


KRONIKA POLICYJNA

Redakcja: 05-500 Piaseczno, ul. Ludowa 2; tel./fax: (22) 737 23 48; e-mail: redakcja@kurierpoludniowy.pl
Redaktor naczelny: Kamil Staniszek
Redaguje zespół: Tomasz Wojciuk, Adam Braciszewski, Grzegorz Tylec
Dział reklamy: Piaseczno tel. (22) 756 79 39 e-mail: reklama@kurierpoludniowy.pl. 
Dyrektor: Anna Staniszek, Marek Marciniuk, Przemek Matyjasiak
Wydawca: Kamil Staniszek Skład: Galia Reklama Poligrafia
Nakład: 60 tys. egz. (powiat piaseczyński i Ursynów)                                                                                                               ISSN: 1643 - 2843

www.kurierpoludniowy.pl
Re dak cja nie zwra ca ma te ria łów nie za mó wio nych i  za strze ga so bie pra wo do ich skra ca nia 

i re da go wa nia. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych zarówno w formie elektronicznej, 

jak i papierowej bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione 

POWIAT

Podsumowanie Wielkanocy 
na drogach powiatu
 Tegoroczne święta były spokojne i nie doszło podczas nich do 
żadnego poważnego zdarzenia. 632 kierowców skontrolowano 
natomiast na trzeźwość. Pięciu z nich niestety wsiadło za kierow-
nicę po alkoholu z czego będą tłumaczyć się przed sądem. Zatrzy-
mano też 13 dowodów rejestracyjnych oraz trzy prawa jazdy za 
przekroczenie prędkości o 50 km/h. 

R E K L A M A

40-latek z marihuaną
 Piaseczyńscy dzielnicowi wylegitymowali dziwnie zachowujące-
go się mężczyznę. Jak się okazało, 40-latek ukrywał w kieszeni działkę 
marihuany. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut posiadania 
środków odurzających, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności. 
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Zbliża się przebudowa 
kolejnego odcinka Postępu
LESZNOWOLA/POWIAT Kilka dni temu został rozstrzygnięty przetarg na przebudo-

wę kolejnego odcinka ul. Postępu w Lesznowoli, od drogi 721 do ulicy Krasic-

kiego w Nowej Woli. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca tego roku

 Przetarg na rozbudowę ko-
lejnego odcinka Postępu i Kra-
sickiego (na skrzyżowaniu tych 
dwóch ulic ma powstać rondo) 
wraz z przebudową infrastruk-
tury wewnętrznej został ogło-
szony pod koniec lutego. Nie-
dawno starosta Ksawery Gut 
ogłosił, że wyłoniono wyko-
nawcę, który za prawie 6,8 mln 

zł w ciągu 8 miesięcy (umowę 
zawarto 14 kwietnia) zreali-
zuje to zadanie. Jest ono waż-
ne zwłaszcza w kontekście uru-
chomienia w październiku tego 
roku budowanej nieopodal tra-
sy S7. - Niestety na S7 nie wje-
dziemy póki co trasą 721 bis 
– zauważa starosta. -  Węzeł 
Lesznowola będzie tymczaso-
wo obsługiwany za pośrednic-

twem ronda turbinowego i ul. 
Postępu.
 Okazuje się, że powiat my-
śli już też o przebudowie kolej-
nego odcinka Postępu od Kra-
sickiego do granicy powiatu (za 
Zgorzałą). Przygotowywana 

jest dokumentacja projektowa. 
Ma to jednak nastąpić dopiero 
po zakończeniu budowy trasy 
S7, kiedy to będzie można doje-
chać drogą serwisową do węzła 
Zamienie. 

Wersety Masnawi

PIASECZNO

 W piątek 22 kwietnia w Biblio-
tece Publicznej w Piasecznie odbę-
dzie się wieczór literacko-muzycz-
ny – spotkanie z Albertem Kwiat-
kowskim, który przełożył pierw-
szy tom „Masnawi” (sześciotomo-
wy poemat stanowiący jeden z fi -
larów literatury Bliskiego Wscho-
du) na język polski bezpośrednio 
z perskiego. Pan Albert opowie o 
swojej pracy tłumacza poezji, auto-
rze i jego dziele, a także o sufi zmie i 
czasach współczesnych Rumiemu. 
Opowieściom będzie towarzyszyć 
muzyka na żywo. Na neyu zagra dla 
nas pochodzący z Iranu Dariusz Ra-
souli. Początek o godzinie 17.30.

Tyl.

PIASECZNO

Przez fałszywą policjantkę 
straciła 17 tys. zł
 Do 77-letniej kobiety zadzwoniła oszustka, podająca się za 
policjantkę. Poinformowała, że wnuk seniorki spowodował wy-
padek i aby nie trafi ć do aresztu potrzebuje 150 tys. zł na adwo-
kata. 77-latka poinformowała, że ma tylko 17 tys. zł oszczędno-
ści. Oszustki to nie zraziło. Po kilkunastu minutach przyszła do 
jej mieszkania starszej pani po pieniądze. Po tym jak je odebra-
ła, słuch po niej zaginął. Policja ostrzega starsze osoby przed oszu-
stami, podszywającymi się pod znajomych ich najbliższych. Nigdy 
nie należy przekazywać pieniędzy obcym, których tożsamości nie 
jesteśmy w stanie zweryfi kować. W razie podejrzeń należy też na-
tychmiast kontaktować się z policją. 

Znów mefedron
 Na ulicy Nadarzyńskiej dzielnicowy zatrzymał 29-latka, który miał 
przy sobie ponad gram mefedronu. Mężczyzna usłyszał zarzut posia-
dania środków odurzających. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. 

KONSTANCIN-JEZIORNA

Dzielnicowi zaopiekowali się 10-latkiem
 Lekarz weterynarii z Konstancina-Jeziorny poinformował po-
licjantów, że do jego gabinetu zgłosił się 10-latek, który przyniósł 
znalezione w parku ranne zwierzę. Niestety, chłopiec – obywatel 
Ukrainy – tak bardzo chciał mu pomóc, że zabłądził i nie był w sta-
nie znaleźć drogi do domu. Policjanci przekazali 10-latka w ręce 
mamy, w a dowód uznania nagrodzili go drobnymi upominkami.

LESZNOWOLA

Z wykroczenia zrobiło się przestępstwo
 We wtorek w jednym z marketów na terenie Magdalen-
ki ochrona zatrzymała 39-letniego mężczyznę, który próbował 
ukraść artykuły spożywcze o wartości około 500 zł. Okazało się, 
że mieszkaniec Konstancina-Jeziorny robił w tym miejscu „zakupy 
bez płacenia” już wcześniej, za każdym razem starając się nie prze-
kraczać kwoty 500 zł. Do tej sumy kradzież jest bowiem traktowa-
na w kategoriach wykroczenia i karana jedynie mandatem. Nie-
stety, podczas ostatniej próby znajdujące się w koszyku produkty 
wyceniono łącznie na 502 zł. 39-latek odpowie więc za popełnie-
nie przestępstwa. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

GÓRA KALWARIA

Prowadził bez uprawnień
 W środę na ulicy Chopina w Górze Kalwarii policjanci zatrzy-
mali do kontroli audi, którym jechał 33-letni mężczyzna. Okazało 
się, że nie miał on uprawnień do prowadzenia pojazdu – nakazem 
sądu nie może wsiadać za kierownicę do 2025 roku. Teraz 33-lat-
kiem zajmie się sąd.

Na skrzyżowaniu ulic Postępu i Krasickiego 

powstanie rondo

Jako ostatni będzie 

modernizowany odcinek 

Postępu od Krasickiego 

do granic powiatu

Tomasz Wojciuk

Dzień książki 

KONSTANCIN-JEZIORNA

 Z okazji Światowego Dnia 
Książki, który przypada 23 kwiet-
nia, w Hugonówce przy ul. Mo-
stowej odbędą się warsztaty dla 
dzieci „Robimy artystyczną książ-
kę”. Pod okiem instruktorki Ju-
lii Kutry dzieci przygotują wyjąt-
kowe, artystyczne książki, wyko-
rzystując rozmaite techniki, m.in. 
frottage, linoryt, monotypię oraz 
szycie na szywadle. Każdy będzie 
mógł zaprojektować książkę we-
dług własnego pomysłu. Warsz-
taty przeznaczone są dla dzieci w 
wieku powyżej 8 lat. Zaczną się o 
godz. 12. Bilet: 35 zł do kupienia 
w kasie KDK lub przez internet.

