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Czarny weekend na drogach
POWIAT Ubiegły weekend był najtragicz-

niejszy od lat. Aż cztery osoby zginęły, 

a sześć zostało rannych

Kulisy wstrząsającej
zbrodni
KONSTANCIN-JEZIORNA/PIASECZNO W lesie, w rezerwacie 

Łęgi Oborskie pod Konstancinem-Jeziorną w lutym 

2020 roku w bestialski sposób zamordowano 16-let-

nią Kornelię K. Na ławie oskarżonych usiadła jej ko-

leżanka ze szkoły Martyna S. wraz ze swoim chłopa-

kiem Patrykiem B. W tym tygodniu sąd przesłuchiwał 

świadków
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PIASECZNO

Wiejską drogą jechał 171 km/h
 Kilka dni temu w Henrykowie-Uroczu poruszający się nieoznako-
wanym radiowozem policjanci namierzyli kierowcę infi nity, który w 
terenie zabudowanym jechał 160 km/h. Ale nie był to kres jego możli-
wości. Kiedy wjechał w strefę ograniczenia prędkości do 40 km/h jesz-
cze mocniej wcisnął pedał gazu, rozwijając prędkość 171 km/h. Kiedy 
po zatrzymaniu został zapytany o przyczynę tak szybkiej jazdy odparł, 
że... był zmęczony. Mężczyzna otrzymał 10 punktów karnych i 500 zł 
mandatu. Na trzy miesiące stracił też prawo jazdy. 
 Całe zdarzenie miało swoją kontynuację podczas sesji rady miej-
skiej. Sołtys Henrykowa-Urocza Zuzanna Kownacka złożyła wniosek 
o zwiększenie liczby patroli na terenie miejscowości (ulice Społeczna, 
Gromadzka i 3 Maja) oraz zamontowanie spowalniaczy na ul. Mokrej. 

R E K L A M AK O N D O L E N C J E

Skradziono yarisa
 We wtorek w rejonie ulicy Jarząbka skradziono grafitową toyotę 
yaris z 2020 roku o wartości około 50 tys. zł. Policja szuka świadków 
zdarzenia. 

Dlaczego 709 „wyrzuca” 
pasażerów przed dworcem PKP?
PIASECZNO – Z tym 709 to jest jakiś absurd – żali się pan Miłosz, nasz czytelnik. - Końco-

wy przystanek autobusu znajduje się 50 m przed dworcem PKP. Pasażerowie muszą na 

nim wysiąść i dojść do dworca piechotą. Jak tak idą mija ich pusty autobus, który i tak 

po chwili zatrzymuje się pod dworcową poczekalnią...

 - To, co się tam dzieje, jest po 
prostu bez sensu – uważa nasz czy-
telnik. - Jak raz nie chciałem wysiąść 
z autobusu, to kierowca poinformo-
wał mnie że muszę, bo to przysta-
nek końcowy. Potem zamknął drzwi 
i spokojnie podjechał pod sam dwo-
rzec. W tym czasie wysadzeni kilka-
dziesiąt metrów przed budynkiem 
podróżni przechodzili przez wylot 
ul. Towarowej i wymalowane wysep-
ki, aby jak najszybciej dostać się do 
pociągu. Zrobienie przystanku koń-
cowego w tym miejscu nie dość, że 
było kompletnie irracjonalne, to na 
dodatek naraża podróżnych na nie-
bezpieczeństwo. Oczywiście próbo-
wałem zainteresować problemem 
zarówno gminę, jak i policję. Nieste-
ty, jak dotąd bez rezultatu...
 Gmina projektując końcowy 
przystanek 709 tuż przed dworcem 

PKP zadbała jednak o bezpieczeń-
stwo podróżnych. Po opuszczeniu 
autobusu mogą oni kierować się do 
przejścia dla pieszych znajdującego 
się na ul. Towarowej, a następnie sko-
rzystać z wiodącego pod górę chod-
nika, który prowadzi do dworca. Tyle 
tylko, że jest to dłuższa i trudniejsza 
droga, bo trzeba najpierw zejść kil-
ka metrów w dół, a potem wspiąć się 
chodnikiem pod górę. - Pamiętajmy, 
że autobusem często podróżują oso-
by starsze, dla których jest to spora 
uciążliwość. Dlatego wybierają naj-
krótszą drogę, łamią przepisy i nara-

żają się na niebezpieczeństwo – mówi 
pan Miłosz. - Najrozsądniej było-
by w ogóle skasować ten przystanek. 
Wówczas podróżni wysiadaliby pod 
samym dworcem, co byłoby korzyst-
niejsze dla wszystkich. 
 Bogdan Krawczyk z gminnego 
wydziału utrzymania infrastruktury i 
transportu publicznego wyjaśnia, że 
projektując w tym miejscu przystanek 
końcowy chodziło o skrócenie cza-
su przebywania 709 pod budynkiem 
dworca (do pustego autobusu wsiada-
ją podróżni, po czym 709 natychmiast 
odjeżdża). - Ten przystanek powstawał 
ponad rok temu, wówczas była trochę 
inna organizacja ruchu w tym rejonie 
– mówi. - Dziś nie wiem, czy ten przy-
stanek jest konieczny. Obsługa komu-
nikacyjna tego obszaru cały czas się 
zmienia, więc być może i to rozwiąza-
nie zostanie zmodyfikowane. 

Tomasz Wojciuk

Autobus wypuszcza ludzi kilkadziesiąt metrów przed dworcem 

PKP, po czym spokojnie podjeżdża pod dworzec i otwiera drzwi

Podróżni nie rozumieją, 

dlaczego nie mogą wysiąść 

z 709 pod samym dworcem

Coraz bliżej bazarku

KONSTANCIN-JEZIORNA

 Podczas sesji rady miejskiej 
radna Alfreda Konopka zapy-
tała na jakim etapie jest zago-
spodarowanie działki znajdu-
jącej się w rejonie ul. Świetli-
cowej i Warszawskiej. Okazu-
je się, że gmina planuje urzą-
dzić tam wielofunkcyjny plac 
z przeznaczeniem na baza-
rek. Aktualnie nad koncepcją 
zagospodarowania tego tere-
nu pracują projektanci. Potem 
odbędzie się wizja lokalna z 
mieszkańcami, po której gmi-
na zdecyduje o ostatecznym 
kształcie projektu. 

TW

GÓRA KALWARIA

20-latek z narkotykami
 Podczas działań operacyjnych na terenie Góry Kalwarii funkcjona-
riusze zatrzymali 20-letniego mężczyznę, który na ich widok wyraź-
nie zaczął się denerwować. Podczas przeszukania ujawniono przy nim 
trzy torebki foliowe o łącznej wadze 109 gramów. W torebkach była 
amfetamina, mefedron i marihuana. 20-latek trafi ł do aresztu i usły-
szał zarzuty. Za posiadanie środków odurzających grozi mu do 3 lat 
pozbawienia wolności.

Hazard i narkotyki w „Punkcie medycznym”
 Policjanci z wydziału kryminalnego wraz z funkcjonariuszami Ma-
zowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego odwiedzili jeden z lokali w 
Górze Kalwarii. Był on zarejestrowany jako „Punkt medyczny”, jednak 
nie miał z nim wiele wspólnego. W środku ujawniono maszyny do gier 
hazardowych, pieniądze oraz narkotyki. 24-letnia właścicielka punktu 
została osadzona i trafi ła do celi. Będzie odpowiadała prawdopodob-
nie za nielegalny hazard oraz posiadanie środków odurzających. 

Przekręcony licznik sporo go kosztował
 W środę po godz. 16 w Moczydłowie policjanci zatrzymali do 
kontroli drogowej opla astrę. Jak się okazało, auto miało przekrę-
cony silnik. 21-letni właściciel pojazdu został ukarany mandatem w 
wysokości 500 zł.

POWIAT

Wpadł i pójdzie do więzienia
 Policjanci z wydziału kryminalnego zatrzymali poszukiwanego li-
stem gończym 34-latka. Mężczyzna został skazany przez Sąd Rejono-
wy w Olsztynie na trzy lata pozbawienia wolności za udział w zorgani-
zowanej grupie przestępczej. Trafi ł już do zakładu karnego.

URSYNÓW

Zaczął uciekać przed policjantami. To był błąd
 Wieczorem na jednym z osiedli policjanci zauważyli dwóch mło-
dych mężczyzn. Jeden z nich na widok funkcjonariuszy wyraźnie przy-
spieszył kroku. Po chwili został zatrzymany i wylegitymowany. Funk-
cjonariusze poprosili też 29-latka o opróżnienie kieszeni. W jednej z 
nich ukrywał woreczek z mefedronem. Mężczyzna został aresztowa-
ny i odpowie za posiadanie środków odurzających, za co grozi mu do 
3 lat pozbawienia wolności.

