu, tereny 
te bezkosztowo dla Gminy stały 
się terenami budowlanymi. Obec-
nie teren ten podzielony został na 
działki. Za zgodą Rady Gminy w 
przyszłym roku sprzedamy je za 
1 - 1,5  mln złotych, które będzie-
my mogli przeznaczyć na kanaliza-
cję lub inne zadania gminy. Robi-
my inwentaryzację nieruchomości 
i w zależności od potrzeb będzie-
my je sprzedawać lub zamieniać 
na grunty, które są potrzebne sa-
morządowi. Chcąc rozwijać samo-
rządność lokalnie zakupujemy tak-
że grunty pod place zabaw i świe-
tlice wiejskie. Nieruchomości za-
kupiliśmy już w Ławkach i Broni-
sławowie, jesteśmy w trakcie reali-
zowania transakcji w Krępie. Ku-
piliśmy też 2 hektary gruntów pod 
przyszłą oczyszczalnię ścieków w 
Ustanowie. Dopinamy też zakup 
nieruchomości pod drogi dojazdo-
we do oczyszczalni. 
 Staram się patrzeć na rozwój 
gminy z wyprzedzeniem co naj-
mniej 10 czy 15 lat. Warto niektó-
re nieruchomości zabezpieczyć już 
teraz, bo w przyszłości ich cena 
może wzrosnąć, lub w ogóle nie 
będzie możliwości, by je zakupić. 
Chcę tę gminę dobrze przygoto-
wać dla przyszłych pokoleń.
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Smakuj życie z Iwoną Manista-Kutryś
LESZNOWOLA Z Iwoną Manista-Kutryś, artystką z Mysiadła, rozmawia Grzegorz Tylec

Czym jest dla pani muzyka i śpiew?

 Muzyka jest moją pasją, miło-
ścią, radością, wyciszeniem. Jest dla 
mnie azylem oraz możliwością wy-
razu artystycznego. Poprzez śpiew, 
odpowiednio wybrane teksty i wła-
sne kompozycje wyrażam się jako 
artystka i kobieta, a poprzez covery 
czy różne style muzyczne, spełniam 
się jako wykonawca.

A jak określiłaby pani swoją mu-

zyczną stylistyka i wrażliwość? 

 Moje kompozycje są połącze-
niem popu, jazzu i poezji. Trudno 
mi samej to określić. Najnowsza pły-
ta pt. „Smakuj życie” to taki poetyc-
ki pop, ale uwielbiam też piosenki 
kabaretowe, aktorskie czy standardy 
jazzowe, które również mam w swo-
im repertuarze. Jeśli chodzi o moją 
wrażliwość, zacytuję poetę Krzysz-
tofa Wiśniewskiego, który słucha-
jąc moich utworów tak ją określa: 
„Trzeba niezwykłej subtelności mo-
tyla, by dotrzeć tak głęboko do za-
kamarków duszy i serca.” Najlepiej 
jednak przekonać się o tym same-
mu, dlatego zapraszam serdecznie 
na mój kanał  Youtube, gdzie jest 
wiele moich piosenek.

To już druga płyta po „Godzina 

jeszcze młoda“. Czym różni się ona 

od pani debiutu?

 Każda płyta artysty, myślę, 
jest inna od poprzedniej, a mu-
zyka i teksty jakby rosną z nami. 
Najnowszy album w swojej tre-
ści  jest tak im zbiorem spraw 

istotnych w życiu. Jest o miło-
ści, wolności, wierze, nadziei i 
wzajemnym wsparciu - zwłasz-
cza kobiet, bo im dedykuję dwie 
piosenki na swojej płycie. Mówi 
o tym, by smakować swoje ży-
cie tu i teraz, by było piękne i 
soczyste oraz by starać się do-
strzegać pozytywy. Muzycznie 
różni się od poprzedniej tym, 
że postanowiłam sama nie tyl-
ko zaśpiewać swoje piosenki, 
ale także zagrać na fortepianie, 
gdyż są tam tylko moje kompo-
zycje. 

Jak powstały piosenki na tą pły-

tę i skąd czerpie pani inspiracje do 

komponowania?

 Inspiracje czerpię z życia. Za-
stanawiam się co chciałabym po-
wiedzieć przez dany tekst i szu-
kam. Jak znajdę odpowiednie sło-
wa, to jakby naturalnie muzyka po-
wstaje od razu - to taka niezwykła 
dla mnie inspiracja. Czasem mam 
jakieś teksty, ale nie bardzo mam 
wenę do napisania muzyki. Kiedy 
pojawia się ten właściwy, od razu 
wiem. Chociaż komponuję też pio-
senki czasem dla kogoś po prostu 
na zamówienie. Na nowej płycie 
znajdują się teksty moich przyja-
ciół-poetów takich jak choćby lesz-
nowolska poetka Ewa Jowik, Zo-
sia Pągowska, Kazimierz Nowacki 
oraz Jan Twardowski, Jonasz Ko-
fta czy Jacek Cygan, który podaro-
wał mi swój tekst, a o mojej muzyce 
do jego słów wyraził się następują-

co: „ Sama piosen-
ka jest ujmująca, z 
pewnością wyra-
ża ideę tekstu, ale 
także coś więcej, 
to co jest w Pani.” 
Przyznam, że te 
słowa mistrza pol-
skiej piosenki bar-
dzo mnie zbudo-
wały i niezwykle 
mile zaskoczyły.

Czy będzie można 

liczyć na koncerty 

na żywo z nowym 

materiałem? Jak 

wyglądają plany w 

tym zakresie?

 Obecna sytu-
acja niestety nie 
sprzyja koncertom i raczej jeszcze 
jakiś czas tak będzie. Koncerty pre-
mierowe płyty, które miałam zapla-
nowane w maju i czerwcu nieste-
ty zostały odwołane. Teraz też cięż-
ko cokolwiek ustalać czy planować. 
Odbył się wprawdzie koncert on-li-
ne, ale to nie to samo. 

Oprócz bycia muzykiem jest pani 

również aktorką. W jaki sposób łą-

czy pani muzykę z aktorstwem?

 Aktorstwo bardzo się przyda-
je. Uwielbiam piosenki kabaretowe 
i aktorskie, gdzie właśnie stawiam 
na niebanalną interpretacje. Udało 
mi się w tym temacie zdobyć też kil-
ka nagród głównych na festiwalach 
ogólnopolskich.

Jakie są pani dalsze artystyczne 

plany?

 Myślę i pracuję nad nowymi pro-
jektami koncertowymi, zbieram cie-
kawy repertuar i piszę nowe piosen-
ki.  Mam nadzieję, że jak czasy na-
staną lepsze, będę mogła je zapre-
zentować w pełni na żywo. Montuję 
też w tej chwili dwa teledyski do mo-
ich piosenek z nowej płyty, by cho-
ciaż w przestrzeni wirtualnej zrobić 
jakąś ich prezentacje i udostępnić do 
posłuchania. Zapraszam do współ-
pracy, gdyż mam w repertuarze kil-
ka programów koncertowych oraz 
komedię małżeńską „Adamm” w re-
żyserii Ewy Kłujszo. Zapraszam też 
na swój fanpage na facebooku oraz 
po więcej informacji i piosenek na 
stronę www.manista.kutrys.pl.