TW
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Sytuacja z uchodźcami 
została opanowana!
PIASECZNO Podczas sesji rady miejskiej burmistrz Daniel Putkiewicz podał naj-

świeższe informacje dotyczące przebywających na naszym terenie uchodź-

ców z Ukrainy. Uciekający przed wojną ludzie mogą liczyć na kompleksową 

pomoc, zarówno ze strony samorządu jak i licznego grona wolontariuszy

 Według szacunków, na te-
renie gminy Piaseczno może 
przebywać nawet około 4 tys. 
uchodźców. Ta liczba na ra-
zie utrzymuje się na sta-
łym poziomie. Gmina wyda-
ła Ukraińcom 2100 numerów 
pesel, a kolejnych 200 osób 
czeka w kolejce, aby je otrzy-
mać. Do gminy wpłynęło też 
481 wniosków mieszkańców, 
którzy udzielili obywatelom 
Ukrainy schronienia i ocze-
kują rekompensaty poniesio-
nych kosztów (40 zł dziennie 
od osoby). Burmistrz poinfor-
mował, że osobom tym wkrót-
ce będą wypłacane pieniądze. 
Z kolei 2840 uchodźców wy-
stąpiło o przyznanie im jed-
norazowej zapomogi w wy-
sokości 300 zł. Wypłaty tych 
środków ruszają w tym tygo-
dniu. Cały czas działa punkt 
przy ul. Warszawskiej 1, gdzie 
można zasięgnąć informacji 
dotyczących pomocy prawnej, 
psychologicznej oraz zapo-
znać się z najnowszymi ofer-
tami pracy. 
 - Do piaseczyńskich szkół 
trafiło około 700 dzieci z Ukra-
iny – poinformowała wicebur-
mistrz Hanna Kułakowska-Mi-
chalak. - 35 dzieci przyjechało 
do nas bez opiekunów i trzeba 

będzie wyznaczyć im opieku-
nów tymczasowych. Wszystkie 
dzieci mogą liczyć na darmo-
we obiady. Przygotowujemy też 
dla nich specjalny informator w 
języku ukraińskim. Cały czas 
prowadzimy akcję wydawania 
paczek z żywnością. Nawiąza-
liśmy w tym celu bliską współ-
pracę z Caritasem. 
 Na stadionie miejskim znaj-
duje się namiot z odzieżą. 
Wszyscy potrzebujący mogą z 
niej korzystać. Inny namiot zo-
stał udostępniony wolontariu-
szom. Jest on przeznaczony na 
spływające z zagranicy dary, 
które mają trafić do Ukrainy. 

Podczas środowej sesji radni 
jednogłośnie podjęli uchwałę 
o przekazaniu gminie Ivane-
Puste z obwodu tarnopolskie-
go w Ukrainie wozu strażac-
kiego, który służył wcześniej w 
OSP Złotokłos, a ostatnio zo-
stał przekazany OSP Grocho-
wa. Wszystkie jednostki stra-
żackie w powiecie piaseczyń-
skim organizują właśnie zbiór-
kę niezbędnego sprzętu, by sa-
mochód, który trafi do potrze-
bujących, był w pełni wyposa-
żony. Planowane jest również 
przekazanie stronie ukraińskiej 
pomocy medycznej i żywności.  

Tomasz Wojciuk

Na stadionie miejskim rozstawiono namiot, do którego 

trafia odzież pobierana później przez uchodźców

Nie ma chętnych na 
grunty po KPGO Mysiadło
LESZNOWOLA Kiedy w lutym gmina Lesznowola wystawiła na 

sprzedaż trzy działki po KPGO Mysiadło o łącznej powierzchni 

prawie 14 ha rozpisywała się o tym nawet prasa ogólnopolska. 

25 kwietnia miał się odbyć przetarg, jednak warunkiem przystą-

pienia do niego było wpłacenie do 19 kwietnia wadium. W środę 

dowiedzieliśmy się, że żadne wadium do urzędu nie wpłynęło...

 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż atrakcyj-
nych gruntów w Mysiadle gmina ogłosiła w lutym tego roku. Cho-
dzi o działki znajdujące się między ul. Puławską, a Centrum Edukacji 
i Sportu w Mysiadle, zaraz za cerkwią św. Sofi i Mądrości Bożej. Cenę 
wywoławczą dwóch działek o powierzchni 4,9 ha ustalono na 54,1 
mln zł (za każdą nieruchomość), zaś działki 4-hektarowej na 44,5 
mln zł. Łącznie dawało to ponad 152 mln zł, jednak po cichu liczono, 
że suma ze sprzedaży gruntów po dawnym gospodarstwie ogrod-
niczym będzie wyższa. Tym bardziej, że podobno byli na nie chętni. 
Aby jednak wziąć udział w przetargu, do wtorku 19 kwietnia trze-
ba było wpłacić wadium w wysokości od 8 do 10 mln zł (z zależno-
ści od działki). Z naszych informacji wynika, że na wskazane przez 
gminę konto żadne wadium nie wpłynęło, w związku z czym żaden 
podmiot nie przystąpi do przetargu zaplanowanego na 25 kwiet-
nia. Wygląda więc na to, że wkrótce gmina ogłosi kolejny przetarg 
na sprzedaż nieruchomości w Mysiadle.

TW

Piknik Rodzinny z Grą Miejską

LESZNOWOLA

 W niedzielę 24 kwietnia w godzinach od 14 do 18 na terenie lasu 
w Magdalence odbędzie się Piknik Rodzinny z Grą Miejską. W pro-
gramie: bezpłatna, interaktywna gra miejska „Stop Hejt! Odkryj Two-
je SuperMoce!”, na którą organizatorzy zapraszają szczególnie ro-
dziny z dziećmi w wieku 6-13 lat. Po grze rodziny zostaną zaproszo-
ne do udziału w EkoWarsztatach i pikniku rodzinnym z poczęstun-
kiem. Zostanie zorganizowana również zbiórka charytatywna na 
rzecz uchodźców z Ukrainy, a całe wydarzenie odbędzie się w polskiej 
i ukraińskiej wersji językowej. Start: parking przy Kościele św. Marii 
Magdaleny w Magdalence oraz przylegających do niej ulicach.

Tyl.
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Dofinansowanie do 
paneli fotowoltaicznych
POWIAT W dobie wzrastających cen energii coraz więcej osób 

zastanawia się nad montażem własnej instalacji fotowolta-

icznej. Od 15 kwietnia można ubiegać się o dotację na zakup 

paneli, ale też magazyny energii i ciepła oraz inteligentne 

systemy zarządzania energią. Łączne dofi nansowanie z Na-

rodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-

nej może sięgnąć ponad 20 tys. zł

 Wnioski o dofi nansowa-
nie będą przyjmowane do 22 
grudnia lub do wyczerpania się 
puli środków (350 mln zł). Do-
fi nansowanie do montażu pa-
neli jest nieco inaczej sforma-
towane niż poprzednio. Cho-
dzi o to, aby mniej wyprodu-
kowanego prądu oddawać do 
sieci niskiego napięcia (sieci 
te są przeciążone), a zamiast 
tego magazynować go i wy-
korzystywać we własnym za-
kresie. Właściciele domów jed-
norodzinnych na instalację sa-
mych paneli mogą pozyskać 4 
tys. zł. Kwota ta wzrośnie do 5 
tys. zł jeśli inwestor zdecyduje 
się na kolejne elementy syste-
mu. Oprócz tego może uzyskać 
do 5 tys. zł na magazyny ciepła, 
do 7,5 tys. zł na magazyny ener-
gii oraz do 3 tys. zł na systemy 
zarządzania energią. Więcej in-
formacji dotyczących progra-
mu i możliwości uzyskania do-
fi nansowania można znaleźć na 
stronie www.gov.pl

TW

Rusza Festiwal 

im. Witolda

Maliszewskiego

PIASECZNO

 W  najbliższą niedzie-
lę 24 kwietnia w kościele pw. 
NMP (ul. Modrzewiowa 2) w 
Zalesiu Dolnym wystąpi War-
saw String Ensemble. W pro-
gramie kwintety fortepiano-
we: J. Nowakowski/F. Schu-
bert. Początek koncertu o go-
dzinie 19.30. Wstęp wolny.

Tyl.

Tydzień temu ruszyła 

czwarta edycja programu 

„Mój prąd”, na który rząd 

przeznaczył 350 mln zł

 Wiadukt, most, a nawet 
zwykła kładka pozwalają po-
konać przeszkodę, zawsze 
prowadzą dokądś, umoż-
liwiają dotarcie tam, gdzie 
chcemy się znaleźć.
 Zespół Szkół Nr 1 daje tę 
szansę. Tu można przygoto-
wać się do podjęcia życio-
wych wyzwań. Tu można na-
być szereg umiejętności, któ-
re są niezbędne do zaistnienia 
we współczesnym świecie.