Więcej chętnych na tereny po byłej papierni

KONSTANCIN-JEZIORNA

 Okazuje się, że nie tylko fi rma Arche zainteresowana jest przejęciem i za-
budową atrakcyjnych terenów po fabryce papieru. Niedawno do gminy zgło-
siła się także Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie, która chce 
skupić wszystkie swoje zakłady w jednym miejscu. Wybór padł na teren daw-
nej wytwórni papieru w Mirkowie, gdzie jest łatwy dostęp do wody, a w są-
siedztwie znajduje się szybka i bezpieczna droga wiodąca do Warszawy. Oka-
zuje się, że zatrudniające około 2400 pracowników przedsiębiorstwo potrze-
buje terenu o powierzchni około 12 ha. - Podoba mi się pomysł, aby zlokali-
zować w tym miejscu tę inwestycję – podkreślił burmistrz dodają, że kontak-
tował się z nim jeszcze jeden deweloper planujący na terenie dawnej fabryki 
budowę domów jednorodzinnych, w których mogłoby zamieszkać nie więcej 
niż 2000 osób. TW
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Koniec bloków, szeregowców i bliźniaków?
LESZNOWOLA Mieszkańcy intensywnie zabudowywanych miejscowości w tym Zamie-

nia, Nowej Iwicznej czy Zgorzały żądają od gminy nowych dróg i infrastruktury, na co 

nie ma pieniędzy. W tej sytuacji pojawiła się koncepcja, aby zmienić plany zagospoda-

rowania przestrzennego tak, by w niezabudowanych dotąd obszarach dopuszczalne 

było tylko budownictwo jednorodzinne

 Radni zrzeszeni w klubie Wspól-
nie dla Lesznowoli w sierpniu tego 
roku złożyli na ręce przewodniczą-
cej rady Bożenny Korlak pismo z 
prośbą o podjęcie działań na rzecz 
wykreślenia zabudowy szeregowej 
i wielorodzinnej oraz ograniczenia 
zabudowy bliźniaczej w planach za-
gospodarowania, obejmujących po-
łudniową część gminy. 
 Radni wnoszą przede wszyst-
kim o ograniczenie zabudowy wielo-
rodzinnej i szeregowej, która dominu-
je w miejscowościach na północy gmi-
ny. Zauważają przy tym, że część połu-
dniowa to cały czas tereny mniej zur-
banizowane. - Dlatego uważamy, że 
trzeba przeciwdziałać tendencjom ich 
„zabetonowywania” - piszą w interpe-
lacji. - Dopuszczalna powinna być tu 
zabudowa jednorodzinna, ewentualnie 
bliźniacza z pewnymi ograniczeniami. 
 Te ograniczenia to budynki nie 
wyższe niż 10-metrowe i działki nie 
węższe niż 18-metrowe. Radni za-
uważają, że intensywna zabudowa 
generuje dla gminy koszty, związa-
ne z koniecznością zapewnienia no-
wym mieszkańcom szkół, przed-
szkoli, stacji uzdatniania wody czy 
oczyszczalni ścieków. - Prosimy o 
potraktowanie tego tematu prioryte-
towo i sukcesywną zmianę obowią-
zujących miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego. 

 Odpowiedzi na interpelację  
udzielił wicewójt Marcin Kania. Po-

informował, że w zasadzie zabu-
dowa wielorodzinna w południo-
wej części gminy nie występuje, a 

zabudowa szeregowa w wielu miej-
scach jest już zabroniona. - Zabudo-
wa bliźniacza jest natomiast sukce-
sywnie ograniczana poprzez uchwa-
lanie nowych planów zagospodaro-
wania – czytamy w odpowiedzi. - W 
najbliższym czasie zostanie chwalo-
ny duży plan miejscowy dla pozo-
stałej części Garbatki oraz obrębu 
PAN Jastrzębiec. Trwają też prace 
nad planami dla obrębu Stefanowa 
i Kolonii Warszawskiej.

Tomasz Wojciuk

Rejon ulicy Okrężnej zdominowała zabudowa szeregowa. 

Podobna sytuacja jest w Zamieniu, Nowej Woli i Zgorzale 

Istnieje duże ryzyko, że 

gmina zmieniając korzystne 

dziś dla właścicieli gruntów 

plany miejscowe narazi się 

na wysokie odszkodowania

Czarny weekend na drogach
POWIAT Ubiegły weekend był najtragiczniejszy od lat. 

Aż cztery osoby zginęły, a sześć zostało rannych

 Ciąg nieszczęśliwych wypadków rozpoczął się w piątek po godzinie 22. Na 
ulicy Literatów w Konstancinie-Jeziornie bmw uderzyło w słup. Kierowca zbiegł 
z miejsca zdarzenia pozostawiając dwóch rannych i jednego zabitego pasażera. 
Jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali mężczyznę, który jak się oka-
zało miał 2 promile alkoholu w organizmie. Nie przyznawał się do prowadze-
nia samochodu, ale decyzją prokuratury został aresztowany na trzy miesiące. 
 Dosłownie kilka minut później do drugiego wypadku ze skutkiem 
śmiertelnym doszło w Pilawie (gm. Piaseczno). Na ul. Klonowej merce-
des zderzył się z renault. Kierowca mercedesa był reanimowany i tra-
fi ł do szpitala, 36-letnia kobieta jadąca renault niestety nie przeżyła. 
 Następnego dnia o godzinie 4.30 na al. Krakowskiej z Jabłonowie (gm. Lesz-
nowola) ciężarówka śmiertelnie potrąciła mężczyznę. Kolejna tragedia rozegra-
ła się na drodze nr 79 w Górze Kalwarii, nieopodal hotelu Podzamcze. 56-let-
ni mężczyzna jadący quadem zderzył się z samochodem osobowym. Niestety 
obrażenia okazały się na tyle ciężkie, że poszkodowany nie przeżył. 

AB
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Aż 180 mln zł na inwestycje!
PIASECZNO Gmina Piaseczno z roku na rok może pochwalić się coraz 

bardziej imponującym budżetem. W przyszłym roku spodziewane do-

chody mają wynieść prawie 566 mln zł, a wydatki 717 mln zł. Aż 180 

mln zł gmina planuje przeznaczyć na inwestycje!

 Z ciekawszych wydatków plano-
wanych na przyszły rok warto wspo-
mnieć o finansowaniu przez gmi-
nę lokalnego transportu zbiorowego 
co pochłonie prawie 20 mln zł, do-
finansowaniu przebudowy dróg po-
wiatowych (ponad 10 mln zł) oraz 
inwestowaniu w drogi gminne (po-
nad 90 mln zł). Wydatki związane 
z wykupem gruntów pod inwesty-
cje oraz odszkodowaniami za prze-
jęte grunty wyniosą ponad 21 mln 
zł. Utrzymanie straży miejskiej ma 
kosztować ponad 4 mln zł, 1 mln zł 
zarezerwowano na budżet obywatel-
ski, 18 mln zł na pomoc społeczną i 
aż 69 mln zł na gospodarkę komu-
nalną i ochronę środowiska (w tym 
40 mln zł na gospodarkę odpada-
mi). Gmina nie będzie oszczędzać 
na kulturze. Centrum Kultury otrzy-
ma dotację w wysokości 6,8 mln zł, 

a ponadto 9 mln zł pójdzie na inwe-
stycje. 6,1 mln zł otrzyma biblioteka, 
5,7 mln zł zostanie przeznaczone też 
na muzea. Tradycyjnie już najwię-
cej pieniędzy pochłonie oświata – w 
przyszłym roku będzie to 245 mln zł. 
 Kwestią, która najbardziej inte-
resuje mieszkańców są wydatki ma-
jątkowe. Te zaplanowano na po-
nad 180 mln zł. 105 mln zł pochło-
nie transport i łączność, prawie 16 
mln zł gospodarka mieszkaniowa, 
2,7 mln zł bezpieczeństwo publicz-
ne i ochrona przeciwpożarowa, po-
nad 14 mln zł oświata i wychowa-
nie, 7,7 mln zł gospodarka komu-
nalna i ochrona środowiska, prawie 
22 mln zł kultura i ochrona dzie-
dzictwa narodowego oraz ponad 11 
mln zł kultura fizyczna.

TW

Zbudował płot, nie otrzymał 
zapłaty. Teraz temat powrócił
KONSTANCIN-JEZIORNA W 2008 roku pan Krzysztof był podwykonaw-

cą w gminnej inwestycji realizowanej przy ul. Wojewódzkiej 12. Zbu-

dował ogrodzenie, za które nie otrzymał obiecanych 80 tys. zł. Teraz, 

mimo że pieniędzy nie wypłacił mu główny wykonawca, domaga się 

od gminy zwrotu tej należności

 - Sprawa w sądzie ciągnie się od 2010 roku – tłumaczył radnym podczas 
sesji lokalny przedsiębiorca. - Zasadniczo chodzi o to, że zrobiłem ogrodze-
nie, a nie otrzymałem za nie pieniędzy. Wykonałem wszystkie zlecone prace, 
mam protokół odbioru bez żadnych usterek.  Tymczasem gmina zamiast mi 
pomóc i uregulować należność wynajęła przeciwko mnie kancelarię, opłaca-
jąc ją także  z moich podatków... 
 Burmistrz wyjaśniał, że gmina powołała specjalną komisję, regulującą róż-
nego rodzaju zobowiązania zgodnie z obowiązującym prawem. - Pan był 
podwykonawcą jednej z fi rm. Sąd zdecydował, że gmina nie jest panu winna 
ani złotówki – podsumował Kazimierz Jańczuk. - Powinien pan zwrócić się o 
zapłatę do swojego pracodawcy. 
 Jak się okazało, na sali obecny był także poseł na sejm RP Arkadiusz Iwa-
niak, który przyjechał do Konstancina z interwencją poselską w sprawie pana 
Krzysztofa. - Jak byłem jeszcze radnym w Płocku dbaliśmy o to, aby podwy-
konawcy mieli wypłacane pieniądze – mówił poseł. - Troszczyło o to miasto, 
które było inwestorem. Chciałbym poznać kulisy tej sprawy. Przedsiębiorcy z 
terenu gminy powinni być objęci ochroną.

Płot przy ul. Wojewódzkiej 12 został 

wybudowany ponad 10 lat temu

TW

Dobra Wola z pamięcią 

o niezłomnych

PIASECZNO

 W niedzielę 28 listopada w godz. 
11-15 lokalne stowarzyszenie Dobra 
Wola zorganizuje wydarzenie histo-
ryczne zatytułowane „Niepodległość 
to nasza sprawa”. Impreza odbędzie 
się w godz. 11-15 w Zespole Placó-
wek Szkolno-Wychowawczo-Rewa-
lidacyjnych nr 1 przy ul. Bełskiej 5 
w Warszawie. W programie pokazy, 
koncerty, rekonstrukcje historyczne, 
gry terenowe, grochówka z wojsko-
wego kotła. A już w najbliższy pią-
tek 3 grudnia stowarzyszenie zapra-
sza na wieczór mikołajkowo-gwiazd-
kowy online. W programie m.in. kon-
cert Aleksandry Hurkały (piano) i 
Aleksandry Masłowskiej (skrzypce). 
Początek o godz. 18.