Premiera Teatru ŁUPS!
PIASECZNO

 W najbliższą sobotę odbędzie się 
premiera spektaklu Teatru ŁUPS! „Sto-
warzyszenie Umarłych Poetów” w re-
żyserii Ewy Kłujszo i do scenariusza na 
podstawie powieści Nancy Horowitz 
Kleinbaum autorstwa Ewy Kłujszo. 
Występują: Magda Ber, Arina Bozhok, 
Zuzanna Brynda, Piotr Guz, Julia Jasiń-
ska, Natalia Karasińska, Aleksandra Ku-
charska, Emilia Kurowska, Kacper Na-
piecek, Maria Semeniuk-Krasnowska, 
Wojciech Stempniak, Pola Subocz, Gu-
staw Woźniak oraz gościnnie Ziemo-
wit Kłujszo. Transmisja live - FB Cen-
trum Kultury. Początek o godzinie 19.

Pegaz na biegunach
 W środę 16 grudnia w Domu Kul-
tury w Piasecznie odbędzie się spo-
tkanie „Na poboczu Ameryk. Pieszo z 
Panamy do Kanady” - pokaz slajdów i 
spotkanie z podróżnikami on-line. O 
Podróży Roku National Geographic 
Traveler 2020 uhonorowanej Nagro-
dą im. Tony’ego Halika 2020 opowie-
dzą Arek Winiatorski (edukator fi l-
mowy, organizator wydarzeń kultu-
ralnych oraz sportowych, autor ar-
tykułów podróżniczych, uzależniony 
od górskich wycieczek, wolontariatu 
oraz autostopu, który zaraz po cho-
dzeniu uważa za najlepszy środek 
przemieszczania się) i Ola Synowiec 
(latynoamerykanistka, dziennikarka 
pisząca dla polskiej prasy o Meksyku, 
autorka przewodników po tym kraju, 
strony Mexico Magico Blog i książki 
„Dzieci Szóstego Słońca. W co wierzy 
Meksyk”). Transmisja – FB Centrum 
Kultury. Początek o godzinie 19.

Tyl.
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Zmarł Tomasz Dudek, w sercach i pamięci pozostanie na zawsze
PIASECZNO Zaledwie 35-letni Tomasz Dudek, piłkarz, trener, pracownik biblioteki prze-

grał walkę z Covid-19, pozostawiając po sobie wielką pustkę w życiu wielu ludzi

 Tomasz Dudek, który urodził się 
1 kwietnia 1985 roku w Warszawie, 
znany był przede wszystkim jako 
piłkarz, który zetknął się z futbolem 
na wysokim krajowym poziomie. 
Swoją karierę rozpoczął w KS Pia-
seczno, gdzie od samego początku 
występował jako środkowy obrońca, 
choć zdarzało się, że grywał rów-
nież na lewej stronie defensywy. Na 
boisku wyróżniał się warunkami fi-
zycznymi (190 cm wzrostu), sku-
tecznością przy stałych fragmentach 
gry i boiskową inteligencją. 
 - Graliśmy razem w Piasecznie 
kilka lat, jak zaczynałem przygodę w 
seniorach – mówi Patryk Kościanek, 
piłkarz Orła Baniocha. - Później, 
przy kolejnych powrotach, „Dudi” 
zawsze był blisko klubu, więc pod-
trzymywaliśmy kontakt. Jaki był? 
Przede wszystkim zawsze wesoły i 
uśmiechnięty, trzymał szatnię. Jako 
zawodnik wyróżniał się wielkim 
charakterem i zaangażowaniem - ni-
gdy nie odpuszczał i zawsze walczył 
do końca. Po informacji o tym że 
potrzebuje krwi, reakcja moja i in-
nych kolegów była natychmiastowa. 
To też pokazuje, że wszyscy pamię-
tamy go bardzo pozytywnie.

Piłkarska droga 

z Piaseczna do Chylic

 Z Piaseczna Tomasz Dudek 
przeniósł się od razu bardzo wyso-
ko, bo... do grającej w Ekstraklasie 
Polonii Warszawa, po tym jak zo-
stał wypatrzony podczas sparingu 
„Czarnych koszul” z czwartoligo-
wym wówczas Piasecznem. Nieste-
ty, nie było mu dane zagrać ani mi-
nuty w najwyższej klasie rozgryw-
kowej. Walcząca o utrzymanie Po-
lonia stawiała wtedy na doświad-
czonych zawodników, ale i tak nie 
udało jej się uratować przed degra-
dacją. Więcej szans dostał od tre-

nera Jerzego Engela juniora w 
pierwszej lidze, ale potem w klu-
bie pojawił się trener Waldemar 
Fornalik (były selekcjoner repre-
zentacji Polski), który... miał nie-
co inną wizję.
 - Zakomunikował, że u niego za-
wodnicy z Warszawy nie będą gra-
li – wspominał Tomasz Dudek w 
rozmowie z Robertem Iwankiem dla 
bloga Kspiaseczno.jogger.pl w 2014 
roku. - Tak po prostu. Niby war-
szawski klub, ale trener ze Śląska i w 
szatni też był Śląsk.
 Jeszcze przed przejściem do Po-
lonii „Dudi” był bliski gry w Wiśle 
Kraków.
 - Z Wisłą rozmowy były (...) za-
awansowane, bo nie tylko byłem 
tam na kilku treningach, ale za-
grałem również w sparingu, oglą-
dałem mieszkanie, w którym klub 
miał mnie zakwaterować, doszli-
śmy do porozumienia w sprawach 
mojego kontraktu, a w domu mia-
łem już nawet gotową umowę, któ-
ra tylko czekała na podpis – zdra-
dził Tomasz Dudek. - No ale czło-
wiek wtedy był młody, głupi, zako-
chany i został w Piasecznie... Te-
raz trochę żałuję, bo kto wie, jak 

to wszystko by się potoczyło, no 
ale nie ma się co zastanawiać. Daw-
ne czasy, nie pamiętam już tego 
(śmiech).
 Następnie zaliczył dobry okres 
w trzecioligowym Górniku Łęczna, 
choć zbiegł się on również z pro-
blemami zdrowotnymi – kontuzją i 
zdiagnozowaniem cukrzycy. Od tej 
pory – jak sam mówił – grał w zasa-
dzie na własną odpowiedzialność. 
W późniejszych sezonach, z suk-
cesami, reprezentował barwy Świ-
tu Nowy Dwór Mazowiecki, KS 
(a później KP) Piaseczno, Polonii 
Warszawa, Sparty Jazgarzew, a na 

zakończenie gry w seniorskiej piłce 
– Laury Chylice.