Zapraszamy do Zespołu Szkół Nr 1!

Na Wiadukt, HEJ!
Podejmując naukę w Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie 

można zostać:
 technikiem elektronikiem, nauczyć się projektowania, ana-
lizy, eksploatacji oraz diagnozowania i serwisu urządzeń elektro-
nicznych, a także automatyki, uzyskać specjalizację w zakresie sys-
temów komputerowych; 
 technikiem informatykiem, zdobyć wiedzę z zakresu użytkowa-
nia, instalacji i konfi guracji sprzętu i sieci komputerowych oraz tworze-
nia własnych aplikacji w różnych środowiskach programowania;
 technikiem teleinformatykiem, przygotować się do obsługi 
systemów transmisji danych, telefonii przewodowej, komórkowej 
i światłowodowej, urządzeń i sieci multimedialnych;
 technikiem programistą, uzyskać kwalifi kacje w zakresie za-
awansowanego programowania aplikacji webowych, aplikacji de-
sktopowych i aplikacji na urządzenia mobilne;
 technikiem reklamy, nabyć umiejętności takie jak, planowanie, 
opracowanie i wykonanie działań promocyjnych i reklamowych;
 technikiem pojazdów samochodowych, przygotować się do 
obsługi, diagnozy i naprawy pojazdów samochodowych, poznać 
konstrukcję pojazdów i stosować programy komputerowe do dia-
gnostyki; 
 mechanikiem pojazdów samochodowych, zostać specja-
listą z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodo-
wych, a także diagnostyki samochodowej.
Na Wiadukt, HEJ! Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i absolwenci 
zapraszają na dzień otwarty w środę 27 kwietnia 2022 roku od 
godziny 15.30 do 18.00 - https://t1piaseczno.edupage.org/!

Popularna nazwa Ze-

społu Szkół Nr 1 w Pia-

secznie przy ulicy Szpi-

talnej 10 nie wynika 

tylko z lokalizacji. Choć 

w pobliżu są istotnie 

tory kolejowe i wia-

dukt nad nimi, to jed-

nak nazwa ta ma głęb-

sze znaczenie

P R O M O C J A



BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY PIASECZNO

Piaseczno odNowa
Centrum Piaseczna to bez wątpienia najważniejszy obszar miasta. Przede 

wszystkim ze względu na historyczne dziedzictwo. To samo serce miasta 

i punkt wyjścia dla rozwoju całej gminy Piaseczno

 To tutaj znajdują się najważ-
niejsze zabytki, instytucje pu-
bliczne, tu toczy się życie kultu-
ralne i handlowe. Zależy nam na 
tym, by wzmacniać funkcję mia-
stotwórczą śródmieścia, przycią-
gać do niego mieszkańców atrak-
cyjną ofertą kulturalną, rozrywko-
wą, usługową, ale również przy-
jazną, bezpieczną i pełną zieleni 
przestrzenią publiczną.

Wygodne i bliskie miejsce do ży-

cia, nakręcone energią miesz-

kańców

 Chcemy zmieniać centrum 
Piaseczna w pełną życia prze-
strzeń, dostosowując je do no-
wych trendów urbanistycznych, 
uwarunkowanych zarówno prze-
mianami społecznymi, jak i wy-
zwaniami klimatycznymi. Chce-
my modernizować centrum Pia-
seczna, z poszanowaniem i tro-
ską odnosząc się do historycznej 
tkanki miasta. Nowe spojrzenie, 
nowe pomysły i rozwiązania, ale 
też modernizacja historycznych 
budynków czy odtworzenie daw-
nych pierzei. Transformacja i re-
witalizacja – krótko mówiąc: Pia-
seczno odNowa.

Wizja specjalistów 

i głos mieszkańców

 Mamy świadomość, że aby 
miasto dobrze funkcjonowało 
i było przyjazne dla mieszkańców, 
konieczne jest uwzględnienie róż-
nych aspektów, które trzeba do-
brze przemyśleć, zaprojektować, 
a następnie konsekwentnie reali-
zować. Do współpracy przy opra-
cowaniu wizji rozwoju centrum 
miasta zaprosiliśmy więc do-
świadczonych architektów, urba-
nistów, a także przedstawicie-
li Wojewódzkiego Urzędu Ochro-
ny Zabytków, ponieważ jednym 
z bardzo istotnych aspektów, któ-
re należy wziąć pod uwagę, jest 
ochrona konserwatorska, któ-
rą objęte są nie tylko zabytkowe 
budynki, ale również historycz-
ny układ ulic. W pierwszym eta-
pie biuro projektowe analizowało 
istniejące uwarunkowania, zarów-
no w terenie, jak i dokumentach 
 i pytało o kierunki rozwoju istot-
ne z punktu widzenia władz mia-

sta. Kolejnym etapem były prze-
prowadzone w połowie września 
2021 roku warsztaty, w których 
udział wzięli pracownicy wydzia-
łów urzędu i jednostek organiza-
cyjnych gminy oraz radni. W opar-
ciu o wszystkie zebrane dane, wy-
pracowane w trakcie warsztatów 
pomysły i oczekiwania, projektan-
ci przygotowali propozycje na re-
witalizację centrum Piaseczna, 
której końcowym etapem jest ma-
ster plan. Będzie on podstawą do 
opracowania planu miejscowego, 
który w dalszych krokach poddane 
szerokim konsultacjom mieszkań-
cami i przedsiębiorcami prowa-
dzącymi działalność w śródmie-
ściu. Swoje uwagi i pomysły moż-
na już teraz zgłaszać pod adresem: 
odnowa@piaseczno.eu.

Cel: miasto pełne życia

 Naszym priorytetem jest 
przyciągnięcie mieszkańców do 
centrum miasta jako pełnej ży-
cia przestrzeni publicznej. Chce-
my przekształcenia śródmieścia 
w nowy salon Piaseczna: ożywio-
ną, atrakcyjną przestrzeń mia-
sta, której bogata oferta usługo-
wa, kulturalna, gastronomicz-
na będzie przyjazna dla wszyst-
kich grup wiekowych, dzieci, mło-
dzieży, dorosłych oraz seniorów. 
Chcemy, aby centrum miasta było 
miejscem spotkań, robienia za-
kupów, spędzania wolnego cza-
su. Planujemy budowę w centrum 
miasta sali kinowo-teatralnej, 
uzupełnianie tkanki miejskiej za-
budową mieszkaniową z usługa-
mi oraz wspieranie działań, któ-
re mają charakter miastotwórczy. 
Oczywiście wszystkie te działa-
nia realizowane będą z poszano-
waniem historycznego dziedzic-
twa i uwzględnieniem wytycznych 
konserwatora zabytków. Planując 
przyszłe zagospodarowanie nie-
ruchomości, chcemy uwzględnić 
historyczną parcelację, odtworzyć 
pierzeje oraz przejścia bramowe. 

Nowa przestrzeń 

dla handlu i usług

 Miasto tętniące życiem to 
miasto z bogatą ofertą handlowo-
usługową. Planując zmiany w cen-
trum, bierzemy pod uwagę intere-

sy lokalnych kupców i rzemieślni-
ków prowadzących tu swoją dzia-
łalność, ponieważ nowi miesz-
kańcy to również nowi klienci. 
Atrakcyjna przestrzeń handlowa 
także przyciąga klientów. Planu-
jemy tworzenie nowych przestrze-
ni pod handel i usługi, między in-
nymi przy modernizacji wschod-
niej pierzei rynku oraz przy zabu-
dowie pierzejowej ul. Nadarzyń-
skiej. W nieruchomościach nale-
żących do miasta chcemy promo-
wać działalność, która ma cha-
rakter miastotwórczy, wynajmu-
jąc powierzchnie dla określonych 
branż na preferencyjnych warun-
kach.

Więcej zieleni w mieście

 To już się dzieje. Od dłuższe-
go czasu podejmujemy na sze-
roką skalę działania proekolo-
giczne w ramach hasła „Piasecz-
no dla klimatu”. Między inny-
mi sadzimy nowe drzewa, krze-
wy i kwiaty na terenach, które 
kilkanaście czy nawet kilkadzie-
siąt lat temu zostały „zabetono-
wane”. Jednym z takich miejsc 
jest piaseczyński rynek. Posadze-
nie tu drzew ze względu na infra-
strukturę podziemną jest olbrzy-
mim wyzwaniem, ale mamy już 
gotowy projekt, który przewiduje, 
że w kolejnych sezonach spotyka-
jąc się na placu Piłsudskiego, bę-
dziemy mogli ukryć się w cieniu 
drzew. Planując nową infrastruk-
turę uwzględniamy też wyzwa-
nia klimatyczne. Zieleń pojawia 
się wzdłuż naszych dróg – nie tyl-
ko po to, by oczyszczać powietrze 
i dawać cień, ale również dlatego, 
żeby zapewnić częściową retencję 
wód opadowych. W ramach błę-
kitno-zielonej infrastruktury pla-
nujemy też dalsze zagospodaro-
wanie Traktu nad Perełką i kolej-
nego fragmentu parku miejskiego.