TW

Nowe informacje w

sprawie utraty 5 mln zł

KONSTANCIN-JEZIORNA

 Kazimierz Jańczuk poinformo-
wał, że śledztwo w sprawie oszustwa 
w wyniku którego gmina Konstan-
cin-Jeziorna straciła 5 mln zł prowa-
dzi Prokuratura Regionalna w Łodzi. 
Jak dotąd nikt nie usłyszał jeszcze 
zarzutów. Jednocześnie wynajęta 
przez gminę kancelaria prawna zło-
żyła w sądzie powództwo przeciwko 
dwóm bankom (gmina uważa, że nie 
dochowały one należytej staranno-
ści w dysponowaniu jej pieniędzmi). 
Pozew został złożony w Sądzie Okrę-
gowym w Warszawie. - Czekamy na 
pierwszą rozprawę – poinformował 
burmistrz Kazimierz Jańczuk. 

TW



Z Piaseczna do Paryża (z PALO)
Co tak naprawdę wie i sądzi o Polsce francuska młodzież? Jak długo trzeba 

czekać w kolejce, by zobaczyć Monę Lisę? Na ile życie codzienne w Paryżu 

przypomina to w Piasecznie? 
 Odpowiedzi na te i inne pyta-
nia poszukiwali niedawno w sto-
licy Francji uczniowie Prywatne-
go Akademickiego Liceum Ogólno-
kształcącego (PALO) z Piaseczna. 
A wszystko to w ramach projektu 
„Polska i Francja – jedność i wielość 
kultur europejskich”, realizowanego 
dzięki funduszom unijnym w pro-
gramie PO WER (Program Opera-
cyjny „Wiedza Edukacja Rozwój”).

Po naukę, i to za darmo!

 Gdy dowiedzieliśmy się z portalu 
Fundacji Rozwoju Systemu Eduka-
cji, że istnieje możliwość pozyskania 
pełnego finansowania na półroczny 
projekt edukacyjny do przeprowa-
dzenia ze szkołą partnerską z innego 
kraju Unii Europejskiej, z tygodnio-
wym wyjazdem naukowym włącz-
nie, natychmiast sięgnęliśmy po na-
sze międzynarodowe kontakty, po-
zyskane dzięki zrealizowanym już w 
ubiegłych latach projektom unijnym. 
Niemal natychmiast zgłosiło się wie-
le chętnych do współpracy z nami li-
ceów paryskich, a także – Dom Eu-
ropy w Paryżu. 
 Do udziału w projekcie zaprosi-
liśmy naszych najlepszych uczniów 
– szczególnie tych zainteresowanych 
językami obcymi (zwłaszcza angiel-
skim i francuskim, ale także uczą-
cych się u nas niemieckiego i hisz-
pańskiego), historią, wiedzą o spo-
łeczeństwie i historią sztuki. Projekt 
otwarty był również dla naszych wy-
bitnych umysłów ścisłych, gdyż za-
kładał tworzenie we współpracy z 

Francuzami całej gamy multime-
dialnych produktów końcowych, a 
także współuczestnictwo licealistów 
w planowaniu budżetu i logistyki. 
Każdy znalazł zatem swe miejsce w 
grupie, a po 20-godzinnym przygo-
towaniu merytorycznym byliśmy już 
wszyscy  gotowi do wyjazdu. 

Doświadczenie wspólnej Europy 

– debata, kultura, sport

 Spędzone w Paryżu dni (a było 
ich siedem) dzieliły się na poranki 
w szkole partnerskiej oraz poświę-
cone poznawaniu kultury Francji 
popołudnia i wieczory. Uczniowie 
PALO mieli niepowtarzalną okazję 
zanurzyć się w wielobarwnej i wielo-
kulturowej rzeczywistości społecz-
nej paryskiego liceum, uczestnicząc 
w typowych zajęciach (w tym spor-
towych) oraz specjalnych warszta-
tach mających na celu wzajemne po-
znanie się obu narodów, rozbrojenie 
wzajemnych stereotypów czy wy-
mianę poglądów na temat proble-
mów młodzieży i projektów integra-
cji europejskiej. Uczniowie PALO 
znakomicie zdali ten praktyczny eg-
zamin językowy – tak po angielsku, 
jak i po francusku. 
 Po spożytym wspólnie z francu-
skimi kolegami lunchu licealiści ru-
szali codziennie na podbój Paryża. 
Oprócz spacerów szlakiem ikon kul-
tury francuskiej (od katedry Notre-
Dame, przez Pola Elizejskie po Łuk 
Triumfalny i wieżę Eiffla), które pre-
zentowali sobie wzajemnie w formie 
referatów sami uczniowie, mieliśmy 

okazję dokładnie poznać największe 
skarby sztuki europejskiej zebrane w 
Luwrze, Wersalu i Muzeum Orsay. 
Przez ten tydzień przeszliśmy pieszo 
łącznie 100 kilometrów, a zatem pa-
ryskie ulice, zabytki, klimat miasta 
i współpracę polsko-francuską po-
czuliśmy dosłownie we własnych no-
gach. Na nocleg do pokojów gościn-
nych Polskiej Szkoły w Paryżu do-
cieraliśmy codziennie późnym wie-
czorem. 

Uczniowie PALO chcą więcej! 

Kierunek – Madryt!

 Po powrocie do Piaseczna 
uczniowie PALO spisali swoje wra-
żenia z uczestnictwa w projekcie: „Z 
szybkością i zawziętością równą ar-
mii Napoleona maszerowaliśmy od 
jednej atrakcji turystycznej do dru-
giej”. „Przepych, dokładność i per-
fekcja – takich słów użyłabym, by 
opisać to unikatowe miejsce na Zie-
mi”. „Zmęczenie i bóle nóg towa-
rzyszyły nam codziennie, ale teraz 
jest to nawet fajne wspomnienie”. 
„Był to wspaniały czas spędzony 
ze wspaniałą francuską młodzieżą”. 
„Poczułyśmy się jak paryskie damy”. 
„Zyskałam szerszy obraz Unii Eu-
ropejskiej, przedstawianej nie tyl-
ko z punktu widzenia Polski i Po-
laków, lecz również jako wspólno-
ty, w której wszyscy muszą (powin-
ni) działać wspólnie”. „Spełniło się 

moje marzenie, aby zwiedzić Luwr”. 
„Wspomnienia ze wspólnego śpie-
wania Aux Champs-Elysées zosta-
ną mi w pamięci na zawsze”. „Ten 
wyjazd pozwolił nam się zintegro-
wać i poznać siebie nawzajem jesz-
cze lepiej”. „Projekt był niesamowi-
ty i jestem szczęśliwy, że mogłem 
wziąć w nim udział”. 
 Takie opinie licealistów nie po-
zwalają nam spocząć na laurach. 
Prywatne Akademickie Liceum 
Ogólnokształcące złożyło właśnie 
do akceptacji nowy projekt – tym 
razem we współpracy z liceum z 
Madrytu. Pragniemy nadal zapew-
niać naszym uczniom, aktualnym 
i przyszłym, możliwość poznawa-
nia i doświadczania Europy, i to 
– dzięki funduszom unijnym i pro-
gramowi PO WER – bez żadnych 

nakładów finansowych ze strony 
rodziców. Nasza wyjątkowa szko-
ła, przyjaźnie wymagająca, dzięki 
entuzjazmowi zespołu sprawdzo-
nych nauczycieli oraz potencjało-
wi różnorodności traktowanych 
po partnersku licealistów, traktu-
je współpracę międzynarodową 
jako istotną część swej misji w na-
szej społeczności lokalnej. Już nie-
długo mamy zamiar gościć starych 
i nowych europejskich przyjaciół z 
Francji, Hiszpanii i Niemiec w na-
szym budynku przy ulicy Zielonej 
w Piasecznie, by tym razem to oni 
lepiej poznali i zrozumieli Polskę.
 Serdecznie zapraszamy młodzież 
z Piaseczna i okolic do współtworze-
nia naszej społeczności PALO oraz 
do współtworzenia z nami wspólno-
ty europejskiej!
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Wkrótce Radosna Wigilia
PIASECZNO Fundacja Dziecięca Radość zaprasza na 13. edycję Radosnej Wigilii – niezapo-

mnianego, świątecznego wydarzenia dla najmłodszych. Odbędzie się ono 5 grudnia

 W tym roku do akcji zaproszono 
dwa dodatkowe domy dziecka. Dzię-
ki temu prezenty otrzyma łącznie 260 
dzieci, w tym podopieczni Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Piasecznie i Domów Dzie-
ci w Pęcherach (Św. Mikołaj odwie-
dzi dzieci 5 grudnia). Oprócz tego 
Święty odwiedzi Placówkę Opiekuń-
czo-Wychowawczą „Nasze Dzieci” w 
Czernicach Borowych oraz Powiato-
wy Dom Dzieci w Szczutowie.
 W tym roku, tradycyjnie już, każ-
de dziecko może liczyć na słynny 
„radosny worek prezentów” ze sło-
dyczami, zabawkami, akcesoria-
mi szkolnymi, kosmetykami. Fun-
datorem nagród i głównym organi-
zatorem akcji jest firma LeasingTe-
am. Współorganizatorem jest Miej-

sko-Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Piasecznie, zaś partnerem 
wydarzenia - Samorząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego. 
 - Widok uśmiechniętych dziecię-
cych buzi napędza nas do tego, aby 
starać się coraz bardziej i przekony-
wać coraz więcej ludzi, że warto po-
magać, szczególnie w tak ważnym 
okresie jak Boże Narodzenie – mówi 
Weronika Jarosz, Członek Zarządu 
Fundacji Dziecięca Radość. - Bar-
dzo cieszymy się, że udaje nam się 
realizować założone cele pomimo 
ciężkiej sytuacji wywołanej pande-
mią koronawirusa. Dziękujemy na-
szym sponsorom, że cały czas są ra-
zem z nami.