Zawsze był uśmiechnięty

 Tomasz Dudek realizował się 
również jako trener – przede wszyst-
kim znany był ze swojej pracy, na 
różnych poziomach rozgrywko-
wych, w KS Gosirki Piaseczno.
 - Co do samej specyfiki pracy z 
kobietami, to wiadomo, że różnica 
jest ogromna – wspominał w rozmo-
wie z Robertem Iwankiem. - Wia-
domo, co mają kobiety, a czego nie 
mają mężczyźni. Są w miesiącu ta-
kie dni, że dziewczyny są nie do roz-
mowy, nie do treningu, po prostu 
masakra. Ale przeważnie jest bar-
dzo fajnie, bo mamy naprawdę zgra-
ną paczkę, świetnie się nam współ-
pracuje i to jest najważniejsze.
 Same piłkarki również wspomi-
nają go jak najlepiej.
 - Trener Tomek był wspania-
łym człowiekiem, który zawsze był 
uśmiechnięty – podkreśla Mary-
sia Herman, zawodniczka KS Go-
sirki Piaseczno. - Na treningach 
panowała super atmosfera, za-
wsze potrafił zażartować z któ-
rejś z nas, a wtedy cała drużyna 
zaczynała się śmiać. Jako zawod-
niczka zawsze wiedziałam i czu-
łam, że był zaangażowany w to co 
robi na 100 proc. Na meczach za-
wsze stał przed linią, dawał uwagi, 
dopingował, pomagał nam jak tyl-
ko mógł - po prostu był z nami na 
boisku. On nas kochał jako druży-
nę, a my Go jako trenera. Trene-
rze, dziękuję. Dziękuję za każdy 
uśmiech, za każdy trening, za każ-
dy mecz, za każdy turniej, za Two-
je zaangażowanie. Będziesz w nas, 
w Twoich Gosirkach, na zawsze w 
naszych serach, ale też na każdym 
kolejnym meczu.
 Warto podkreślić, że „Dudi” an-
gażował się również w rozwój spor-
towy dzieci, prowadząc dla malu-
chów w wieku od trzech do sześciu 
lat zajęcia ogólnorozwojowe.
 W ostatnich latach Tomasz Dudek 
pracował też w Bibliotece Publicznej 
w Piasecznie, gdzie w Centrum Edu-
kacyjno-Multimedialnym zajmował 
się kwestiami technicznymi.
 - Tomek w codziennej pracy 
odmawiał słodyczy – wspomina 
go Sylwia Chojnacka-Tuzimek, 
wicedyrektor biblioteki. - Wszy-
scy wiedzieliśmy, że ma cukrzy-
cę i o poziom cukru trzeba było 
dbać, ale swoim urokiem osobi-
stym zapewniał nam tyle słodkiej 
pracy, że „cukru” nigdy nie bra-
kowało... Zawsze z uśmiechem i 
niespożytą energią wykonywał 
swoje obowiązki. Umiał rozśmie-
szać „na dzień dobry”, jego kom-
plementy w drzwiach zapamię-
tam na zawsze. „Wszystko będzie 
na czas, pani dyrektor” - słysza-
łam codziennie. Tak było, bo To-
mek nigdy mnie nie zawiódł, w 
pracy był na 100 proc., zawsze 
uśmiechnięty i pogodny. Taki... 
niezastąpiony.
 Pogrzeb Tomasza Dudka odbę-
dzie się w najbliższą środę o godzi-
nie 12 w kościele św. Anny w Pia-
secznie. Następnie spocznie on na 
cmentarzu komunalnym przy ul. Ju-
lianowskiej.
 Za pomoc w realizacji artykułu 
dziękujemy Robertowi Iwankowi.

Grzegorz Tylec

K O N D O L E N C J E



 Pretekstem do organizacji spo-
tkania z profesor Akademii Te-
atralnej im. A. Zelwerowicza, od lat 
związanej z Teatrem Narodowym w 
Warszawie, była książka „Anna Se-
niuk. Nietypowa baba jestem”, któ-
rej współautorką jest jej córka Mag-
dalena Małecka-Wippich. W luź-
nej rozmowie matki z córką cofnię-
to się wpierw do czasów, gdy boha-
terka wieczoru była rozpoznawalna 
bardziej jako aktorka dubbingowa 
– jako głos Ireny z „Sagi rodu For-
syte'ów”, kiedy to nagrywała swoje 
kwestie wspólnie z Romanem Wil-
helmim. Obecni na sali mogli się 
również dowiedzieć jaka jest Anna 
Seniuk prywatnie. Dla wielu za-
skoczeniem było, że pełna energii 
na scenie aktorka jest poza nią ra-
czej introwertyczką – takim „Po-
niedzielskim w spódnicy”, jak 
określiła to dosadnie Magdalena 
Małecka-Wippich.
 A jak powstawała książka o Annie 
Seniuk? Ta rodziła się raczej w bólach. 
Aktorka przez długi czas nie chciała 
się zgodzić na biografię o sobie, uzna-
jąc zwyczajnie, że nie ma zbyt wielu 
ciekawych historii do opowiedzenia.
 - Ja dopiero zaczynam mówić, 
jak kogoś znam dobrze – przyzna-
ła pani profesor. - Jednym wyjściem 
było więc, żeby za tą książkę zabra-
ła się moja Magda, która miała już 
wcześniej pewne doświadczenia lite-
rackie. Pomyślałam, że to będzie faj-
na przygoda.
 Następnie opowiedziała, między 
innymi, o częstych przeprowadz-
kach w dzieciństwie, wygranym w 
szkole konkursie recytatorskim i eg-
zaminie do szkoły teatralnej, wspól-
nych studiach z Janem Nowickim 
czy Teresą Budzisz-Krzyżanowską 
i pierwszym angażu w Starym Te-
atrze w Krakowie.

  – Mieliśmy dużo szczęścia – 
wspominała Anna Seniuk. – Gra-
liśmy w zasadzie codziennie i we 
wszystkich sztukach. To tak na-
prawdę na scenie zaczęła się na-
sza prawdziwa edukacja. Na na-
sze spektakle przychodził nawet 
Karol Wojtyła. 
 Po przeprowadzce do Warsza-
wy grała w serialu „Czarne chmury” 
i przede wszystkim w „Czterdziesto-
latku”, o którym jednak w książce 
jest mało.
- „Czterdziestolatek” jest do ogląda-
nia, a nie do pisania – wyjaśniła ak-
torka.
 Na zakończenie Anna Seniuk 
wyrecytowała swój ulubiony wiersz 
Wisławy Szymborskiej „Wrażenia z 
teatru”, odpowiedziała na kilka py-
tań ze strony publiczności i podpi-
sywała swoją biografię.

Grzegorz Tylec

 Zachęcamy Państwa do 
zakupienia bombki, którą 
umieścimy na naszym świą-
tecznym drzewku w przed-
świątecznym numerze „Ku-
riera Południowego”. Bombka 
zawierać będzie logo Państwa 
firmy, natomiast jej lokaliza-
cja uzależniona jest od wyso-
kości kwoty przekazanej na 
Domy Dziecka – im większa, 
tym wyższa gałązka, na któ-
rej pojawi się Państwa bomb-
ka. Logo firmy, która przeka-
że największą kwotę, znajdzie 
się na samym szczycie choinki 
– wpisane w gwiazdkę.  „Ku-
rier Południowy” nie pobiera 
żadnej prowizji z tytułu orga-
nizowania akcji. Państwa da-
rowizna zostanie przekazana 
w całości dla:

 Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, 
Pęchery, ul. Bolesława Chrobrego 85, 05-502 Piaseczno

dzięki bezpośredniej wpłacie na jego konto: 
33 1020 1169 0000 8102 0230 1927

 Gorąco zachęcamy do udziału w naszej akcji, wierząc, że jest ona jednocześnie 
interesującą formą reklamy Państwa fi rmy. Razem możemy sprawić, że dla żadnego 
dziecka nie zabraknie prezentów pod choinką. Im więcej bombek, tym więcej prezen-
tów, więcej radości i szczęścia w tym wyjątkowym okresie Świąt Bożego Narodzenia. 

   Osoby zainteresowane naszą akcją prosimy o kontakt telefoniczny
z redakcją: 22 756 79 39

Ufunduj bombkę 
„Kurier Południowy” już po raz dziewiętnasty 

organizuje akcję na rzecz Domów Dziecka pod

 hasłem „Świąteczna Choinka”

R E K L A M A
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Spotkanie z żoną Czterdziestolatka
PIASECZNO W sali widowiskowej Centrum Edukacyjno-Multimedialnego gościła Anna 

Seniuk - jedna z popularniejszych polskich aktorek, szerszej publiczności znana z roli 

Magdy Karwowskiej w „Czterdziestolatku”

Anna Seniuk pokazała w Piasecznie, 
że wciąż jest pełna energii i dobrego humoru
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Zgodnie z zarządzeniem burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna  
nr 190/VIII/2020 z dn. 19 listopada 2020 r.