Miasto przyjazne i bezpieczne

 Planując zmiany w centrum 
Piaseczna, wzorujemy się na idei 
miasta krótkich dystansów – an-
gielskiego 15-Minute City. To 
miasto, w którym większość 
spraw jesteśmy w stanie załatwić 
w najbliższej okolicy – pieszo, ro-
werem lub korzystając z transpor-

tu publicznego. Zależy nam na 
tym, by nasze miasto zapewniało 
bezpieczeństwo wszystkim uczest-
nikom ruchu, dlatego wprowadza-
my w centrum rozwiązania, któ-
re mają poprawić bezpieczeństwo 
przede wszystkim tzw. niechronio-
nych uczestników ruchu – ograni-
czamy prędkość, instalujemy spe-
cjalne oznaczenia i doświetlamy 
przejścia dla pieszych, a także bu-
dujemy infrastrukturę dla rowe-
rzystów i rozwijamy sieć transpor-
tu publicznego.
 Troszczymy się też o detale – 
oprócz zachęcającej do spacerów, 
wypielęgnowanej zieleni miejskiej, 
dbamy o wygląd ulic i placów, es-
tetykę mebli miejskich i ich wyso-
ką jakość. Zależy nam również na 
stworzeniu atrakcyjnych powiązań 
komunikacyjnych poszczególnych 
obszarów miasta.

Polityka parkingowa

 Polityka parkingowa pro-
wadzona przez gminę Piasecz-
no służy zapewnieniu dostęp-
ności do handlu i usług w śród-
mieściu poprzez rotację pojaz-
dów. Wprowadzenie Strefy Płat-
nego Parkowania oraz Miejskich 
Parkingów Płatnych sprawi-
ło, że klientom znacznie łatwiej 
znaleźć miejsce postojowe w są-
siedztwie interesującej ich loka-
lizacji. Obecnie bez problemu 
można zaparkować w centrum 
miasta, co przed uruchomie-
niem płatności było niemal nie-
możliwe. Za korzystanie z tych 
miejsc trzeba zapłacić niewielką 
kwotę, a dodatkowo, jeśli zatrzy-
mujemy się na mniej niż 45 mi-
nut, korzystamy z postoju bez-
płatnego. 
 - Wiemy, że parkowanie jest 
i będzie problemem, dlatego re-
zerwujemy miejsce pod par-
king wielopoziomowy i planu-

jemy budowę parkingu pod-
ziemnego w budynku sali kino-
wo-teatralnej – mówi burmistrz 
Daniel Putkiewicz.

Kiedy ta wizja 

ma szansę realizacji?

 Zmiany w mieście już reali-
zujemy, traktując je jako skła-
dowe pewnej całości w myśle-
niu o centrum miasta. Moder-
nizujemy budynki Starej Plebani 
oraz dawnej remizy OSP – 
w obu będą działać nowe insty-
tucje kulturalne. Przebudowa-
liśmy duży fragment ul. Puław-
skiej i właśnie rozpoczynamy 
kolejny etap przebudowy ulicy 
do skweru Kisiela. Wybudowa-
liśmy nowe połączenie drogowe 
od ul. Kościelnej do ul. Nada-
rzyńskiej pozwalające ominąć 
ul. Kościuszki. Zazieleniamy 

ulice. Gotowy jest również pro-
jekt posadzenia nowych drzew 
na placu Piłsudskiego, którego 
realizację zamierzamy rozpo-
cząć jeszcze w tym roku. Przy-
gotowujemy przemianę placu na 
rogu ulic Jana Pawła II i Puław-
skiej. Gmina jest też właścicie-
lem działek w centrum i będzie 
ogłaszać konkursy architekto-
niczne na ich zagospodarowanie 
pod konkretne cele inwestycyjne. 
 Kluczowe jest to, by nowa za-
budowa, której realizację dopu-
ści miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego, wzbo-
gacała centrum miasta i była 
czynnikiem miastotwórczym – 
a Piaseczno stało się wygodnym 
i bliskim miejscem do życia, na-
kręconym energią mieszkańców.
 Więcej informacji o wizji roz-
woju śródmieścia i mpzp dla cen-
trum Piaseczna znajdą Państwo 
na stronie: www.piaseczno.eu.

 W związku z potrzebą uchwalenia nowego miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla ścisłego centrum miasta, postanowiliśmy prze-
prowadzić szerszą analizę ścisłego centrum i od kilku 
miesięcy, współpracując z urbanistami i architektami, 
zastanawiamy się nad kierunkami tych zmian.
 – Naszym zadaniem jest dbanie o miasto dziś, ale 
także myślenie o jego przyszłości. Dzisiejsze decyzje 
bowiem wpłyną na wygląd i funkcjonalność miasta 
przez następne kilka, kilkanaście, a nawet kilkadzie-
siąt lat – podkreśla burmistrz Daniel Putkiewicz. – De-
cyzje te powinny być świadome i uwzględniać mię-
dzy innymi wyzwania związane z kryzysem klima-
tycznym, zmianami demografi cznymi, ale też oczeki-
waniami społecznymi. Mamy pełnych energii i pomy-
słów mieszkańców, którzy oczekują dynamicznych 
zmian. Są to zarówno właściciele nieruchomości, oso-

by prowadzące tu działalność 
gospodarczą, jak i wszyscy, 
którzy tu mieszkają, załatwia-
ją swoje sprawy w centrum 

miasta, korzystają z bogatej 
oferty kulturalnej czy wybie-
rają się na spacer.

1 - lokalizacja sali kinowo-teatralnej

2 - potencjalne miejsce dla nowej siedziby Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

2

1

Daniel Putkiewicz
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
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O G Ł O S Z E N I E

Wybierz filmy na

Kino Plenerowe

PIASECZNO

 Gmina uruchomiła głoso-
wanie na 8 fi lmów, które w 
lipcu i sierpniu będzie moż-
na obejrzeć w ramach Kina 
Plenerowego na skwerze Ki-
siela. Pokazy pod chmurką 
będą odbywały się w piątko-
we wieczory od 1 lipca. Gło-
sować można na stronie gmi-
ny do 15 maja. Do wyboru są 
w tym roku następujące fi l-
my: Aida, Baby Driver, Boska 
Florence, Był sobie pies, Do-
brze się kłamie w miłym to-
warzystwie, Green Book, Je-
stem najlepsza! Ja, Tonya, 
Julietta, Kłamstewko, La La 
Land, Małe Kobietki, Mój 
piękny syn, Na rauszu, Naro-
dziny Gwiazdy, Sokół z ma-
słem orzechowym, Sound of 
Metal, Zanim się pojawiłeś i 
Zwariować ze szczęścia.

TW

Oddali hołd pomordowanym w Katyniu
POWIAT W czwartek na cmentarzu parafi alnym w Piasecznie złożono kwiaty i wieńce przy Po-

mniku Katyńskim. Wydarzeniem towarzyszącym obchodom Miesiąca Pamięci Narodowej było 

spotkanie w domu kultury z Sebastianem Sękiem, zatytułowane „Historia komiksem pisana”

 Po uroczystym przemarszu 
pocztów sztandarowych pod 
Pomnik Katyński odśpiewa-
no wspólnie hymn narodowy, a 
modlitwę za ofiary bestialskie-
go mordu dokonanego przez 
NKWD wiosną 1940 roku po-
prowadził ksiądz proboszcz 
parafii św. Anny w Piasecznie, 
Andrzej Krynicki.
 - Dzisiejsze spotkanie jest 
okazją do przypomnienia zna-
czących wydarzeń z historii na-
szego narodu – powiedział pro-
wadzący obchody z ramienia 
Centrum Kultury w Piasecznie 
Paweł Górski. 
 W imieniu mieszkańców 
głos zabrała również wicebur-
mistrz Piaseczna Hanna Ku-
łakowska-Michalak podkre-
ślając, że Miesiąc Pamięci Na-
rodowej to wyjątkowy czas. 
- Wspominany ludzi, którzy 

za wolność zapłacili najwyż-
szą cenę. Piaseczyńska zie-
mia była świadkiem wielu waż-
nych wydarzeń – przypomnia-
ła. - Uczestnikom tych drama-
tycznych i doniosłych zrywów 
jesteśmy winni cześć i pamięć. 
Są wśród nas osoby wyjątko-
we – kombatanci, dla których 
jestem pełna uznania za to, że 

podejmując ogromne ryzyko 
walczyli o lepszą Polskę.
 Następnie uczczono pamięć 
poległych i ofiar minutą ciszy, 
po której odczytano Apel Pa-
mięci oraz złożono wiązanki 
przy Pomniku Katyńskim. Ob-
chody uświetnił piaseczyński 
Chór „Lira”. 