TW

O G Ł O S Z E N I E

Radni zdecydowali 
o pensjach 
wójta i burmistrzów
LESZNOWOLA/KONSTANCIN-JE-

ZIORNA/GÓRA KALWARIA Radni 

podjęli uchwały, dotyczą-

ce nowych uposażeń wójt 

Lesznowoli oraz burmi-

strzów Konstancina-Jezior-

ny i Góry Kalwarii. Najwię-

cej zarobi Maria Jolanta Ba-

tycka-Wąsik, która otrzyma 

miesięcznie ponad 20 tys. 

zł brutto
 Radni w Lesznowoli zdecydo-
wali się przyznać wójt Marii Jolan-
cie Batyckiej-Wąsik maksymalne 
wynagrodzenie zasadnicze i mak-
symalny dodatek funkcyjny, czyli 
łącznie 13 810 zł (w obydwu przy-
padkach radni mogą przyznać 
tu od 80 proc. do 100 proc. mak-
symalnych kwot bazowych). Do 
tego dochodzi liczony od całości 
30-procentowy dodatek specjal-
ny, a więc kolejne 4143 zł. Uzupeł-
nieniem pensji jest dodatek za wy-
sługę lat, wynoszący w przypadku 
wójt Lesznowoli 20 proc. wyna-
grodzenia zasadniczego. 
 W Konstancinie-Jeziornie rad-
ni byli dla burmistrza Kazimie-
rza Jańczuka mniej łaskawi. Usta-
lenie mu pensji poprzedziła burz-
liwa dyskusja, tocząca się wokół 
oszustwa, w wyniku którego gmi-
na straciła 5 mln zł. Wielu radnych 
odpowiedzialnością za stratę pie-
niędzy obarcza właśnie burmi-
strza. W końcu większość radnych 
uznała, że burmistrz zasługuje je-
dynie na 80 proc. wynagrodzenia 
zasadniczego i 80-procent dodat-
ku funkcyjnego. Daje to łącznie 14 
435 zł brutto plus dodatek za wy-
sługę lat, który w przypadku bur-
mistrza Jańczuka co roku się zmie-
nia (może on wynosić od 5 proc. 
do 20 proc. wynagrodzenia zasad-
niczego). W Górze Kalwarii rad-
ni niemal jednogłośnie uznali, że 
burmistrz Arkadiusz Strzyżewski 
zasługuje na 90 proc. maksymal-
nego wynagrodzenia zasadnicze-
go i dodatku funkcyjnego. Jeśli 
doliczy się do tego dodatek spe-
cjalny i stażowy, pensja burmi-
strza Góry Kalwarii wyniesie łącz-
nie 18 023 zł brutto. Do tej pory 
burmistrz Strzyżewski otrzymywał 
miesięcznie 10 572 zł brutto.

TW

Andrzejkowe impro

w Hugonówce

KONSTANCIN-JEZIORNA

 We wtorek 30 listopada o godz. 19 
w Hugonówce odbędzie się andrzej-
kowy spektakl improwizowany 321 Im-
pro zatytułowany „W róż bici …czyli 
o tych, którym się spełniło”. Na scenie 
Hugonówki pojawią się gwiazdy teatru 
komediowego, kabaretu, mistrzowie 
improwizacji: Ada Borek (Kabaret No-
waki), Wojtek Kamiński (Kabaret Jurki), 
Tomek Majer (Kabaret Hrabi) oraz Mar-
cel Wiercichowski (Teatr Bagatela).Wy-
bitnie Nieznani, czyli Katarzyna Michal-
ska, Agnieszka Bajer i Michał Głowacki 
zaprosili także wspaniałych muzyków: 
Rafała Stępnia (piano), Marcina Jada-
cha (gitara basowa), Andrzeja Gondka 
(gitara) i Fryderyka Młynarskiego (per-
kusja). Będzie komediowo, z dystan-
sem i przymrużeniem oka. Świetna za-
bawa gwarantowana. Bilety w cenie 80 
zł do nabycia w kasie KDK. TW



Wzmocnij odporność naturalnie dzięki dotlenieniu 
organizmu w komorze normobarycznej
Regularne korzystanie z komory normobarycznej Normo 

Life wspomaga leczenie wielu schorzeń, namnaża komór-

ki macierzyste a także wzmacnia odporność, przyspiesza 

odnowę po przebytych kontuzjach i opóźnia proces sta-

rzenia. Sesje tlenowe w komorze normobarycznej pozwa-

lają odblokować procesy zdrowienia swojego organizmu.

 W komorze ciśnieniowej Nor-
mo Life w której panuje 1500hPa 
znajduje się specjalna mieszan-
ka powietrza, w której jest na-
wet do 40 proc. tlenu, a więc nie-
mal dwukrotnie więcej niż w wa-
runkach naturalnych. Wchłania-
nie tlenu umożliwia bezpiecz-
na zawartość dwutlenku węgla 
(do 1,9 proc.). Z kolei duże stę-
żenie wodoru, którego cząstecz-
ki są silnym antyoksydantem, 
przeciwdziała starzeniu się ko-
mórek. Poprzez dotlenianie orga-
nizmu można osiągnąć niesamo-
wite efekty lecznicze i regeneracyj-
ne. Jedna sesja w komorze normo-
barycznej Normo Life trwa dwie 
godziny. Terapia jest całkowicie 
bezpieczna, nieinwazyjna i moż-
na korzystać z niej praktycznie bez 
ograniczeń. Po przejściu przez ślu-
zę, w której wyrównuje się ciśnie-
nie, wchodzi się do pomieszczenia 
bardzo przypominającego... wnę-
trze samolotu i zajmuje miejsce w 
jednym z 19 foteli w klasie stan-
dard lub VIP. Podczas sesji moż-
na czytać lub słuchać relaksacyjnej 
muzyki. Normo Life jest pierwszą 

w Polsce komorą normobarycz-
ną, która posiada urządzenie do 
dekontaminacji powietrza- usu-
wa i zabija wszystkie drobnoustro-
je dzięki czemu jesteś bezpieczny 
i nie zarazisz się bakteriami czy 
wirusami.

Szerokie zastosowania

 Badania dowodzą, że regu-
larne dotlenianie organizmu daje 
naprawdę wiele korzyści, opóź-
nia proces starzenia oraz na-
mnaża komórki macierzyste. Ko-
mora Normo Life redukuje cellu-
lit, stymuluje produkcję kolage-
nu i wspomaga przemianę ma-
terii. Przyspiesza odnowę uszko-
dzonych komórek po przebytych 
operacjach, urazach i zabiegach 
chirurgicznych. Przez sportow-
ców uznawany jest za legalny do-
ping, który poprawia wydolność 
organizmu i przyspiesza regene-
rację po intensywnym wysiłku. 
Dzięki natlenieniu komórek sty-
mulowany jest układ immunolo-
giczny u dzieci i dorosłych , orga-
nizm ma więcej siły do zwalcza-
nia zakażeń i jest w stanie sku-

teczniej przeciwstawić się wszel-
kim wirusom i bakteriom. Nastę-
puje regeneracja komórek nerwo-
wych mózgu, pobudza je do pra-
cy tym samym zmniejsza objawy 
autyzmu, stanów depresyjnych i 
demencji. Błyskawiczna naprawa 
zniszczone komórki po chemio-
terapii oraz skutecznie wspoma-
ga leczenie chorób skóry takich 
jak egzema, AZS czy łuszczyca. 
U osób starszych osłabia objawy 
po udarze, wzmacnia kości i do-
brze wpływa na potencję.

 Z komory Normo Life z po-
wodzeniem mogą korzystać oso-
by w różnym wieku, włącznie z 
dziećmi i seniorami.

26.11-06.12

• wspomaga szybką regenerację organizmu 

po przebytych chorobach i COVID-19 

• podnosi odporność organizmu

• wzmacnia kości

• poprawia kondycję fi zyczną i psychiczną 

• spowalnia proces starzenia się organizmu

• zmniejsza stany zapalne
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Jaka będzie przyszłość 
piaseczyńskiej wąskotorówki?

 Spotkanie zrelacjonował pod-
czas sesji rady miejskiej burmistrz 
Daniel Putkiewicz. 
 - Dyskutowaliśmy o przyszłości i 
wizji rozwoju wąskotorówki – pod-
kreślił. - Rozmawialiśmy o tym, jak 
ten szlak można zrewitalizować, w 
pełni wykorzystując jego potencjał. 
Rozważamy nie tylko turystyczne 
przeznaczenie wąskotorówki, ale też 
wykorzystanie kolejki do przewozu 
pasażerów. 
 Od lat operatorem kolejki jest 
Piaseczyńsko-Grójeckie Towarzy-
stwo Kolei Wąskotorowej, które 

nie tylko organizuje przejazdy tu-
rystyczne, ale też dba o całą infra-
strukturę. - Powierzamy ten majątek 

operatorowi na rok, co 12 miesięcy 
odnawiając umowę użyczenia – mó-
wił burmistrz Piaseczna. 

 - Chcemy to zmienić. Planuje-
my zawierać z towarzystwem poro-
zumienia na dłuższy czas, co da mu 
możliwość ubiegania się o środki ze-
wnętrzne na różnego rodzaju inwe-
stycje związane zarówno z utrzy-
maniem szlaku, jak i taboru. Zależy 
nam na kolejce, bo to ważny element 
naszej tożsamości.
 Spotkania właścicieli szlaku, 
wśród których są gminy Piaseczno, 
Tarczyn i Grójec odbywają się raz 
na jakiś czas. Często jednak brako-
wało na nich konkretów. - Niestety, 
współwłaściciele nie są zgodni co do 

kierunków rozwoju wąskotorówki – 
poinformował nas anonimowo je-
den z uczestników spotkania. - Każ-
dy ma nieco inny pomysł na ten ma-
jątek, wierzę jednak że uda się osią-

gnąć jakiś konsensus. Przełomem 
mogą być długoterminowe umowy z 
towarzystwem, co stworzy zupełnie 
nowe możliwości. 

TW

PIASECZNO Niedawno doszło do kolejnego spotkania przedstawicieli samorządów, które 

są właścicielami szlaku kolejki wąskotorowej. Rozmawiano m.in. o przyszłości wąsko-

torówki i możliwościach jej wykorzystania

Kolejka przez ostatnie dwa lata przeżywała gorszy okres, 

gmina jednak cały czas wierzy w jej potencjał

Operator wąskotorówki ma 

mnóstwo pomysłów, które 

przyczyniłyby się do jej roz-

woju. Aby jednak wcielić je 

w życie potrzebuje przede 

wszystkim stabilizacji

Kulisy wstrząsającej zbrodni
KONSTANCIN-JEZIORNA/PIASECZNO W lesie, w rezerwacie Łęgi Oborskie pod Konstancinem-

Jeziorną w lutym 2020 roku w bestialski sposób zamordowano 16-letnią Kornelię K. Na 

ławie oskarżonych usiadła jej koleżanka ze szkoły Martyna S. wraz ze swoim chłopa-

kiem Patrykiem B. W tym tygodniu sąd przesłuchiwał świadków

 Jako pierwszy był przesłuchiwa-
ny Patryk O. - kolega Patryka B., 
który przywiózł samochodem Kor-
nelię z Piaseczna do Konstancina, w 
pobliże miejsca, gdzie doszło do po-
pełnienia zbrodni.