Gmina  
Konstancin-Jeziorna

Uprzejmie informujemy, że 24 grudnia 2020 r. (czwartek),  
w zamian za święto przypadające w sobotę (26 grudnia)  

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna będzie nieczynny.

Powyższe zmiany nie dotyczą pracowników zatrudnionych 
w Straży Miejskiej oraz pracowników Urzędu Stanu  

Cywilnego w zakresie rejestracji i sporządzenia  
aktów stanu cywilnego.

Przepraszamy za niedogodności. 

Ogłoszenie 
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Do wielu wypadków na drogach dochodzi zupełnie niespodziewanie. Boleśnie przekonał 

się o tym pięć lat temu pan Andrzej, który został tak potrącony przez auto, że do dziś nie od-

zyskał jeszcze pełni zdrowia. Dopiero po interwencji Powszechnego Zakładu Odszkodowań 

mógł jednak liczyć na w pełni należne mu zadośćuczynienie 

 Niestety, nawet przechodząc przez 
przejście dla pieszych na zielonym 
świetle, nie można być w pełni bez-
piecznym. Sześćdziesięcioletni pan 
Andrzej wybrał się tego dnia na spa-
cer, wszedł przepisowo na pasy i spo-
kojnym krokiem ruszył na drugą stro-
nę ulicy. Jeden z kierowców zatrzymał 
się wprawdzie żeby go przepuścić, ale 
kolejny – jadący w tym samym kierun-
ku pasem obok – już tego nie uczynił 
i potrącił niczego nie spodziewającego 
się mężczyznę. Wypadek spowodował 
poważny uszczerbek na zdrowiu po-
szkodowanego. Okazało się, że pan 
Andrzej doznał wieloodłamowych 
złamań: miednicy, kości łonowej, 
lewej nogi, prawego barku i lewego 
obojczyka. 
 Jeszcze w szpitalu mężczyznę od-
wiedził przedstawiciel jednej z kance-
larii odszkodowawczych, skutecznie 
proponując mu swoje usługi w stara-
niach o zadośćuczynienie. Zaledwie 
kilka miesięcy po wypadku pan An-
drzej otrzymał od ubezpieczyciela 70 
tysięcy złotych, a już rok później – na 
mocy wynegocjowanej między kance-

larią a firmą ubezpieczeniową ugody 
– oferowano mu jeszcze dodatkowe 
50 tysięcy złotych. Poszkodowany, 
nie zdając sobie sprawy z tego czy 
są to pieniądze, które faktycznie mu 
się należą, przypadkowo natrafił na 
ulotkę Powszechnego Zakładu Od-
szkodowań i zdecydował się z nim 
skontaktować. Po zapoznaniu się ze 
sprawą adwokat Zakładu od razu za-
proponował inną strategię działania. 
Pan Andrzej został odwiedziony od 
podpisania ugody, gdyż była ona dla 
niego niekorzystna finansowo. Na-
stępnie Powszechny Zakład Odszko-
dowań przejął prowadzenie sprawy 
i – zamiast dogadywać się z ubezpie-
czycielem - wysłał przeciwko niemu 
pozew do sądu. Jak się okazało, był to 
krok słuszny i warto było poczekać na 
wyrok, który zapadł dwa lata później. 
W wyniku decyzji sądu ubezpieczy-
ciel musiał łącznie wypłacić na rzecz 
poszkodowanego niemal 400 tys. zł., 
a dodatkowo jeszcze dożywotnią 
rentę z tytułu zwiększonych potrzeb 
finansowych w kwocie 1,8 tys. zł. mie-
sięcznie.

 Powszechny Zakład Odszkodo-
wań, który działa od 2013 roku, z za-
sady wszystkie swoje sprawy prowadzi 
w sądach. Dlaczego jest to bardziej 
korzystna opcja?
- Wiele kancelarii i prawników zmie-
rza do zawarcia ugody w imieniu 
klientów, ponieważ można w ten spo-
sób uzyskać pieniądze w kilkanaście 
dni, ale za to wysokość proponowa-
nych kwot jest zwykle kilkukrotnie 
niższa niż tych do uzyskania w sądzie 
– tłumaczy Waldemar Paszkowski 
z Powszechnego Zakładu Odszkodo-
wań. - Nie godzimy się na tego typu 
działania, ponieważ zobowiązujemy 
się w umowie do uzyskania dla klienta 
maksymalnej wysokości roszczenia, 
a tą można uzyskać nie w porozumie-
niu z ubezpieczycielem (ugodą), tylko 
prowadząc sprawę cywilną w sądzie.

Powszechny Zakład Odszkodowań, 
tel: 22 308-65-00 Piaseczno  

ul. Energetyczna 11 lok. 5 (siedziba główna)

tel: 22 122-84-40 Warszawa 

R E K L A M A

Bezprawne zajęcie pasa 
drogowego bez konsekwencji
PIASECZNO W maju 2019 roku komitet wyborczy ówczesne-

go kandydata na europosła Andrzeja Halickiego niele-

galnie zajął pas drogowy wzdłuż ul. Puławskiej na wjeź-

dzie do Piaseczna, umieszczając na słupach oświetlenio-

wych plakaty z podobizną kandydata. Zapytaliśmy za-

rządce drogi, czy komitet został za to ukarany

 W pierwszej połowie maja 2019 roku na słupach oświetleniowych wzdłuż 
ulicy Puławskiej pojawiły się plakaty z podobizną kandydata na europosła 
Andrzeja Halickiego. Wielu kierowców było tym zbulwersowanych. Twierdzi-
li, że plakaty ich dekoncentrują. Gmina Piaseczno poinformowała, że wydała 
zgodę na umieszczenie plakatów na latarniach, które są jej własnością. Jed-
nak słupy stoją w pasie drogi krajowej, a więc na terenie znajdującym się w 
zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 
 - Te reklamy zostały umieszczone w pasie drogowym bez naszej wie-
dzy i są niezgodnie z obowiązującymi przepisami – twierdziła wówczas Mał-
gorzata Tarnowska, rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA. GDD-
KiA wezwało więc komitet wyborczy Andrzeja Halickiego do usunięcia re-
klam do 21 maja. Nakaz został jednak zignorowany. - Usuniemy więc te rekla-
my sami, już zaczęliśmy to robić – informowała rzeczniczka. - Traktujemy to 
działanie jako nielegalne zajęcie pasa drogowego, za co grożą wysokie kary.
 Kilka dni temu zapytaliśmy, jaki jest fi nał tej sprawy i czy komitet został 
obarczony przez GDDKiA jakimiś kosztami. - W związku z usunięciem rekla-
my - po upomnieniu właściciela – z terenu pasa drogowego drogi krajowej 79, 
postępowanie stało się bezprzedmiotowe – wyjaśnia Małgorzata Tarnowska. 