Tyl.

Rozbudowa szkoły 
idzie pełną parą
KONSTANCIN-JEZIORNA Od lipca ubiegłego roku trwa rozbu-

dowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Słomczynie, która ma kosz-

tować ponad 14 mln zł. Inwestycja, która zakończy się w przy-

szłym roku, wkracza właśnie w kolejny etap

 Nowe skrzydło SP nr 4 ma 
być połączone z istniejącą czę-
ścią szkoły specjalnym łączni-
kiem, na którego dachu zapla-
nowano niewielki ogród. Doce-

lowo placówka zyska sześć no-
wych sal lekcyjnych, sanitariaty 
oraz kuchnię ze stołówką. Za-
gospodarowany zostanie rów-
nież teren wokół szkoły. Po-
wstanie tu m.in. wielofunkcyj-
ne boisko i nowe miejsca par-
kingowe. W tej chwili na parte-
rze budynku stawiane są ściany 
przyszłej kuchni i stołówki. Wy-
konawca układa też instalację 
sanitarno-kanalizacyjną na po-
ziomie -1. To tu znajdą się szat-
nie, toalety oraz pomieszczenia 
socjalne i techniczne. Gmina 
uzyskała już od starostwa zgo-
dę na budowę obok szkoły par-
kingu (przy ul. Wagarowej), na 
którym zmieści się 40 samo-
chodów. Zadanie to zrealizu-
je kolejny wyłoniony  w prze-
targu wykonawca. Rozbudowa 
„Czwórki” w Słomczynie prze-
biega zgodnie z planem i ma za-
kończyć się w trzecim kwartale 
przyszłego roku.

TW
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Utrudnienia na drodze wojewódzkiej
PIASECZNO Wzdłuż drogi 722 w Bogatkach powstaje nowy chodnik, o który od lat zabiegali 

mieszkańcy. Niestety, inwestycja powoduje liczne uciążliwości

 Przygotowania do budowy 
chodnika trwały kilka lat. Po-
wstaje on na prośbę mieszkań-
ców, którzy obawiali się o swoje 
bezpieczeństwo (w Bogatkach 
często dochodziło do groź-
nych wypadków). Komplekso-
wą przebudowę drogi 722 na 
odcinku 1 km realizuje Mazo-
wiecki Zarząd Dróg Wojewódz-
kich. Inwestycja ma kosztować 
ponad 2,3 mln zł. - Fajnie, że ro-
bią ten chodnik, ale panuje tam 
totalny chaos – przekonuje pan 
Dariusz, nasz czytelnik. - Na 
krótkich odcinkach drogi wyko-
nawca wprowadza co jakiś czas 
ruch wahadłowy. To powodu-
je zamieszanie. Uważam, że po-
winni po prostu zrobić dłuższe 
„wahadło” ze światłami i wyłą-
czyć cały pas ruchu na przebu-
dowywanym odcinku. A tak nie-
mal codziennie są tam dantejskie 
sceny, bo kierowcy często jeżdżą 
na trzeciego. W końcu dojdzie do 
wypadku lub rękoczynów.
 Monika Burdon, rzecznicz-
ka MZDW przekonuje, że wy-
konawca robi wszystko, aby 
minimalizować uciążliwości. 
- Organizacja ruchu na prze-
budowywanym odcinku dro-

gi cały czas się zmienia, dlate-
go kierowcy powinni mieć się 
na baczności i jeździć ostrożnie 
– mówi Monika Burdon. - Ter-
min zakończenia robót ubiega 
25 sierpnia. To spora inwestycja, 
która oprócz budowy chodnika 

obejmuje też m.in. budowę azy-
lu dla pieszych uspakajającego 
ruch, zjazdów na posesję, prze-
budowę podziemnej infrastruk-
tury czy budowę oświetlenia.

TW

Prace w rejonie drogi wojewódzkiej

w Bogatkach potrwa do końca sierpnia

Nowe przedszkole
i żłobek
PRAŻMÓW Gmina otrzymała pozwolenie na budowę nowego 

budynku przedszkola i żłobka w Jaroszowej Woli

 - Nasza gmina jest coraz atrakcyjniejsze do zamieszkania i ży-
cia, co nas niezmiernie cieszy – podkreśla wójt Jan Adam Dąbek. 
-  To oznacza także duże wyzwania w zabezpieczeniu infrastruktury 
m.in. oświatowej. Ogłaszamy przetarg na wykonawstwo, mam na-
dzieję ze we wrześniu przyszłego roku nasze maluchy będą już tam 
się bawić, a poprzez zabawę uczyć. 
 Według kosztorysu obiekt ma kosztować ponad 12 mln złotych

AB
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W podróż fiatem dookoła świata
PIASECZNO W Klubie Podróżnika Biblioteki Publicznej w Piasecznie Monika i Jan Czempińscy 

opowiedzieli o swojej niezwykłej wyprawie fi atem uno dookoła świata, która ostatecznie 

stała się przede wszystkim... podróżą przez Azję

 Na początku 2018 roku pi-
saliśmy w Kurierze Południo-
wym o wielkich planach mło-
dego małżeństwa z Żabień-
ca. Wprawdzie Monika i Jan 
Czempińscy zawsze lubili wę-
drówki, ale w swoją podróż po-
ślubną postanowili zrealizować 
coś wyjątkowego i przy okazji 
spełnić swoje życiowe marzenie. 
Chcieli okrążyć kulę ziemską. I 
nie byłoby w tym jeszcze może 
nic niezwykłego, gdyby nie to, 
że para postanowiła dokonać 
tego z mocno ograniczonym 
budżetem wyruszając w drogę... 
wysłużonym fiatem uno.
 - Pierwszą część trasy chce-
my przejechać naszym fiatem 
uno, potem będziemy impro-
wizować – zapowiadali przed 
czterema laty na łamach naszej 
gazety.
 Ich wyprawa miała trwać,  
od minimum dziewięciu mie-
sięcy aż do... dwóch lat. Na 
spotkaniu w bibliotece mał-
żeństwo czekało więc nie lada 
wyzwanie – przez nieco po-
nad dwie godziny opowiedzieć 
o wszystkich najważniejszych 
rzeczach, które spotkały ich po 
drodze.

Celów nie brakowało

 Jak się okazało, ostatecz-
nie podróż z Polski do Chin 
potrwała nieco krócej niż pier-
wotnie planowali, bo „tylko” 
pół roku.

 - To było jedno z najważ-
niejszych doświadczeń mojego 
życia – mówi Jan Czempiński. 
- Nie chciałem tu jednak wystą-
pić przed państwem jako eks-
pert i ktoś, kto wie szczególnie 
dużo o rzeczach, które zoba-
czył, ale po prostu jako miesz-
kaniec Piaseczna. Okazało się, 
że marzenie o wyjeździe da się 
spełnić.
 Początkowe plany były nie-
zwykle ambitne – po Azji, mia-
ła być jeszcze Australia, a po-
tem Stany Zjednoczone. Gene-
ralnie para marzyła o tym żeby 
nie wracać do Polski... przez 
lata.
 - Bardzo się jednak cieszy-
my z tego, co udało się zreali-
zować – przyznał prelegent. 
 Na datę wyjazdu, po ponad 
roku przygotowań, podróżni-
cy wyznaczyli sobie pierwszy 
dzień wiosny 2018 roku, ale zo-
stała ona nieco przesunięta ze 
względu na Święta Wielkanoc-
ne. Po wspólnym ustaleniu bli-
sko setki celów na szlaku wypra-
wy małżeństwo spakowało naj-
potrzebniejsze rzeczy do, kupio-
nego pierwotnie po to by dojeż-
dżać do pracy w Górze Kalwa-
rii za 1800 złotych, fiata uno z 
1995 roku. Do tego przeszli cały 
szereg szczepień, wyposażyli się 
w najistotniejsze informacje o 
krajach przez które zaplanowa-
li przejechać i rozpoczęli swoje 
wymarzone wakacje.