Zawiózł 16-latkę na egzekucję. 

Dostał 50 zł

 Patryk O. ze swoją dziewczyną 
Pauliną R. oraz oskarżoną Martyną 
S. czekali na Kornelię około godziny 
w samochodzie zaparkowanym przy 
ul. Jarząbka w Piasecznie. Następ-
nie zabrali nastolatkę spod kościoła 
i przewieźli ją pod garaże, nieopodal 
lasu w Konstancinie. Po drodze od-
wieźli do domu dziewczynę Patryka 
O. - Paulinę R. Tam miała spotkać 
się z właścicielem mieszkania, które 
wówczas wspólnie wynajmowali.
 - Ja prowadziłem, a Martyna S. i 
Kornelia K. siedziały z tyłu i rozma-
wiały – zeznał Patryk O. - Nie pa-
miętam już o czym, ani dlaczego 
miałem je przewieźć.
 Pod garażami w Konstanci-
nie czekał na dziewczyny Patryk B. 
- Dostałem 50 zł na benzynę – rela-
cjonuje Patryk O. - Dziewczyny wy-
siadły i zostały z B., a ja wróciłem do 
domu, do swojej dziewczyny.
 - Któregoś dnia jakaś pani do 
mnie zadzwoniła i wypytywała o 
Kornelię – zeznawał dalej Patryk O. 
- Powiedziałem, że widziałem Kor-
nelię tamtego dnia, że ją zawoziłem 
do Konstancina. 

  Patryk O. utrzymuje, że nie 
wiedział o planowanej zbrodni. 
- Mieli się po prostu spotkać – ze-
znał przed sądem. - Gdy zapyta-
łem później Patryka B. co się sta-
ło z Kornelią, powiedział, że do niej 
ktoś zadzwonił i się rozeszli. Ani Pa-
tryk O. ani jego dziewczyna Paulina 
R. wcześniej Kornelii nie znali. Tym-
czasem oskarżony Patryk B. twier-
dzi, że Patryk O. wiedział o plano-
wanej zbrodni.
 - Byliśmy przyjaciółmi, nie mie-
liśmy przed sobą tajemnic – zeznał 
przed sądem. 
 - Nie wiem, dlaczego tak powie-
dział – odpierał Patryk O. Jedno-
cześnie mężczyzna przyznał w są-
dzie, że ma żal do Patryka B., ale nie 
chciał wyjaśnić z jakiego powodu. Z 
jego zeznań wynika, że Patryk B. po 
tym jak przyjaciółka rodziny (poda-
jąca się za detektywa) zaczęła wypy-
tywać o Kornelię prosił go, żeby nie 
mówił nikomu o tym, że z Piasecz-
na wiózł ją wraz z Maryną S. ani, że 
widział go koło garaży. Patyk O. jed-
nak opowiedział wszystko policjan-
tom. - Może chce, żebym siedział 
razem z nim? - podzielił się swoim 
przypuszczeniem przed sądem.

Z urodzin już nie wróciła

 Podobną wersję zdarzeń przed-
stawiła przez sądem Paulina R. 
Czekali na Kornelię długo, zrobiło 
się późno i dlatego pod drodze pod-
rzucono ją na wcześniej umówio-

ne spotkanie z osobą, od której wy-
najmowali mieszkanie przy ul. Gro-
chowskiego. Utrzymuje, że również 
nie wiedziała, jaki jest prawdziwy cel 
podwózki. Znała Patryka B. i Mary-
nę S. bo kilka razy się już spotkali, 
Kornelię tego wieczoru widziała po 
raz pierwszy. 
 - Jak się dowiedziałam że zagi-
nęła, to początkowo nie wiedziałam, 
że to o nią chodzi – zeznała Pauli-
na R. - Wtedy było ciemno, ja jej się 
nie przyglądałam. Później zastana-
wialiśmy się, co się mogło stać. Ja w 
ogóle nie pomyślałam, że coś mogli 
jej zrobić...
 W sądzie zeznawał także Kon-
rad W., chłopak zamordowanej Kor-
nelii K. Przyznał, że Kornelia i Mar-
tyna S. przyjaźniły się. W dniu mor-
derstwa był w pracy. Kornelia po-
wiedziała mu, że idzie na urodziny 
Martyny S., ale nie zdradziła gdzie, 
ani jakie miały plany. Gdy Korne-
lia długo nie odzywała się, zanie-
pokojony Konrad W. zaczął telefo-
nować i pisać na massengerze. Do-
stał sms-em wiadomość, że Korne-
lia z nim zrywa. Wówczas nastolat-
ka już nie żyła, z jej telefonu skorzy-
stali oprawcy. 
 - Próbowałem się do niej dodzwo-
nić. To było dziwne, bo nie miała po-
wodów żeby się ze mną rozstać – ze-
znawał Konrad W. - Pomyślałem, że 
może za dużo wypiła na tych urodzi-
nach i coś jej strzeliło do głowy...

Narkotyki i podróbki

 Świadkowie przyznawali, że coś 
słyszeli o tym, że Patryk B. handlował 
narkotykami. Martyna S. miała ich 
informować, że jakby czegoś potrze-
bowali, to on może załatwić. Konrad 
W. przyznaje, że raz kupili marihu-
anę, ale jak twierdzi, ani on, ani Kor-
nelia narkotykami nie handlowali.
 - Sprzedawaliśmy małolatom 
na Snapchat'cie zamiast mefedronu 
sól, koci żwirek silikonowy i susz 
CBD zamiast marihuany – przy-
znaje Konrad. W. Patryk B. wy-
dał mu się dziwny i niewiarygod-
ny, bo przechwalał się, że chodzi na 
ustawki i wyciąga pieniądze z kacz-
komatów. 
 - Próbował kiedyś włamać się 
do jednego, ale złamał śrubokręt. 
W te ustawki też nie wierzyłem, bo 

przy jego posturze przewróciłby się 
od jednego ciosu – zeznawał Kon-
rad W. - On miał problemy z myśle-
niem, prędzej by coś zrobił niż wy-
myślił – ocenił oskarżonego. 
 Zeznawały także koleżanki Ma-
ryny S. - Julia M. i Natalia B. Obie 
przyznały, że Martyna S. była agre-
sywna. - Maryna chwaliła się, że 
pobiła jakąś dziewczynę – zezna-
ła Julia M. - Była zafascynowa-
na Harley Quinn (psychopatycz-
na dziewczyna Jockera – postać z 
filmów i komiksów o Batmanie – 
przyp. red.) Zdaniem jej koleżanki 
Martyna S. była skłonna do prze-
mocy i zazdrości. Opowiedziała, że 
raz została przez nią zaatakowana 
gazem pieprzowym. 
 - Chodziła po szkole i chwali-
ła się tym, że mnie pobiła – powie-
działa przed sądem Julia M. Zwią-
zek Martyny S. z Patrykiem B. był 
pełen emocji. Świadkowie twierdzą, 
że dochodziło między nimi do kłót-
ni. Patryk B. miał się zwierzać Ju-
lii M., że czasami dostał od Mar-
tyny w twarz. To młodsza dziew-
czyna miała być bardziej agresyw-
na i dominować w związku. - Wiem 
od nich, że handlowali narkotykami 
– powiedziała Julia M. - Nie mam 
wiedzy, by zajmowała się tym tak-
że Kornelia. Maryna S. nie lubiła 
Kornelii, bo była ładna, miała dużo 
znajomych. 

Dziewczyna gangstera 

czy chłopak psychopatki?

 Natalia B. poznała Marynę S. w 
gimnazjum, w liceum siedziały ra-
zem w ławce i się przyjaźniły.  Ze-
znając w sądzie Natalia B. twierdzi-
ła, że jej koleżanka nie była agresyw-
na, ale w konfrontacji z wcześniej-
szymi, szokującymi zeznaniami po-
twierdziła je, usprawiedliwiając się 
niepamięcią. 

 - Była bardzo agresywna, 
mówiła, że miała kogoś pobić, 
sprawiała wrażenie, że chce ko-
muś zrobić krzywdę – twierdzi-
ła w swych zeznaniach Natalia 
B.  - Mówiła o Patryku B, że jej 
wszystko kupuje, że jest gang-
sterem z Konstancina i wszyscy 
się go boją. W wieku 14-lat mia-
ła uprawiać z nim seks bez zabez-
pieczenia, a gdy jako 15-latka za-
szła w ciążę usunęła ją, zażywa-
jąc tabletkę poronną, którą do-
stała od swojego chłopaka.
 Gdy Natalia B. spotkała Marty-
nę S. po tym jak Kornelia została 
już zamordowana, ta – jak zezna-
ła – nie wyglądała na przygnębioną.
 - Była uśmiechnięta, obojętna 
i jak dowiedziała się, że Kornelia 
zginęła powiedziała, że może ją 
zakopali... – zeznała Natalia B. 

Bestialski mord w lesie

 Do morderstwa doszło 11 lutego 
2020 roku w lesie, w rezerwacie Łęgi 
Oborskie.  Młodzi ludzie w trójkę 
(Maryna S. Patryk B. i Kornelia K.) 
mieli świętować urodziny Martyny 
i strzelać z wiatrówki w pobliskim 
lesie. Wcześniej Patryk B. wykopał 
wśród drzew dół – i jak twierdzi pro-
kurator – wspólnie i w porozumie-
niu z Martyną S. zaplanował zabój-
stwo nastolatki. Kornelia najpierw 
była duszona, a później trzy razy 
postrzelono ją z wiatrówki w głowę. 
Na końcu poturbowana 16-latka wy-
lądowała w dole, gdzie dwukrotnie 
ugodzono ją szpadlem, a następnie 
żywcem zakopano. Zmarła na sku-
tek uduszenia przysypaną ziemią. 
 Sąd przedłużył areszt podejrza-
nych o kolejne trzy miesiące. Na-
stępna rozprawa odbędzie się pod 
koniec grudnia.