TW

Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ

tel. 22 756 79 39

Przebudować 
niebezpieczne skrzyżowania
POWIAT Prawie gotowy jest projekt przebudowy skrzyżowania przy stacji Orlenu w Baniosze na drodze 79. 
Na podobnym etapie zaawansowania są prace zmierzające do przebudowy drugiej niebezpiecznej krzy-
żówki na tej samej drodze, w Żabieńcu
 Tydzień temu, podczas spotkania 
z kierownictwem warszawskiego od-
działu Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad, doszło do uzgod-
nienia ostatecznej geometrii skrzyżo-
wania drogi 79 z ulicami Graniczną 
i Wesołą w Baniosze. Generalna dy-
rekcja zaakceptowała także geome-
trię skrzyżowania drogi 79 z ulicami 
Główną i Polną w Żabieńcu.
 - Teraz projekty pójdą do 
uzgodnień branżowych – zapo-
wiada starosta Ksawery Gut. - 
Jak uzyskają akceptację, będzie-
my je wyceniać. Wówczas dowie-
my się, ile będzie kosztowała nas 
przebudowa tych skrzyżowań. 
 Obydwie inwestycje będą reali-
zowane przez powiat piaseczyński. 
Na razie trudno powiedzieć, czy zo-
staną wykonane już w przyszłym 
roku, ale z naszych informacji wyni-
ka, że jest na to spora szansa. Pewne 

jest natomiast to, że upłynnią ruch 
na drodze 79 i poprawią bezpieczeń-
stwo do czasu, aż GDDKiA przebu-

duje cały odcinek drogi krajowej od 
Piaseczna do obwodnicy w Kątach.

TW

Zarówno na skrzyżowaniu w Baniosze (na zdjęciu), 
jak i znajdującej się bliżej Piaseczna krzyżówce 
w Żabieńcu często dochodzi do wypadków

Paczuszka dla Maluszka
KONSTANCIN-JEZIORNA Grupa Ponad Podziałami organizu-

je bożonarodzeniową akcję charytatywną „Paczuszka 

dla maluszka” 

 Jest to ogólnopolski projekt polegający na wsparciu najmłodszych 
dzieci z domów dziecka, domów samotnej matki i hospicjów. Mieszkańcy 
z terenu powiatu piaseczyńskiego mogą wziąć udział w zbiórce artykułów 
higienicznych, takich jak pieluszki, nawilżane chusteczki, chemia kosme-
tyczna dla niemowląt itp., które następnie zostaną przekazane do Domu 
Samotnej Matki w Chyliczkach. Dary będzie można składać 19 grudnia w 
godz. 10-14 na parkingu Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstancinie-Je-
ziornie (ul. Świetlicowa 1/1), skąd następnie trafią do DSM. Jeśli ktoś 
chce przekazać dary wcześniej to również jest to możliwe, ale lokalni ko-
ordynatorzy proszą o wcześniejszy kontakt na maila jestesmyponadpo-
dzialami@gmail.com.

TW

Kabaret OT.TO
PIASECZNO

 We wtorek 15 grudnia w Domu 
Kultury w Piasecznie odbędzie się ko-
lejne spotkanie z cyklu Marek Majew-
ski zaprasza. Tym razem wystąpi Kaba-
ret OT.TO, który jest jednym z polskich 
kabaretów eksploatujących inne niż 
polityka rejony absurdu. Ceniony jest 
za swoją muzykalność i bezpośredni 
kontakt z widzami. Najbardziej znane 
piosenki kabaretu OT.TO to: „Zasmaż-
ka”, „Wakacje”, „Droga Pani Sąsiadko”, 
„To już lato”, „Stirlitz i Kloss”. Transmi-
sja na FB Centrum Kultury w Piasecz-
nie. Początek o godzinie 20.

Tyl.



 W wielu kategoriach turniej 
stał na bardzo wysokim poziomie, 
o czym najlepiej świadczyć może 
zwycięstwo drugoligowca z Józefo-
wa, Tomasza Dubniaka w katego-
rii Open. W grze podwójnej na naj-
wyższym stopniu podium stanę-
li Rafał Suszycki i Darek Zaręba. 
Choć grali ze sobą po raz pierwszy, 
pokonali wyżej rozstawione pary i 
ostatecznie sięgnęli po złoto. Dla 
Suszyckiego było to zresztą drugie 
zwycięstwo tego dnia, gdyż kilka 
godzin wcześniej był również bez-
konkurencyjny w kategorii amato-
rów. Swoje pierwsze „złoto” wśród 
dzieci wywalczył z kolei Miłosz Za-
ręba, wygrywając w finale z lide-
rem klasyfikacji generalnej Pawłem 
Jankowskim. 
 W niedzielę w zawodach wystą-
pi po 12 zawodników w każdej ka-
tegorii, którzy powalczą o triumf w 

turnieju finałowym. Nie powinno 
zabraknąć emocji, a na najlepszych 
czekają atrakcyjne nagrody. Ponad-
to w ramach programu „Zagraj z 
mistrzem” uczestnicy będą mogli 
zagrać z jednym z najbardziej wido-
wiskowo grających tenisistów stoło-

wych w Europie, Michałem Muraw-
skim. Zawodnik ten rozegra poka-
zowy pojedynek, przeprowadzi kon-
kursy z nagrodami dla najmłodszych 
oraz wręczy puchary zwycięzcom.

Tyl.

13nr 44 (837)/2020 SPORT
KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

R E K L A M A

Udany rewanż
KOSZYKÓWKA, III LIGA, MUKS PIASECZNO - GLKS NADARZYN 66:39 (22:6, 
23:13, 14:13, 7:7) Podopieczni Cezarego Dąbrowskiego ulegli w pierw-
szym meczu sezonu na wyjeździe ekipie z Nadarzyna 81:70, a więc 
można było oczekiwać wyrównanego i zaciętego rewanżu w Piasecz-
nie. Mecz był jednak zaskakująco jednostronny. Piaseczno całkowicie 
zdominowało rywali, odnosząc pewne i w pełni zasłużone zwycięstwo

 Drużyna MUKS Piaseczno wy-
korzystała przewagę fizyczną w 
pierwszej kwarcie, nie tylko pewnie 
wbijając się pod kosz, ale również 
grając twardo i skutecznie w obro-
nie. Nadarzyn rzadko kiedy miał do-
godne pozycje do rzutów i w pierw-
szych dziesięciu minutach zdobył le-
dwie... sześć punktów. A gdy w dru-
giej odsłonie MUKS jeszcze po-
większył swoją przewagę, to oczy-
wiste stało się, że losy spotkania są-
już w zasadzie rozstrzygnięte. Warto 
podkreślić, że swoim zawodnikom 
nie pomagał tego wieczoru zasłużo-
ny trener Jacek Gembała, który nie 
stronił od wulgaryzmów (za co zo-
stał przez sędziów ukarany przewi-
nieniem technicznym) – najpierw gło-

śno krytykował pracę arbitrów, a po-
tem skupił się już bardziej na... komen-
towaniu gry swoich zawodników. W 
Piasecznie wyróżnili się dobrze dyspo-
nowani Jakub Prowiński (22 punkty) i 
Piotr Łazarek (20 punktów), którzy we 
dwóch zdobyli sporo ponad połowę 
oczek dla swojego zespołu. W ostatniej 
kwarcie mieliśmy już typowy „garba-
ge time”. Szansę na grę dostali z obu 
stron zmiennicy, ale – delikatnie mó-
wiąc – nie grzeszyli skutecznością.
 Ostatni mecz w tym roku MUKS 
Piaseczno rozegra w hali SP nr 5 już 
w najbliższą sobotę. O godzinie 18 
gospodarze podejmą Kolejarza Ba-
sket Radom.

Tyl.