 - Na wyjazd przeznaczyli-
śmy wszystkie pieniądze z pre-
zentów ślubnych plus bieżą-
ce oszczędności - zdradził Jan 
Czempiński. - Było tego w su-
mie 13 tysięcy złotych.

Przez Beskidy do Chin

 Celem numer jeden w Pol-
sce było przejście (z noclega-
mi pod namiotem) Główne-
go Szlaku Beskidzkiego – naj-
dłuższego szlaku pieszego w 
naszym kraju. Następnie, po 
przekroczeniu polskiej granicy, 
podróżnicy udali się na Węgry 
(zahaczając o Balaton), a stam-
tąd (przez Chorwację i niezwy-
kle gościnną Bośnię i Hercego-
winę) do Albanii (z przypad-
kowo spotkanym, ale zaska-
kująco sympatycznym człon-
kiem albańskiej mafii), Gre-
cji (gdzie zwiedzili, trudno do-
stępny, półwysep Athos), Tur-
cji, Gruzji (z piękną, dziką i gó-
rzystą przyrodą), Azerbejdża-
nu (z ogniem buchającym ze 
skał), Uzbekistanu (przez któ-
ry pierwotnie nie planowali je-
chać), Kirgistanu (gdzie wzię-
li udział w Światowych Igrzy-
skach Koczowników) i Chin. 
Wspomnienia z wyprawy uzu-
pełniane były licznymi zdję-
ciami i materiałami filmowy-
mi. Małżeństwo opowiedzia-
ło, między innymi, o lokalnych 
kuchniach i o przygodach, któ-
re spotkały ich po drodze.

 A co stało się z fiatem uno, 
który pierwotnie miał doje-
chać na Węgry? Okazało się, że 
mimo trudnych niejednokrot-
nie warunków do jazdy, dotarł 
on aż do Kirgistanu.
 - Pierwsza awaria przytrafi-
ła się nam w połowie podróży 
po Uzbekistanie, kiedy to prze-
dziurawił się (z powodu jako-
ści dróg) bak paliwa – zdradził 
Jan Czempiński. - Wcześniej 
nie złapaliśmy nawet gumy!
 Nie mogąc wjechać autem 
do Chin, małżeństwo przeka-
zało je „na wieczyste użytko-
wanie” uchodźcom z Tadży-
kistanu. Jego sprzedaż w ogó-
le nie wchodziła w grę, bo – jak 
się okazało – trzeba byłoby 
wówczas zapłacić cło w wyso-
kości... 32 tysięcy złotych. 
 - Ostatecznie fiat skoń-
czył w rękach osoby, która na-
prawdę potrzebowała pomocy 
– podkreślił prelegent. - Dotar-
ła do mnie kilka miesięcy temu 

wiadomość, że został on już ze-
złomowany, ale... jakoś nie chce 
mi się w to wierzyć.
 Wielka podróż państwa 
Czempińskich zakończyła się 
w Państwie Środka, gdzie tra-
dycyjna, wielowymiarowa kul-
tura spotyka się z – pełną, szo-
kującego niekiedy, rozmachu 
– nowoczesnością. I choć mał-
żeństwo miało już nawet wy-
kupione wizy do Wietnamu, 
to musiało wracać do Polski 
ze względu na chorobę babci 
Pana Janka. 
 Spotkanie w CEM, choć 
trwało długo, sprawiło wraże-
nie, że temat nietypowej po-
dróży z pewnością nie został 
do końca wyczerpany. Wszyscy 
zainteresowani mogą jednak 
wejść na stronę www.facebook.
com/tubylemme, gdzie pan Jan 
udokumentował kolejne przy-
stanki tej wspaniałej wycieczki.

Grzegorz Tylec

Piknik rowerowy 
i doszkalanie rowerzystów
PIASECZNO W najbliższą niedzielę 24 kwietnia na piaseczyńskim rynku odbę-

dzie się Piknik Rowerowy. Przez najbliższe tygodnie będzie także prowa-

dzona akcja doszkalania rowerzystów

 W niedzielę w godzinach 
12-16 na pl. Piłsudskiego poja-
wi się miasteczko rowerowe, na 
którym dzieci pod okiem poli-
cjantów i strażników miejskich 
będą mogły uczyć się zasad po-
ruszania się po drogach.
 Podczas pikniku plicjan-
ci przypomną zasady ruchu 
drogowego i pokażą najczę-
ściej popełniane błędy. Dzie-
ci, młodzież i dorośli będą mo-
gli wziąć udział w konkursach 
z atrakcyjnymi nagrodami w 
postaci gadżetów rowerowych. 
Trzeba będzie wykazać się zna-
jomością przepisów i oznaczeń 
rowerowych a także spostrze-
gawczością.
 Podczas imprezy będzie 
można również oznakować ro-
wer, skorzystać z bezpłatnego 
serwisu rowerowego czy „wy-

produkować” pedałując na ro-
werze własny koktajl. Na naj-
młodszych zostanie przygoto-
wana „strefa malucha”.

Doszkolą, przypomną, 

przestrzegą

 W kilka najbliższych week-
endów urzędnicy gminy w to-
warzystwie policjantów i 
strażników miejskich pojawią 
się na uczęszczanych trasach 
rowerowych, by przypominać 
rowerzystom o zasadach ru-
chu. Respektujący przepisy, 
mogą liczyć na rowerowe upo-
minki od gminy Piaseczno. 
Pozostali na przypomnienie 
zasad. A pamiętać i respekto-
wać przepisy warto nie tylko ze 
względów bezpieczeństwa, ale 
też w trosce o własny portfel. 
Jazda po chodniku czy ścieżką 

rowerowa pod prąd może kosz-
tować 200 zł.
 W piątkowe popołudnia 22 
kwietnia oraz 6 maja w godzi-
nach 15-17 urzędnicy i poli-
cjanci będą czekać na rowerzy-
stów m.in. na ul. Puławskiej, 
przy skwerze Kisiela czy ska-
teparku, a w piątek 20 maja w 
okolicach Targowiska Miejskie-
go w godzinach 9-11. W sobotę 
22 kwietnia będzie można ich 
spotkać przy Al. Kalin i Gór-
kach Szymona, 7 maja na ścież-
kach rowerowych w Żabieńcu i 
Zalesiu Górnym, a 21 maja w 
Józefosławiu – nieopodal szko-
ły i przy ul. Cyraneczki w okoli-
cach skrzyżowań z ulicami Wi-
lanowską i Julianowską. Sobot-
nie akcje zaplanowane są w go-
dzinach 12-14.

AB

Utrudnienia 
w centrum miasta
PIASECZNO W czwartek rozpoczęto roboty drogowe 

w ciągu ulicy Kościuszki na odcinku od skrzyżo-

wania z ulicami Jana Pawła II i Chyliczkowską do 

skweru Kisiela

 Nie można skręcać w ulicę Kościuszki, zarówno jadąc ulicą Chy-
liczkowską jak i Jana Pawła II. Zakaz nie dotyczy dojeżdżających do 
posesji oraz autobusów. Niestety mimo zapowiedzi nie uwzględ-
niono taksówek. W ramach inwestycji zostanie przebudowana 
jezdnia i chodniki. Utrudnienia mają potrwać około 2,5 miesiąca.

AB
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Pożegnanie z drugą ligą
KOSZYKÓWKA, II LIGA, MUKS PIASECZNO - KKS TUR BASKET BIELSK PODLASKI 82 : 84, MKS OCHOTA 

WARSZAWA MUKS PIASECZNO 68 : 63 Tylko dwa zwycięstwa w dwóch ostatnich me-

czach rundy zasadniczej dawały jeszcze szansę podopiecznym Cezarego Dą-

browskiego na pozostanie w drugiej lidze. Niestety, ostatecznie sztuki tej nie 

udało się dokonać, choć trzeba przyznać, że do szczęścia brakowało niewiele

Końcowa tabela grupy B drugiej ligi
1 KKS Polonia Warszawa 56 28 28 - 0 14 - 0 14 - 0 2517 - 1703
2 ŁKS Coolpack Łódź 52 28 24 - 4 11 - 3 13 - 1 2702 - 2106
3 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 51 28 23 - 5 12 - 2 11 - 3 2549 - 2037
4 Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 47 28 19 - 9 10 - 4 9 - 5 2444 - 2220
5 Żubry Chorten Białystok 46 28 18 - 10 10 - 4 8 - 6 2176 - 2102
6 Energa Hutnik 43 28 15 - 13 7 - 7 8 - 6 2368 - 2421
7 Kolejarz Basket Radom 41 28 13 - 15 7 - 7 6 - 8 2230 - 2334
8 Profbud Legia Warszawa 41 28 13 - 15 8 - 6 5 - 9 2219 - 2260
9 Isetia Erzurum 40 28 12 - 16 8 - 6 4 - 10 2230 - 2333
10 MKS Ochota Warszawa 37 28 9 - 19 5 - 9 4 - 10 2007 - 2387
11 AZS UJK Kielce 37 28 9 - 19 8 - 6 1 - 13 2191 - 2339
12 TSK Roś Pisz 36 28 8 - 20 7 - 7 1 - 13 2126 - 2374
13 UKS Trójka Żyrardów 36 28 8 - 20 4 - 10 4 - 10 2178 - 2542
14 KS Legion Legionowo 34 28 6 - 22 2 - 12 4 - 10 1982 - 2374
15 MUKS Piaseczno 33 28 5 - 23 4 - 10 1 - 13 1976 - 2363