Adam Braciszewski
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Zwycięstwo na koniec rundy
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA KOBIET, KS GOSIRKI PIASECZNO - OSTROVIA OSTRÓW MAZOWIECKA 3:1 Do ostatniego 

ligowego spotkania w tym roku Gosirki przystępowały w dobrych humorach. Nie dość 

bowiem, że są niepokonane od września, to jeszcze zdołały wywalczyć cenny punkt w 

wyjazdowym meczu z Legia Ladies w Warszawie, po dwóch trafi eniach Julii Tulo

 Rozgrywane na sztucznej mu-
rawie zawody zaczęły się wpraw-
dzie dość niemrawo, ale tego po-
południa z  każdą minutą boisko-
we emocje rosły. Przewagę w posia-
daniu piłki miały Gosirki, ale w ich 
zagraniach brakowało dokładno-
ści i precyzyjnego ostatniego poda-
nia. W pierwszych minutach mogło 
być mimo wszystko 1:0 dla gospo-
dyń, ale uderzenie Aleksandry Tokaj 
trafiło w słupek, a strzał Emilii Bar-
to w poprzeczkę. Ostrovia, począt-
kowo cofnięta, zaczęła być jednak 
coraz groźniejsza z przodu. Po jed-
nej z kontr przyjezdne ograły obro-
nę Gosirek i oddały strzał obok wy-
chodzącej wysoko Kai Ożgo, ale na 
szczęście piłka przetoczyła się mi-
nimalnie obok prawego słupka. To 
ostrzeżenie podziałało skutecznie 
na podopieczne Magdaleny Dudek, 
które już po chwili wyszły na prowa-
dzenie. W 36. minucie Ola Tokaj po-
pisała się efektownym lobem, który 
zaskoczył bramkarkę rywalek, dzię-
ki czemu, schodząc na przerwę, bli-
żej zdobycia trzech punktów były 
miejscowe.
 Po zmianie stron poprawiła się 
jakość gry z obu stron, przez co 
mecz był ciekawszym widowiskiem 
dla kibiców. Więcej było akcji, strza-
łów i szybkich wymian podań. W 
kilku indywidualnych akcjach z do-
brej strony pokazała się zwłasz-
cza Zuzanna Wiśniakowska, któ-
ra potrafiła przedrzeć się środkiem 
i oddać groźne uderzenia na bram-
kę rywalek. Ostrovia też miała jed-
nak swoje szanse, a umiejętnościa-
mi w sytuacjach sam na sam błysnę-
ła – nie po raz pierwszy w tym se-
zonie – doświadczona Ożgo. W 72. 
minucie mogło się wydawać, że jest 
już po meczu. Na prawym skrzydle 

świetnie zachowała się bowiem Bar-
to, który minęła swoją rywalkę, do-
grała precyzyjnie wzdłuż bramki, a 
akcję zamknęła przytomnie Tokaj. 
 Niestety, w 80. minucie Ostro-
via w końcu dopięła swego i zdoby-
ła kontaktową bramkę, co było gwa-
rancją dodatkowych emocji. I rze-
czywiście! Przez kolejne minuty Go-
sirki niepotrzebnie się cofnęły, a ich 
rywalki wyczuły swoją szansę na re-
mis i miały przynajmniej dwie świet-
ne okazje na doprowadzenie do wy-
równania. Na posterunku była jed-
nak Ożgo, a gospodyniom nie za-
szkodziła również odrobina szczę-
ścia. Wreszcie, w 90. minucie Go-
sirki wyprowadziły zabójczą kontrę. 
Opłacił się zdecydowany atak na 
jedną z defensorek, po którym ode-
brana futbolówka trafiła do Mar-
ty Łukasiak. Jej mocny strzał odbiła 
przed siebie bramkarka, a do odbitej 
piłki dopadła Patrycja Rurka, która 
spokojnym uderzeniem ustaliła wy-
nik spotkania. Zaraz po wznowieniu 

gry sędzia gwizdnął po raz ostatni 
i Gosirki mogły świętować swoje 
czwarte w tych rozgrywkach ligowe 
zwycięstwo.

Grzegorz Tylec

Julia Szywała w walce o piłkę z zawodniczką rywalek

Aleksandra Tokaj, 

piłkarka KS Gosirki 

Piaseczno

 Uważam, że to 
my przez więk-
szość czasu pro-
wadziłyśmy grę. W 

tym meczu widać było, że brakuje 
nam jeszcze kilku dokładniejszych 
podań i wykończenia akcji dobrym 
strzałem, ale i tak cieszymy się ze 
zwycięstwa . Dzięki niemu zdobyły-
śmy cenne trzy punkty, które w na-
szej sytuacji dały nam 6. miejsce w 
tabeli po rozgrywkach jesiennych. 
Przed nami jeszcze dużo pracy i 
walczymy dalej w meczach rewan-
żowych.

Trzecie zwycięstwo
w lidze
KOSZYKÓWKA, II LIGA, MUKS PIASECZNO – UKS TRÓJKA ŻYRARDÓW 88:77 

(19:28, 29:14, 23:14, 17:21) Po porażkach z Coolpack Łódź i Polonią War-

szawa (czołowymi zespołami ligi) podopieczni Cezarego Dąbrowskie-

go zmierzyli się, dla odmiany, z drużyną  z  dołu tabeli. Chcąc pozostać 

na przyszły sezon w tych rozgrywkach, niezwykle istotne są zwycię-

stwa w tego typu spotkaniach

 Zawodnicy MUKS weszli w mecze trochę nieskoncentrowani, popełniając 
na początku proste błędy w obronie. Na szczęście, zdając sobie sprawę z wagi 
pojedynku, po słabej pierwszej kwarcie wzięli się mocno do roboty. Kluczem 
do lepszej gry było, przede wszystkim, poprawienie zbiórek w obronie, co po-
zwoliło gospodarzom przejąć kontrolę i wywalczyć ostatecznie, dość pewne, 
zwycięstwo. Szczególnie udane zawody rozegrał tego wieczoru Filip Muny-
ama, który do 21 punktów (10 na 12 rzutów z gry) dołożył jeszcze 10 zbiórek.
 - Myślę, że ostatecznie wynik mógłby być dla nas jeszcze lepszy, ale w 
końcówce łapaliśmy niepotrzebne faule – mówi Filip Munyama. - Musimy na-
uczyć się bardziej szanować wynik, ale to zrozumiałe, że błędy się zdarzają. 
Większość chłopaków gra swój pierwszy sezon w 2. lidze i - moim zdaniem - i 
tak radzimy sobie całkiem dobrze. Przy odrobinie szczęścia moglibyśmy mieć 
już pięć czy sześć zwycięstw. Jeśli chodzi o mój występ, to chciałem jak naj-
lepiej pomóc drużynie w obronie. Zbiórka nam szwankowała, więc w pew-
nym momencie trochę bardziej się w nią zaangażowałem, a w ataku po pro-
stu szło. Jeśli dołożymy trochę więcej chłodnej głowy, to myślę, że jeszcze 
sporo meczów w tym sezonie wygramy.

Tyl.

Udane zwieńczenie Mazovii
LEKKOATLETYKA Zakończyła się pierwsza edycja Mazovia Track Cup 

– całkowicie bezpłatnej imprezy biegowej, w której wzięło łącznie 

udział 1500 osób, z czego około 900 dzieci

 Organizacja cyklu czterech imprez biegowych na Stadionie Miejskim w Pia-
secznie była możliwa dzięki środkom z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Naro-
dowego i Sportu oraz budżetu województwa mazowieckiego. Dzięki nim Sto-
warzyszenie Kondycja zadbało o odpowiednią oprawę audio-wizualną biegów 
– okolicznościowe medale, koszulki i profesjonalne zaplecze sędziowskie. Mazo-
via, której głównym celem jest popularyzacja aktywności fi zycznej, przyciągnęła 
zarówno amatorów biegania, jak i zawodowych sportowców, którzy rywalizowa-
li na dystansach od 60 do 5000 metrów. Co więcej, każdemu z czterech mitingów 
patronowali inni sportowcy, którzy heroicznie oddali życie za ojczyznę. W ostat-
nim z nich uhonorowano, przykładowo, Janusza Kusocińskiego i Karola Rómela.
 - Cieszymy się, że już pierwsza edycja Mazovia Track Cup cieszyła się tak du-
żym zainteresowaniem – mówi Wiesław Paradowski ze Stowarzyszenia Kondy-
cja. - Mało kto organizuje tego typu zawody całkowicie bezpłatnie. Mogę za-
pewnić, że jeżeli tylko uda nam się w przyszłym roku pozyskać odpowiednie 
środki, impreza będzie kontynuowana. 
 A póki co Kondycja zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Cros-
sie Mikołajkowym, który odbędzie się 7 grudnia o godzinie 11 na Górkach Szy-
mona. Zapisy online na stronie internetowej Kondycji tylko do 3 grudnia do go-
dziny 12. Cegiełki za udział w imprezie, której towarzyszyć będzie również mor-
sowanie, zostaną przekazane na szczytny cel (leczenie Jurka Kucharskiego).

Tyl.