Powalczymy o awans
Z Nikodemem Sarosiakiem, koszykarzem MUKS Piaseczno, rozma-

wia Grzegorz Tylec

W rewanżu z Nadarzynem spodziewaliście się chyba bardziej wyrównanego meczu...

 U nich zabrakło dziś jednego kluczowego zawodnika, który w pierwszym me-
czu zdobył dużo punktów. To był wtedy dla nas start sezonu i nie było jeszcze wi-
dać odpowiedniego zgrania. Teraz gra się nam jednak trochę inaczej i... chcieliśmy 
się odegrać, choć mamy też w zespole plagę kontuzji.

Widać, że w tym sezonie gracie inaczej niż w ubiegłych latach...

 Już trzeci sezon trener mówi nam żeby grać do środka. Nadarzyn ma przy 
tym niższy zespół, więc grzechem byłoby tego nie wykorzystać.

Jakie są wasze cele na ten sezon?

 Zawsze naszym celem jest zakwalifi kowanie się do górnej połówki ligi, a po-
tem walka o awans do drugiej ligi. Powalczymy o to, jeśli pozwoli nam zdrowie. 
Zaczynamy zawsze rozgrywki w pełnym składzie, a kończymy przeważnie poło-
wą tego, co było. Od połowy stycznia kilku zawodników ma jednak wrócić.

Tabela trzeciej ligi
1 ENERGA Hutnik Warszawa Koszykówka 
  14 7 7 - 0 4 - 0 3 - 0 658 - 450 
2 GLKS Nadarzyn 12 7 5 - 2 4 - 0 1 - 2 574 - 530 
3 MUKS Piaseczno 11 7 4 - 3 2 - 1 2 - 2 522 - 474 

4 WGR TEAM Grójec 9 6 3 - 3 2 - 2 1 - 1 514 - 513 
5 Kolejarz 9 7 2 - 5 0 - 3 2 - 2 523 - 578 
6 AZS PW 8 6 2 - 4 0 - 1 2 - 3 457 - 466 
7 Stowarzyszenia HoopLife Basketball Lublin 
  6 6 0 - 6 0 - 4 0 - 2 

Ostatki przed wielkim finałem
TENIS STOŁOWY Ponad 160 uczestników wystąpiło w dziewiątym turnieju XXII edycji Grand Prix Piaseczna w 
tenisie stołowym. Zawodnicy chcieli wykorzystać ostatnią szansę na zdobycie punktów w klasyfi kacji ge-
neralnej, co mogło zapewnić im udział w turnieju fi nałowym TOP-12, który już w najbliższą niedzielę odbę-
dzie się w sali piaseczyńskiego Gosiru

Zdecydował jeden gol
PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA, KORONA GÓRA KALWARIA – PERŁA ZŁOTOKŁOS 1:0 Oba zespoły z powiatu 
piaseczyńskiego stworzyły w Górze Kalwarii wyrównane widowisko. Ostatecznie minimalnie bardziej sku-
teczni byli jednak gospodarze i to oni zgarnęli tego dnia trzy punkty
 Perła miała w pierwszej poło-
wie kilka dogodnych okazji na ob-
jęcie prowadzenia, ale do siatki tra-
fiła – tuż przed przerwą – Korona. 
Pięknym uderzeniem z rzutu wolne-
go popisał się Piotr Pamrów, a pił-
ka po jego uderzeniu wylądowała w 
samym okienku. Zdobyty gol ustawił 
drugą połowę spotkania, w której nie 
było ani efektownej gry, ani wielu sy-
tuacji bramkowych.

Tyl.

Volleyball z Pucharem Wójta
SIATKÓWKA W ostatni weekend w sali gimnastycznej  SP w Uwielinach odbył się VII Mikołajkowy Turniej Pił-
ki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Prażmów. W reżimie sanitarnym, bez udziału publiczności, pierwszego 
dnia rozegrano mecze półfi nałowe, a drugiego mecz o trzecie miejsce i fi nał
 Zawody zwyciężyła drużyna Volleyball, po-
konując ekipę Biały Ług 3:0 (28:26 25:21 25:21). 
To właśnie jej zawodnik Adam Mrukiewicz zo-
stał wybrany Najlepszym Zawodnikiem Tur-
nieju. W spotkaniu o brąz Dream Team zwy-
ciężył z kolei Uwieliny 3:1 (23:25 25:19 25:14 
25:16). Patron turnieju Wójt Gminy Prażmów 
Jan Adam Dąbek oraz jego organizator Stowa-
rzyszenie „Radar” serdecznie gratulują zwy-
cięzcom, dziękują za wspaniałą postawę fair 
play oraz zapraszają za rok na kolejny kameral-
ny turniej siatkówki do sali w Uwielinach.

Tyl.
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Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości nr 20/2020

przeznaczonej do oddania w dzierżawę
Gmina  
Konstancin-Jeziorna

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta 
i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej 
do oddania w dzierżawę na czas oznaczony:

  części nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Anny Walentynowicz stanowiącej 
część działki ewidencyjnej nr 10/54 z obrębu 02-02.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu bądź 
telefonicznie: (22) 484 23 82 lub na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl.

 Inspektor w Referacie Podatków, Opłat i Egzekucji Administracyjnej

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza nabór  
na stanowisko urzędnicze:

Szczegóły naboru na stronie: bip.konstancinjeziorna.pl - zakładka Praca

Gmina  
Konstancin-Jeziorna Nabór na stanowisko urzędnicze

 Inspektor ds. ewidencji ludności w Urzędzie Stanu Cywilnego

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza nabór  
na stanowisko urzędnicze:

Szczegóły naboru na stronie: bip.konstancinjeziorna.pl - zakładka Praca

Gmina  
Konstancin-Jeziorna Nabór na stanowisko urzędnicze

Nadaj 
ogłoszenie

 rekrutacyjne

tel. 22 756 79 39
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Barwny 
korowód 
Świętego 
Mikołaja
GÓRA KALWARIA W niedzie-

lę Święty Mikołaj wraz ze 

swym barwnym korowo-

dem odwiedził dzieci w 

Cendrowicach, Sobikowie, 

Czachówku i Julianowie. 

Radości i zachwytom nie 

było końca

 Święty Mikołaj wyruszył w drogę 
około godz. 14 i objazd gminy zaczął 
od Cendrowic. Potem odwiedził jesz-
cze Kolonię Sobikowską i Sobikowo, 
a następnie Julianów i Czachówek.
Zachwycone dzieci ustawiały się przy 
mikołajowej trasie wyczekując świę-
tego i... podarków. Święty Mikołaj nie 
ominął również burmistrza Góry Kal-
warii. – Dostałem dziś rózgę, ale za 
to jaką piękną... - ucieszył się Arka-
diusz Strzyżewski . Świąteczny koro-
wód wracał tą samą drogą, najbar-
dziej wytrwali poczekali na jego po-
wrót i oświetlili mu drogę do Laponii.
Bardzo dziękujemy zarówno młod-
szym, jak i starszym uczestnikom 
wydarzenia za wspaniałe przywi-
tanie Mikołaja i jego grupy - mówi-
ła Bożena Molak sołtys Cendrowic.