 Spotkanie z zespołem ze 
ścisłej czołówki ligi, KKS Tur, 
było przez cały czas niezwykle 
wyrównane, o czym świadczą 
najlepiej wyniki poszczegól-
nych kwart, z których dwie były 
na remis, a w kolejnych dwóch 
goście byli lepsi zaledwie o je-
den punkt. Bardzo dobre zawo-
dy zaliczyli tego wieczoru, chy-
ba najlepsi w Piasecznie rów-
nież w przekroju całego sezonu, 
Filip Munyama (27 punktów) i 
Damian Zapert (15 punktów i 
10 zbiórek). Niestety, kolegom 
nie mógł pomóc w najważniej-
szych momentach doświadczo-
ny Tomasz Wójcikowski, który 
rozpoczął mecz od celnej trójki, 
ale z powodu kontuzji nie mógł 
dalej kontynuować spotkania. 
Gospodarze mieli jeszcze w 
ostatnich sekundach szansę na 
doprowadzenie do dogrywki, 
ale ostatnia akcja nie poszła po 
ich myśli – Zapert nie trafił do 
kosza z trudnej pozycji, w efek-
cie czego Piaseczno musiało nie 
tylko przełknąć gorycz porażki, 
ale i spadku do trzeciej ligi.
 Na pożegnanie sezonu Pia-
seczno przegrało jeszcze z 
Ochotą, choć przez większość 
meczu nie było drużyną gorszą. 
Niestety, decydująca była tym 

razem druga kwarta, w której 
MUKS przeżywał trudne chwi-
le (20:7) i – pomimo ambitnej 
pogoni w drugiej połowie – nie 
udało się już naszej drużynie 
odwrócić losów rywalizacji. 
Najwięcej punktów dla piasecz-

nian zdobyli tym razem Piotr 
Łazarek (17) i Jakub Prowiń-
ski (14). Naszym koszykarzom 
życzymy teraz jak najszybszego 
powrotu do drugiej ligi.

Tyl.

Lepsi nawet w dziesięciu
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, MKS PIASECZNO – POGOŃ II SIEDLCE 1:0 Choć już w pierwszej połowie, po 

kontrowersyjnej decyzji sędziego, biało-niebiescy musieli grać w osłabieniu, nie przeszkodzi-

ło im to w odniesieniu kolejnego, w pełni zasłużonego ligowego zwycięstwa
 Lider drugiej grupy ma-
zowieckiej czwartej ligi roz-
począł mecz zgodnie z ocze-
kiwaniami, spychając przy-
jezdnych do defensywy. I 
choć w kilku pierwszych ak-
cjach brakowało nieco do-
kładności albo na posterun-
ku był bramkarz Pogoni, to 
w 22. minucie Piaseczno wy-
szło w końcu na prowadze-
nie. Po dograniu piłki przez 
Łukasza Matulkę Wiktor 
Koczkodaj skierował ją pe-
chowo do własnej bramki. I 
kiedy wydawało się, że kolej-
ne gole dla MKS-u będą tyl-
ko kwestią czasu, po jednym 
z nielicznych wypadów go-
ści, kapitan Michał Janowski 
sfaulował rywala, za co nasz 
zawodnik ujrzał bezpośred-
nią czerwoną kartkę. I choć 
kontra była dynamiczna, to 
jednak przewinienie miało 
miejsce w środku pola, a wy-
chodzący napastnik nie miał 
bynajmniej otwartej drogi 
do bramki. Gospodarze dłu-

go protestowali, bo wydawa-
ło się, że arbiter powinien ra-
czej sięgnąć po żółtą kartkę.
 Po zmianie stron w 
pierwszych 15 minutach to 
jednak Piaseczno wyglądało 
jakby miało liczebną prze-
wagę. W trzech sytuacjach 
jakimś cudem piłka ani razu 
nie zatrzepotała w siatce go-
ści, choć naprawdę świetne 

okazje na podwyższenie wy-
niku mieli kolejno Konrad 
Rudnicki, Szymon Wiejak i 
Michał Suchanek. Dopiero 
w samej końcówce MKS od-
dał nieco pola gry gościom, 
szanując wynik, ale tak na-
prawdę Pogoń ani razu nie 
zdołała już poważnie zagro-
zić miejscowym.

Złota Dominika
KICKBOXING Choć 15-letnia mieszkanka gminy Prażmów do-

piero niedawno odkryła w sobie zamiłowanie do sportów 

walki, to bardzo szybko przyniosło to konkretne efekty

 - Trenuję kickboxing dopiero od ośmiu miesięcy – mówi Dominika 
Pruszczyk, zawodniczka klubu UKS Tom Bee Team z Góry Kalwarii. - De-
cyzja o moim udziale w zawodach jeszcze jakiś czas temu nie była taka 
oczywista. Trener Tomasz Bąk miał jednak większe zaufanie do moich 
umiejętności niż ja sama i przekonał mnie, że warto spróbować. 
 Trwające trzy dni Mistrzostwa Polski juniorów i seniorów w formu-
le full contact w Drezdenku były dla Dominiki (rywalizującej w katego-
rii juniorów młodszych do 60 kg) niezapomnianym przeżyciem. W fi na-
le nasza reprezentantka walczyła z zawodniczką z większym doświad-
czeniem, przez co spodziewała się jej dominacji w ringu. 
 - Jednak podczas walki „robiłam swoje” - zdradza 16-latka. - To wy-
starczyło, aby przeciwniczka zaczęła popełniać błędy i otrzymywać 
punkty karne. Wtedy przeszło mi przez myśl, że ta walka może skoń-
czyć się dla mnie wygraną. I tak też się stało. Przyznam, że jadąc na mi-
strzostwa nie myślałam, że uda mi się osiągnąć tak dobry wynik. Ta wy-
grana motywuje mnie do dalszej ciężkiej pracy. Wiem, że mimo sukce-
su, jestem cały czas na początku mojej kickbokserskiej drogi.

Tyl.

Podwójne derby dla Perły
PIŁKA NOŻNA, A KLASA, B KLASA, JEDNOŚĆ ŻABIENIEC – PERŁA ZŁO-

TOKŁOS 0:1, JEDNOŚĆ II ŻABIENIEC – PERŁA II ZŁOTOKŁOS 2:4 W Wiel-

ką Sobotę kibice w Żabieńcu mieli wyjątkową okazję żeby obejrzeć 

najpierw konfrontacje pierwszych, a potem drugich zespołów Jed-

ności i Perły. W obu przypadkach górą byli goście ze Złotokłosu

 W pierwszym świątecznym meczu od samego początku prze-
ważali przyjezdni, ale w kilku dogodnych sytuacjach byli niesku-
teczni. Napastników Perły wyręczył za to w 44. minucie Mateusz 
Szymczak, który przeciął zagranie Cezarego Kura i nie dał szans 
swojemu bramkarzowi na skuteczną interwencję. Jak się okazało, 
była to jedyna bramka tego meczu (sędziowie zapisali ją w końcu 
Kurowi), który w drugiej połowie wprawdzie nieco się wyrównał, 
ale piłkarze obu ekip nie byli już w stanie skierować piłki do siatki.
 W B klasie również lepsza była Perła, choć spotkanie miało w sobie 
nieco więcej dramaturgii. Ekipa ze Złotokłosu prowadziła do przerwy 
2:0 po golach Aleksandra Liwińskiego i Patryka Tobera, ale po zmia-
nie stron – za sprawą bramek Michała Wachulaka i Michała Gąsiew-
skiego – Jedność wróciła do gry. Ostatnie słowo należało jednak znów 
do przyjezdnych. Najpierw Łukasz Jakóbiak wykorzystał błąd obrony 
miejscowych, a w doliczonym czasie gry dobił Żabieniec strzałem z 
rzutu karnego (po faulu na Kacprze Orzechowskim) Mariusz Jakubiak.