Okazały jubileusz
KICKBOXING W ramach dziesiątej gali Piaseczno Fight Night odbyło się osiem pojedynków, 

które stały na wysokim sportowym poziomie i dostarczyły kibicom wielu sportowych 

emocji. Reprezentanci powiatu piaseczyńskiego walczyli jednak ze zmiennym szczęściem

 Na początek w walce amatorskiej 
(low kick - 63,5 kg) nie zawiódł Wik-
tor Dudziński (Wiśniewski Kick-
boxing), który znokautował w trze-
ciej rundzie Marcina Kowalewicza 
z Ninja Academy W-wa, będąc wy-
raźnie lepszym od swojego przeciw-
nika i w pełni wykorzystując swoją 
przewagę fizyczną. Następnie repre-
zentant X Fight Piaseczno Piotrek 
Kaczmarek pewnie wygrał swój po-
jedynek bokserski z Jakubem Nasio-
łowskim z Raszyna. 
 - Kuba to doświadczony zawod-
nik, który już wielokrotnie startował 
w Mistrzostwach Polski, ale Piotr 
pokazał, że wciąż robi postępy i po-
trafi wykorzystać to w ringu – oce-
nił Mariusz Niziołek, trener X Fight 
Piaseczno. - Miał dobry przegląd 
w czasie pojedynku i kontrolował 
jego przebieg, Zdecydowanie wy-
grał każdą rundę. Kuba Niesiołow-
ski w ostatniej chwili zastąpił kontu-
zjowanego  Mariusza Kruka, który 
doznał urazu w ostatnim tygodniu 
przygotowań przed walką. Z racji 
tego, że w tym tygodniu rywalizo-
wał w Wałbrzychu w Mistrzostwach 
Polski, należą mu się szczególne po-
dziękowania, że przyjął propozycję 
pojedynku z naszym zawodnikiem.

 Niestety, w dalszej części gali re-
prezentanci X Fight Piaseczno mu-
sieli już uznać wyższość rywali. Pa-
tryk Glinka przegrał jednogłośnie 
z Aleksandrem Smarzlikiem z Pa-
lestry, a w czasie walki widać było 
różnicę w doświadczeniu na ringu. 
Nasz zawodnik ma jeszcze stosun-
kowo krótki staż treningowy i do-
piero rozpoczyna starty w zawo-
dach. Patryk docelowo chce starto-
wać w low kick i K1, a ten pojedynek 
z pewnością będzie dla niego cenną 
lekcją i zaprocentuje w przyszłości. 

Swojego dnia nie miał także Rafał 
Wójcik, który uległ w Walce Pro o 
tytuł młodzieżowego zawodowe-
go MP (full-contact - 67 kg) Mate-
uszowi Białeckiemu (Smok Toruń).
 - Początek był bardzo korzyst-
ny dla Rafała, lecz w dalszych run-
dach zawodnik z Torunia uzyskał 
przewagę - podsumował pojedynek 
Mariusz Niziołek. - Mateusz Białec-
ki okazał się tego dnia lepszym za-
wodnikiem...

Tyl.
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AKTUALNOŚCI

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 opadaniu powiek. Można go wykonać 

w gabinecie kosmetycznym i nie wiąże się z czasowym 

wyłączeniem z życia z powodu konieczności rekonwa-

lescencji. Brzmi zagadkowo? Jest to zabieg peptydo-

wego 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,

Black Friday zabieg 250zł180 zł



DAM PRACĘ

Pilarz do cięcia płyt wiórowych, pełny etat, Piaseczno, 
tel. 604 152 591

Salon fryzjerski poszukuje fryzjera/ki męsko-damskie-
go, elastyczne warunki pracy, Piaseczno, 
tel. 692  48 82 78

Firma sprzątająca zatrudni operatora maszyny myjącej 
oraz mężczyzn do wykonywania  prac porządkowych w 
Wólce Kosowskiej k. Mrokowa , tel. 504 246 180

Do salonu w Piasecznie stylistka paznokci, 
tel. 692 488 278

Zatrudnimy krawcową na etat, wynagrodzenie ok 4 tys,  
tel. 883 72 72 39

Poszukujemy  kobiet do pracy na zgrzewarkach - ma-
szynach pakujących, miejsce pracy Piaseczno, jedna 
zmiana, tel. 602 692 964, 607 230 418

Zatrudnimy osobę do sprzątania, Nowy Dom Opieki 
ANTONINA w Piasecznie, tel. 22 888 59 20

Zatrudnię pracowników do produkcji kebabów (skła-
dacz, streczowacz), tel. 606 259 458

Zatrudnię pracowników do rozbioru drobiu, 
tel. 606 259 458, 604 735 489

Zatrudnię kucharkę, tel. 603 68 65 61

Elektryk – Elektromechanik - praca w Piasecznie - peł-
ny etat. Tel. 606 964 169

Firma Budowlana działająca na terenie Warszawy i oko-
lic, poszukuje pracowników na stanowiska zbrojarz 
oraz cieśla. Praca od zaraz. Możliwość zakwaterowa-
nia, zaliczki. Kontakt tel. 602 537 768, 786 973 064

Firma z branży motoryzacyjnej zatrudni recepcjonistkę.
Tel. 501 201 797

Firma sprzątająca zatrudni mężczyzn do prac porząd-
kowych i do odśnieżania, tel. 503 173 868

Praca dla operatora koparko-ładowarki/koparki 
Tel 603 683 687

ZATRUDNIMY OPIEKUNÓW OSÓB NIESAMODZIEL-
NYCH, NOWY DOM OPIEKI ANTONINA W PIASECZNIE, 
TEL. 882 787 809

EKO-LED PRODUCENT OŚWIETLENIA LED JÓZEFO-
SŁAW POSZUKUJE PRACOWNIKÓW NA STANOWISKO 
MONTER - PRACOWNIK PRODUKCJI. PRACA SIEDZĄ-
CA, OD ZARAZ. TELEFON: 508-561-379

PIEKARNIA ZATRUDNI: KIEROWCĘ (PRACA W GODZI-
NACH NOCNYCH) I PANIĄ DO DEKOROWANIA I PAKO-
WANIA WYPIEKÓW, TEL. 22 756 90 01 lub 663 044 001

DOM SENIORA PAN W KONSTANCINIE JEZIORNEJ ZA-
TRUDNI OPIEKUNÓW OSÓB STARSZYCH DO PRACY OD 
ZARAZ. KONTAKT TEL. 693 556 551

Zatrudnimy diagnostę w Okręgowej Stacji Kontroli Pojaz-
dów, umowa o pracę, tel. 502 210 073, dzwonić 8:00-16:00

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie 
poszukuje opiekunów i pielęgniarek, tel. 607 241 707, 
e-mail: tabita@luxmed.pl 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chy-
nowie zatrudni lekarza pediatrę lub lekarza rodzinnego do 
pracy w POZ. Zapewniamy  atrakcyjne warunki płacy i pra-
cę w miłej atmosferze. Forma zatrudnienia dowolna: umo-
wa o pracę, umowa zlecenie lub kontrakt. Telefon Kontak-
towy: 509 544 699 lub ( 48 ) 661 42 18

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łazach poszuku-
je do pracy personelu sprzątającego i pomocy kuchennej. 
Oferty proszę przesyłać na adres : sekretariat@lazy.edu.pl 
lub kontaktować się pod nr. Tel. 227577362

Pracownika ochrony na obiekty handlowe teren Konstan-
cina, Piaseczna. Stawka od 17 zł netto.  Umowa o pracę. 
Tel. 660 720 764

Osobę do prac biurowych w biurze rachunkowości, 
tel. 604 559 182

Zatrudnimy osobę do wydawania posiłków, Nowy Dom 
opieki ANTONINA w Piasecznie, tel. 22 888 59 20

Praca na drukarni, tel. 602 424 170

Praca na dystrybucji, tel. 602 424 170

Firma obuwnicza zatrudni osobę do prostego szycia i prac 
pomocniczych (chętnie emeryt-rencista) Praca Złotokłos , 
7-15 .tel. 602 746 655, 602 601 859

Zatrudnienie w charakterze dozorcy Góra Kalwaria
tel. 505 056 532

Zatrudnię do montażu drzwi wewnętrznych, paneli i listew. 
Tel. 607-116-817

Zatrudnię Montera wodomierzy, ciepłomierzy, podzielni-
ków. Oferuję umowę o pracę, samochód, telefon, narzę-
dzia. Praca PON-PT Tel. 516 025 684

Zatrudnię do montażu drzwi wewnętrznych, paneli i listew. 
tel. 607-116-817

Panie do działu pakowania, Złotokłos, tel. 502 221 859

SZUKAM PRACY

Sprzątanie, mycie okien, tel. 787 457 903

Sprzątanie i opieka, tel. 604 227 994

Kierowca, wszystkie kategorie, tel. 735 626 439

Dozorca/Ogrodnik z zakwaterowaniem tel. 692 944 362

KUPIĘ

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

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

Kupię betoniarkę, tel. 509 447 601

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

Uszkodzone silniki elektryczne, elektronarzędzia, rozrusz-
niki, alternatory, tel. 881 487 063

Kupię betoniarkę, tel. 509 447 601

SPRZEDAM

Drewno kominkowe,  opałowe, każda ilość, tanio,
tel.  502 544 959

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

Stół do ping ponga nieużywany, składany na kółkach, tel. 
602 242 730

Choinki duże z plantacji oddam, tel. 605 129 453

Drewno opałowe, tel. 730 767 4934

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup aut, 1990-2005, Opel i VW. Każdy stan – złomowa-
nie, tel. 510 210 692 

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

AUTO - SPRZEDAM

Sprzedam: Ford - Kamper 42.000 zł, tel. 602 424 170

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

DZIAŁKĘ 1,2 HA, PRZY GŁÓWNEJ DRODZE, MIEJSCO-
WOŚĆ: ROSOSZ, k/G. KALWARIA, TEL. 501 265 235

MIESZKANIE 2 POKOJE UL. PELIKANÓW, 42 m2, 
I PIĘTRO. TEL. 698 417 722

Ziemia 4600 m kw., w Chyliczkach, całość ogrodzona, 
teren budowlany, 350 zł/m kw., tel. 502 580 355

Dobiesz, działka budowlana 5000 m kw., przy drodze gmin-
nej, tel. 12 376 65 31

Jastrzębie, ul. Jastrzębska 3400 m kw, działka budowlana, 
media, budynki przy lesie, tel. 606 174 515

Działki budowlane 800 m kw. k. Prażmowa, tel. 602 770 361

Mokotów 78 m kw. 4 pokoje, tel. 695 339 423

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Dom w Nowej Iwicznej, tel. 607 10 11 88