AS



DAM PRACĘ

Zatrudnię kierowcę z kat C+E na hakowiec z przycze-
pą, praca dodatkowa lub stała, tel. 504 246 180

Magazynier na skład budowlany z doświadczeniem, 
Piaseczno, ul. Mostowa 11

Firma Hal Sp. z o.o. w Baniosze zatrudni osoby do pa-
kowania produktów, praca na akord, dwie zmiany. Kon-
takt tel.: 22 736 68 23

Zatrudnię osobę do rybiarni w Konstancinie (Stara Pa-
piernia). Wymagane doświadczenie w handlu i dobry 
kontakt z klientem. Bardzo dobre warunki pracy. CV pro-
szę wysłać na adres: praca.houseoffish@gmail.com

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

ZATRUDNIĘ EKSPEDIENTKĘ Z DOŚWIADCZENIEM DO 
SKLEPU SPOŻYWCZEGO W PIASECZNIE 
TEL 600 803 611 LUB 602743 436

BABIK TRANSPOTR - zatrudnimy kierowcę z doświadcze-
niem na trasy międzynarodowe. Tel 600 065 813

BABIK TRANSPORT Zatrudnię osobę do napraw i kon-
serwacji maszyn produkcyjnych (taśmociągi, pakowacz-
ki itp). Praca w Czaplinku. Tel 600 065 813

Zatrudnię kierowce kat B z Piaseczna na pół etatu, trans-
port Warszawa i okolice, tel. 605 129 453

BABIK TRANSPORT zatrudnię mechanika samochodów 
ciężarowych . Praca w Górze Kalwarii . Tel 600 065 813

Potrzebna pani do sprzątania, doraźnie, Zalesie Dolne, 
tel. 502 164 301

Firma z okolic Tarczyna poszukuje pracownika gospodar-
czo-placowego do utrzymania porządku obiektu. Mile wi-
dziana osoba tzw „złota rączka”, wymagane prawo jazdy 
kat. B. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: rekrutacja@
euro-truck.pl, Tel. 605 555 647

Mechanika samochodowego ze znajomością wulkanizacji 
Prażmów,  tel. 780 159 145

Zatrudnię do sklepu spożywczego w Jeziórko przy stacji 
PKP Ustanówek. Tel  602 512 677

Prywatny Ośrodek w Konstancinie poszukuje osoby do 
sprzątania. Kontakt: 606-601-140

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie, tel. 539 609 535

KUPIĘ

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

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

SPRZEDAM

Drewno  opałowe jabłoń i czereśni, tel. 515 486 338 

Wózek inwalidzki składany superlekki, dla osoby do 120 
kg- mało używany 602 370 432

Bramę żelazną 4 m szerokości , wysokość 185 cm, 
+ furtkach 1 m, kopaczkę ziemniaczaną, tel. 508 493 707, 
573 915 406

ODDAM

Choinki duże, mogą być do kościołów, tel. 605 129 453

AUTO - MOTO SPRZEDAM

Mercedes kaczka 92 r., tel. 500 021 450

AUTO - MOTO KUPIĘ

Każdy, uszkodzony, cały, tel. 789 432 021

Skup aut, tel. 515 018 430

Kasacja Skup Aut tel. 508 206 738

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Dom z działką 144/500 m kw., + budynek gospodarczy/
garaż, Dawidy, tel. 516 915 033

Mieszkanie 58 m kw., parter, 2 pokoje z kuchnią, Piasecz-
no, ul. Warszawska 37, tel. 518 750 030

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

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

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

2 budynki biurowe w centrum Piaseczna pod wszel-
kiego rodzaju działalność gospodarczą 1. 426 m2, 2. 
600 m2 + garaż, podziemny, winda. Miejsca parkingo-
we wokół budynków. tel. 509 703 083

Domek drewniany 45 m kw. w Grójcu, tel. 692 349 218

Dwupokojowe, Piaseczno, Wojska Polskiego, 
tel. 664 695 444

Magazyn 80 m kw. lub 120 m kw., 
tel. 508 493 707, 573 915 406

Wynajmę pokój, Konstancin, tel. 503 690 260

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ

PILNIE mieszkanie, winda, parter, ogródek, 
pow. 70 – 80 m kw., Piaseczno, Mysiadło, Józefosław, 
tel. 664 94 87 38

USŁUGI

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

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

CIĘCIE NA CNC MDF,SKLEJKA,PLEXA,TEL.723 533 233

Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych i spalino-
wych, tel. 503 471 422

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

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

Elektryk, tel. 666 890 886

Automatyka do bram: przesuwnych, dwuskrzydłowych, 
garażowych –  sprzedaż, montaż, serwis, 
tel. 790 331 339

Wycinka drzew i gałęzi w terenie zabudowanym, 
tel. 889 105 476

Czyszczenie dachów i rynien tel. 889 105 476

Dachy, rynny, tel. 798 836 860

Dachy tel. 601 310 413

Opróżnianie garaży, mieszkań, utylizacja mebli, 
sprzątanie posesji, tel. 669 623 443

Hydraulik tel. 886 576 148

Remonty, kompleksowe wykończenia wnętrz, profesjo-
nalne, tel. 537 767 691

POMOC DLA SENIORA: zakupy, drobne sprawunki, do-
trzymywanie towarzystwa, Piaseczno, tel. 571 373 118

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Tynki tradycyjne i gipsowe, tel. 604 415 352

AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIAJĄCE, ZAKŁA-
DANIE TRAWNIKÓW, www.ogrodybrukarstwo.pl, 
tel. 698 698 839

Pranie-czyszczenie dywanów, tapicerki meblowej 
i samochodowej, tel. 508 65 20 30

KOSIMY DZIAŁKI ZAROŚNIĘTE WYSOKĄ TRAWĄ, CHWA-
STAMI, ZAROŚLA, SAMOSIEJE, tel. 500 51 66 77

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

PODDASZA, K/G, tel. 728 890 101

GŁADZIE, MALOWANIE, tel. 728 890 101,

Ocieplanie budynków, tel. 609 828 998

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

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

Dachy, podbitki, naprawy, tel. 798 836 860

Naprawy, krycie dachów, tel. 511 928 895

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

Kominy, rynny, naprawy, tel. 798 836 860

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439

Instalacje elektryczne, tel.  601 41 88 01

Ogrodnictwo tel. 536 043 434

Fachowe układanie glazury i terakoty, tel. 514 516 529

Malarskie, tel. 696 120 208

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

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

Układanie kostki brukowej, profesjonalnie i terminowo, gwa-
rancja, www.dobrybrukarz.pl tel. 698 698 839

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

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

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Hydraulik, tel. 535 872 455

Naprawa bram ,furtek/wymiana wozkow, prowadnic itp. 
tel. 887 545 254

Malarskie tanio tel. 501 976 533, 22 727 77 47

NAUKA 

Pomoc w lekcjach dla klas 1-5, (matematyka, przyroda, 
biologia i inne), z dojazdem lub online, tel. 571 373 118

GRUPA DYSKUSYJNA- rozmawiamy o życiu, tworzeniu, o 
naturze człowieka, o wszechświecie i o rozwoju osobowo-
ści, tel. 571 37 31 18

ZDROWIE I URODA 

GRUPA WSPARCIA- wsparcie w grupie lub indywidualnie,  
tel. 571 37 31 18

ZWIERZĘTA

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

RÓŻNE

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

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

MATRYMONIALNE

Samotny 42 lata, pozna katoliczkę do stałego związku 
w wieku 30-40 lat, tel. 571 37 31 18

Zatrudnię osobę do rybiarni w Konstancinie (Stara Pa-
piernia). Wymagane doświadczenie w handlu i dobry 
kontakt z klientem. Bardzo dobre warunki pracy. CV pro-
szę wysłać na adres: praca.houseoffish@gmail.com
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Gazeta Kurier Południowy poszukuje specjalisty ds. 
sprzedaży powierzchni reklamowej. Wymagania: umie-
jętność negocjacji, dobry kontakt z klientem. Oferujemy 
wynagrodzenie stałe plus prowizja, pakiet medyczny. Cv i 
list motywacyjny prosimy wysyłać na e-mail: 
a.staniszek@kurierpoludniowy.pl 