Stanowisko fryzjerskie w salonie w Piasecznie, 
tel. 692 488 278

Pokój, Chylice, tel. 516 228 558

Lokal usługowy 55 m kw. Piaseczno, Młynarska 4, 
tel. 537 777 123

Wynajmę pokój, Konstancin, tel. 503 690 260

Pokoje 2 – osobowe, kuchnia, łazienka, umeblowane, 
Mysiadło, tel. 508 124 026

Magazyny z ochroną do wynajęcia, Antoninów, 
tel. 604 470 270, 604 470 370

Dom 70 m kw. okolice Konstancina, tel. 698 896 421

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ

Kupię las, okolice Prażmowa, tel. 602 770 361

Zamienię Pokój z kuchnią + komórka lokatorska 
lub kupię większe Piaseczno tel. 663 540 034

USŁUGI

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

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. tel. 504 008 309

Układanie kostki brukowej, profesjonalnie i termino-
wo, gwarancja, www.dobrybrukarz.pl tel. 698 698 839

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

Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895

Złota rączka + spawanie, tel. 669 686 350

Hydraulik tel. 886 576 148

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

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

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

Naprawa AUDIO-TV-VIDEO Ursynów ul.Meander 2A   
668 108 222  11-19

Wycinka drzew, usługi podnośnikiem koszowym, usłu-
gi minikoparką,  tel: 537 537 450, 537 537 650

NAPRAWY AGD PRALKILODÓWKI ZMYWARKI PIEKAR-
NIKI PŁYTY TEL.511 204 952

PODDASZA, KG, GŁADZIE, REMONTY, TEL. 728 890 101

TYNKI 20 LAT DOŚWIADCZENIA -TRADYCYJNE GIPSO-
WE TEL. 604 415 352

KOSIMY DZIAŁKI ZAROŚNIĘTE WYSOKĄ TRAWĄ, 
CHWASTAMI, ZAROŚLA, SAMOSIEJE, tel. 500 51 66 77

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

KOSIMY DZIAŁKI ZAROŚNIĘTE WYSOKĄ TRAWĄ, 
CHWASTAMI, ZAROŚLA, SAMOSIEJE, tel. 500 51 66 77

NAPRAWY AGD PRALKILODÓWKI ZMYWARKIPIEKAR-
NIKI PŁYTY TEL.511 204 952

Remonty, złota rączka, tel. 609 009 213

Malowanie, remonty mieszkań, glazurnictwo, tel. 669 945 460

Wycinka drzew, tel. 502 415 095

Dach – awaria – dzwoń, tel. 881 487 063

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

Remonty, glazurnictwo, drzwi,  tel. 503 004 639

Wykańczanie wnętrz, tel. 698 185 911

Cyklinowanie, tel. 510 128 912

Usługi hydrauliczne, tel. 691 077 538

Malarskie, tel. 696 120 208

Instalacje elektryczne, tel.  601 41 88 01

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

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

Kominiarz, tel. 781 495 997

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

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

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

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Dekarskie, naprawa dachów, montaż dachów, obróbki 
blacharskie, rynny, papa termozgrzewalna, kominy, 
tel. 512 442 246

Glazura, terakota, remonty. Tel. 694 126 583

Remonty  tel. 796 682 431

Wywóz gałęzi tel.519 874 891

 RÓŻNE 

Pożyczki, tel. 513 654 277

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

NAUKA 

PRACOWNIA ROZWOJU TWÓRCZEGO I SAMODO-
SKONALENIA (LEKCJE PIANINA, RYSUNKU, INTER-
PRETACJA WIERSZY, KINO ARTYSTYCZNE, GRY 
EDUKACYJNE, rozmowy o twórczym życiu, o rozwoju 
osobowości, o naturze człowieka, życia i wszechświa-
ta, grupa wsparcia ITD.) TEL. 571 373 118

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

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

Zajęcia pozalekcyjne, dodatkowe dla dzieci, tel. 571 373 118

Korepetycje – język polski, tel. 666 653 177

ZDROWIE I URODA 

Wizyty domowe dentysty – chirurgia, protetyka, www.
dentystadodomu.pl, tel. 509 717 247

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

MATRYMONIALNE

Sportowiec, posiadający mieszkanie, pozna przyjazną dziew-
czynę po studiach, szczupłą, 27 do 38 lat. Tel. 888 899 161
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Podejmę współpracę z manicurzystką/kosmetycz-
ką. Posiadam wyposażony gabinet, 
tel. 692 488 278

Firma budowlana z Góry Kalwarii zatrudni kierownika 
budowy (również bez uprawnień) z doświadczeniem. 
Kontakt: info@pbekodom.pl, tel. 697 626 322

Sprzedawców i kasjerów do sklepu spożywczego 
w Piasecznie/Gołkowie, atrakcyjne wynagrodzenie, 
tel. 608 304 388 

Firma ogrodnicza w Zalesiu Górnym. Dobrze płatna 
praca – zieleń, brukarstwo, wycinka drzew 
tel, 509 920 388

Przychodnia zatrudni LEKARZY: medycyny rodzinnej, 
internistę, kardiologa, medycyny pracy. 
PIELĘGNIARKI, tel. 661 975 512

Pomocnika ślusarza, Złotokłos, tel. 502 221 859

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

Skup aut, najlepsze ceny, tel. 503 031 014

SPRZEDAM miejsce w hali garażowej w różnych loka-
lizacjach Piaseczna tel. 570 810 870

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

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

MALOWANIE MIESZKAŃ, REMONTY, 
GLAZURNICTWO, PODŁOGI, tel. 669 945 460

Złom. Porządkujesz? Remontujesz? 
Uprzątniemy i wywieziemy złom, tel. 502 898 418 

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

Złom odbierzemy (ale również uszkodzone: narzę-
dzia, wiertła itp.; silniki, armaturę, baterie łazien-
kowe, stare piece na paliwa stałe, piece i podgrze-
wacze gazowe, bojlery, kaloryfery), tel. 502 898 418 

RYDZ Sklep Zielarsko-Medyczny, Zdrowa Żywność, 
ul. Puławska koło PZU, Piaseczno, tel. 756 77 91, 
www.sklepzielarski-piaseczno.pl

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

R E K L A M A

Przekazali dary dla 
bezdomnych zwierząt
GÓRA KALWARIA We wtorek Fundacja Tusia z Sierzchowa 

zajmująca się bezdomnymi zwierzętami otrzymała żyw-

ność, lekarstwa i pieniądze, które udało się zebrać w ra-

mach zbiórki „Pomagaj zwierzakom razem z KupBilecik”

 Do Fundacji Tusia trafi ły blisko dwie tony suchej i mokrej karmy oraz ryżu, pra-
wie 300 kg żwirku, a oprócz tego akcesoria i produkty lecznicze: stetoskop, mikro-
chipy, suplementy, podkłady oraz legowiska. Została zamówiona również specja-
listyczna bieżnia do rehabilitacji psów na łączną kwotę ponad 27 tysięcy złotych. 
 Przeznaczone środki pochodzą ze zbiórki „Pomagaj zwierzakom razem z 
KupBilecik”. Akcja polegała na tym, że wszystkie osoby dokonujące zakupu 
biletów mogły przekazać dowolnej wysokości datek na rzecz czworonożnych 
przyjaciół. Zbiórka trwa już 2 lata i w tym czasie udało się zebrać 420 tysięcy 
złotych. Na pomoc dla zwierząt przeznaczono dotąd 285 tysięcy zł.

TW

Światła przy Lidlu zakorkowały drogę 721
KONSTANCIN-JEZIORNA/PIASECZNO W założeniu miały podnieść bezpieczeństwo na skrzyżo-

waniu ulic Pułaskiego (droga 721) i Śniadeckich w Skolimowie. - Tymczasem spowo-

dowały gigantyczne korki, które są szczególnie dokuczliwe w godzinach popołudnio-

wych – mówi pani Kasia, nasza czytelniczka

 Światła przy Lidlu w Skoli-
mowie zostały uruchomione pod 
koniec października. Sygnaliza-
cję wybudował na swój koszt nie-
miecki koncern, który niedawno 
otworzył w pobliżu skrzyżowa-
nia sklep. Sygnalizacja powstała w 
wyniku trójstronnego porozumie-
nia między Lidlem, Mazowieckim 
Zarządem Dróg Wojewódzkich 

oraz gminą Konstancin-Jeziorna. 
Jej głównym celem było podnie-
sienie na ruchliwym skrzyżowaniu 
bezpieczeństwa, ale też ułatwie-
nie wyjazdu osobom włączającym 
się do ruchu z ulicy Śniadeckich. 
- Wcześniej może nie było tu świa-
teł, ale ruch odbywał się płynnie, 
bo jadące drogą 721 osoby prze-
puszczały kierowców chcących 
skręcić w lewo – opowiada nasza 
czytelniczka. - Wszystko zmieniło 
się niestety w momencie urucho-
mienia świateł.
 Kobieta opowiada, że teraz 
przed skrzyżowaniem, w obydwu 
kierunkach, tworzą się gigantycz-
ne, często sięgające ponad kilo-
metra korki. - Problem pojawia 

się zwłaszcza w godzinach popo-
łudniowych, kiedy wszyscy wraca-
ją z pracy – opowiada pani Kasia. 
- Sytuację poprawił by pewnie le-
woskręt w stronę Kierszka. Nieste-
ty, nikt o nim nie pomyślał. Teraz 
jeden skręcający samochód potra-
fi zablokować cały pas, po chwili 
zmienia się światło i korek gotowy. 
 Pas do skrętu w lewo pewnie 
pojawi się w tym miejscu, ale do-
piero podczas przebudowy dro-
gi 721, która najprawdopodob-
niej rozpocznie się już w przy-

szłym roku. Gotowy jest już pro-
jekt, a lada chwila wojewoda wyda 
ZRID umożliwiający realizację in-
westycji. Potem ogłoszony będzie 
przetarg, a główne prace zosta-
ną przeprowadzone pewnie latem 
przyszłego roku. W 2022 roku na 
przebudowę 5-kilometrowego od-
cinka drogi od ul. Julianowskiej w 
Piasecznie do ul. Skolimowskiej w 
Konstancinie-Jeziornie zabezpie-
czono w budżecie  19 mln zł, zaś w 
roku 2023 – 38 mln zł.

Od kilku tygodni na skrzyżowaniu przy Lidlu tworzą się korki

Wielu kierowców jest zdania, 

że światła tylko pogorszyły 

sytuację na ruchliwej drodze 

z Piaseczna do Konstancina

TW
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