Golden sp zoo - zatrudnimy osobę do działu sprzedaży 
owoców suszonych i liofilizowanych . Wymagana znajo-
mość języka angielskiego, doświadczenie w handlu. Pra-
ca w Czaplinku. Zainteresowanych prosimy o kontakt te-
lefoniczny. Nr tel 662 108 852

Wulkanizatora z doświadczeniem do punktu wymiany 
opon w Chylicach, tel. 510 200 152, 510 200 151

Podnajmę stanowisko fryzjerskie w salonie 
w Piasecznie, tel. 692 488 278

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

36 m kw. dwupokojowe, Piaseczno, tel. 601 213 555

Podnajmę stanowisko fryzjerskie w salonie 
w Piasecznie, tel. 692 488 278

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

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Malowanie, tapetowanie, układanie glazury, 
tel. 600 254 705

Kable i maty grzewcze – montaż i serwis 
od 1991 roku. tel 601 244 432

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

Malowanie, panele, remonty, tel. 664 632 405

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581

Ogrody zimowe kompleksowo, tel. 728 890 101

Indywidualna opieka nad dziećmi, Piaseczno, 
kwalifikacje, tel. 571 373 118

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

R E K L A M A



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

Likwidujemy zmarszczki
Istnieje zabieg, który uniesie opadającą powiekę, ujędrni  
i zagęści skórę. Można go wykonać w gabinecie kosme-
tycznym i nie wiąże się z czasowym wyłączeniem z życia 
z powodu konieczności rekonwalescencji. Brzmi zagadko-
wo? Jest to zabieg peptydowego nano peelingu frakcyjnego.
 Najbardziej charakterystycz-
ną oznaką starzenia się skóry są 
zmarszczki, które powstają z po-
wodu degradacji  kolagenu, elasty-
ny i peptydów oraz zaburzeniami 
w lipidowej matrycy skóry. Składni-
ki przeciwzmarszczkowe powinny,  
więc skutecznie hamować wszyst-
kie te procesy.
 Właśnie te substancje znajdzie-
my w zabiegu peptydowego nano 
peelingu frakcyjnego.
 Dzięki wysokim stężeniom  neu-
ropeptydów obserwujemy rozkur-
czanie mięśnie i blokowanie po-
wstawania zmarszczek mimicz-

nych. Do wtłaczania substancji ak-
tywnych używany jest derma pen 
z nano kartridżem. Zabieg stosuje 
się w serii 4 - 6 razy zależnie od sta-
nu skóry w odstępach ok. tygodnia. 

Efekty są spektakularne.
 Należy podkreślić, że dzięki 
swojej formule zabieg  daje efekt 
silnego wygładzenie zmarszczek 
wokół oczu i uniesienia opadającej 
powieki.  

 Aby umówić się na wizytę lub 
bezpłatną konsultację wystarczy 
zadzwonić: tel. 22 401 1234,

Jak można zaopiekować się bliskim, 
gdy nastąpi postęp choroby?
 Osoby z chorobą Alzheimera w pew-
nym momencie zaczynają wymagać sta-
łej opieki. Jest ona trudna, ponieważ bli-
ski pozostaje nadal sprawny ruchowo, 
ale trudno jest się z nim komunikować. 
Nagłe zmiany nastroju, uciekanie, oka-
zywanie jawnie agresji wobec bliskich, 
to wszystko jest niestety następstwem 
postępującej degeneracji komórek ner-
wowych w mózgu. Trzeba pamiętać, że 
taka osoba ma często również zaburzo-
ny cykl snu i czuwania - tym bardziej ży-
cie domowe ulega dezorganizacji. To po-
woduje, że dochodzi do wyczerpania 
najbliższych, którzy mimo troski i szcze-
rych chęci, w pewnym momencie nie są 
już w stanie udzielać pomocy. Mając na 

względzie przede wszystkim bezpieczeń-
stwo chorego, warto zastanowić się nad 
powierzeniem opieki nad bliskim cało-
dobowemu ośrodkowi dla osób z choro-
bami otępiennymi.

Co jest ważne w opiece nad
osobami z demencją?
 Opieka nad osobami, u których po-
stępuje utrata pamięci i ograniczenie sa-
modzielności, wymaga niezwykłej cier-
pliwości i wyrozumiałości. Zespół Cen-
trum Alzheimera w Rezydencji Antonina 
– lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, te-
rapeuci zajęciowi – dbają o maksymalne 
podtrzymanie sprawności intelektualnej 
mieszkańców dotkniętych schorzeniami 
neurologicznymi, by jak najdłużej mogli 
cieszyć się życiem i kontaktem z bliskimi. 

Osoba cierpiąca na chorobę Alzheimera 
potrzebuje uporządkowania i stabilno-
ści, dlatego zadbaliśmy również o taką 
aranżację przestrzeni, by obniżyć po-
ziom stresu oraz dać mieszkańcom po-
czucie bezpieczeństwa.

Jakie aktywności proponujecie
mieszkańcom?
 Zapewniamy optymalną, dedyko-
waną terapię zajęciową. Bierzemy pod 
uwagę nie tylko bieżące potrzeby, lecz 
wszystkie aspekty funkcjonowania, rów-
nież w perspektywie długofalowej. Dla-
tego wspieramy kreatywność, dbamy 
o kontakty towarzyskie naszych pod-
opiecznych, organizujemy warsztaty 
artystyczne, animacje, gry i rozmowy 
działające stymulująco i poprawiające 
samopoczucie.

Jak dbacie o zdrowie psychiczne
mieszkańców?
 W Rezydencji Antonina regular-
nie odbywają się zajęcia grupowe i in-
dywidualne z psychologiem. Na każ-
dym etapie choroby Alzheimera i in-
nych chorób otępiennych mogą wystą-
pić bardziej lub mniej nasilone objawy 
różnych zaburzeń psychicznych. Naj-
częściej są to: depresja, zaburzenia lę-
kowe, mogą pojawiać się również za-
burzenia osobowości, myślenia i spo-
strzegania. W tym niełatwym procesie 
chorobowym dużą pomocą jest tera-
pia psychologiczna.

 Psycholog prowadzi również tre-
ningi poznawcze, czyli ćwiczenia, które 
mają na celu polepszenie poziomu rozu-
mowania i rozwiązywanie problemów. 

Jaką rolę pełni komunikacja 
z rodzinami mieszkańców?
 Wiemy, że powierzenie opieki nad 
najbliższą osobą komuś innemu nie 
jest łatwą decyzją. Właśnie dlatego na-
szą misją jest stworzenie wszystkim pod-
opiecznym takich warunków, aby poczu-
li się, jak w swoim nowym domu. Koor-
dynatorem Centrum Alzheimera w Re-
zydencji Antonina jest psycholog, które-
go zadaniem jest dbanie o komfort psy-
chiczny mieszkańców, jak również przej-
rzystą komunikację z rodziną. Zapew-
niamy też stały kontakt z lekarzami pro-

wadzącymi, którzy posiadają doświad-
czenie w pracy z osobami z chorobami 

neurodegeneracyjnymi.

mgr Karolina Borek
Psycholog,

Koordynator Centrum Alzheimera
w Rezydencji Antonina w Piasecznie

Grupa ORPEA Polska
ZADZWOŃ: 22 888 59 20
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