Tyl



Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ
tel. 22 756 79 39

Likwidujemy zmarszczki
Istnieje zabieg, który ujędrni zagęści skórę, będzie przeciwdziałał opadaniu 

powiek. Można go wykonać w gabinecie kosmetycznym i nie wiąże się z cza-

sowym wyłączeniem z życia z powodu konieczności rekonwalescencji. Brzmi 

zagadkowo? Jest to zabieg peptydowego nano peelingu frakcyjnego.

 Najbardziej charaktery-
styczną oznaką starzenia się 
skóry są zmarszczki, które po-
wstają z powodu degrada-
cji  kolagenu, elastyny i pepty-
dów oraz zaburzeniami w lipi-
dowej matrycy skóry. Składniki 
przeciwzmarszczkowe powin-
ny,  więc skutecznie hamować 
wszystkie te procesy.

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

 Dzięki wysokim stężeniom  
neuropeptydów obserwujemy 
rozkurczanie mięśnie i bloko-
wanie powstawania zmarszczek 

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

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

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

Salon Fryzjersko-Kosmetyczny BB, 
Piaseczno, ul. Młynarska 6 lok. 45 (wejście od Warszawskiej); 

Tel. 692 70 90 40, www.bbsalon.pl



DAM PRACĘ

Koszenie i porządkowanie działek, 
tel. 601 38 49 51

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni ekspe-
dytorów, tel. 534 140 941

Do budowy domów przyjmę od zaraz. Okolice 
Piaseczna, tel. 721 880 282

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

Sprzedawców do delikatesów Pod Dębem w 
Piasecznie, Zalesiu Górnym i Złotokłosie, 
Tel. 797 188 368 lub 694 451 568

Zatrudnię w sklepie spożywczym: Baniocha, 
Łoś lub Nowa Wola, tel. 505 760 600

Przyjmę do pracy panią bądź pana w delikate-
sach w Nowej Iwicznej, tel. 502 159 936

Praca w zakładzie kamieniarskim tel. 600 389 218

Brygady budowlane, stany surowe, tel. 694 401 711

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

Market SPAR Uwieliny zatrudni Sprzedawca-Ka-
sjer/Sprzedawca stoisko mięsne/Magazynier
Tel. 734 146 789 

Kwalifikowany Pracownik Ochrony z książeczką 
broni, Czerniakowska, system 12h, 25zł brutto. 
Umowa o pracę, tel. 660 720 557

Asystentkę księgowej i księgową do biura rachun-
kowego,  tel. 604 559 182

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

Zatrudnię do  prac gospodarczo - remontowych, 
tel. 667 797 094

Sklep spożywczy w  Konstancinie przyjmie do 
pracy na stanowisko kasjer sprzedawca. 
Tel.503-435-217

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

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

Magazyniera do sklepu spożywczego, 
tel. 602 601 676

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

Małe zlecenie dla murarza, tel.601 213 555

Zatrudnię krawcowe Piaseczno tel.  698-430-781

Zatrudnię pracownika złotą rączkę do prac na ma-
gazynie i gospodarstwie rolnym k.Konstancina. 
Tel.22 715 52 68

SZUKAM PRACY

Sprzątanie, tel. 516 096 759

KUPIĘ

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

Antyki wszelkie za gotówkę kupię, tel. 504 017 418 

 
SPRZEDAM

Sosna opałowa, tel. 602 770 361

Bramę, balustradę używaną, traktorek - kosiarkę, 
tel. 887 545 254

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

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup aut, wszystkie marki, tel. 512 391 270

Skup aut, tel. 515 018 430

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

Skup aut, tel. 880 569 894

AUTO - SPRZEDAM

Audi A6, 2002r., stan bdb, tel. 692 172 902

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Budowlana 1330 m.kw.  Henryków Urocze. 
Tel. 504 100 830

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

Działki rekreacyjne (z jeziorkiem) dojazd pocią-
giem w Gminie CHYNÓW, 1000 m kw. za  29 000 
zł, tel. 602 340 549
Sprzedam bardzo tanio działkę budowlaną blisko 
Piaseczna, tel. 602 340 549

Działki rekreacyjno-budowlane, leśne, Prażmów, 
tel. 602 770 361, 791 394 791

Działki budowlane 800 m kw. k. Prażmowa, 
tel. 602 770 361, 791 394 791

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

48 m kw., do zamieszkania, Gołków, 
tel. 602 245 410

Kwatery, 300 zł, Dąbrówka, tel. 667 797 094

Pokój dla Pana, Chylice, tel. 513 626 068

Kawalerka tel: 662 377 618

USŁUGI

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIAJĄCE, 
ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW, www.ogrodybru-
karstwo.pl, tel. 698 698 839

KOMPLEKSOWA ROBIÓRKA BUDYNKÓW,
TEL. 728 890 101

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

TYNKI – 20 LAT DOŚWIADCZENIA -TRADYCYJ-
NE GIPSOWE TEL. 604 415 352

Układanie kostki brukowej, profesjonalnie
 i terminowo, gwarancja, www.dobrybrukarz.pl 
tel. 698 698 839

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

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

Złota rączka + spawanie, tel. 669 686 350

Remonty, glazura, łazienki, ocieplenia, 
tel. 601 304 250

Elektryk, tel. 666 890 886

Hydraulik tel. 886 576 148

Wykończenia mieszkań, tel. 539 492 995

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895

Glazura, remonty, tel. 601 21 94 82

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

Złom. Porządkujesz? Remontujesz? Uprzątnie-
my i wywieziemy złom, tel. 502 898 418

Wycinka drzew,pielęgnacja drzew, usługi pod-
nośnikiem koszowym 14 oraz 18 m , usługi mi-
nikoparką,  tel: 537 537 450, 537 537 650
Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895

KOSIMY DZIAŁKI ZAROŚNIĘTE WYSOKĄ TRA-
WĄ, CHWASTAMI, ZAROŚLA, SAMOSIEJE, 
tel. 500 51 66 77

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

Docieplanie i malowanie budynków, 
tel. 604 938 861

Remonty, złota rączka, tel. 609 009 213

Remonty, glazurnictwo, drzwi,  tel. 503 004 639

Dach – awaria – dzwoń, tel. 881 487 063

Dach – papą – termo, tel. 881 487 063

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

Cyklinowanie, remonty, tel. 510 128 912

Malarskie, tel. 696 120 208

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

Nadzory budowlane, tel. 502 120 724

Układanie kostki brukowej,  tel. 604 174 152

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

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

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

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

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

Kominiarz, tel. 781 495 997

Renowacja antyków tel.733 560 206

Wycinka drzew  tel. 502 415 095

Oczyszczanie działek, wywóz  gałęzi 
tel. 519 874 891

Stoły drewniane, loftowe, schody, renowacja 
schodów 501201194

Glazura ,terakota, remonty. Tel.694 126 583

Remonty tel.796 682 431

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

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

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

Budowa domów, tel. 730 358 998

Glazurnicze, tel. 502 720 600

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Dachy, pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

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

Usługi dekarskie, naprawa dachów, rynny, papy, 
obróbki, tel. 880 250 148

 RÓŻNE 

Pożyczki, tel. 513 654 277

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

Przyjmę, odbiorę drewno z wycinki lub z  połama-
nych drzew, tel. 500 51 66 77

Przyjmę ziemię tel. 535 369 119

NAUKA 

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

PRACOWNIA ROZWOJU TWÓRCZEGO I SAMO-
DOSKONALENIA (LEKCJE PIANINA, RYSUNKU, 
INTERPRETACJA WIERSZY, KINO ARTYSTYCZ-
NE, GRY EDUKACYJNE, rozmowy o twórczym ży-
ciu, o rozwoju osobowości, o naturze człowieka, 
życia i wszechświata, grupa wsparcia ITD.) 
TEL. 571 373 118

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

Chemia, matematyka tel. 791 482 233

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

Korepetycje – język polski, tel. 666 653 177

ZDROWIE I URODA 

ZWIERZĘTA

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

MATRYMONIALNE

Kawaler, 43l, interesujący się apologetyką chrześci-
jańską, duchowością, rozwojem osobowości, ko-
smosem, twórczością, pozna katoliczkę w wieku ok 
30 – 35 lat, którą pokocha bardzo z wzajemnością, 
kontakt: luka.perla@gmail.com
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SEZAM, sklep zielarsko medyczny i zdrowa 
żywność, ul. Czajewicza 1, róg Nadarzyńskiej, 
Piaseczno, tel. 506 76 74 74

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

Zatrudnimy koordynatora opiekunów, nowy Dom 
Opieki Antonina w Piasecznie, tel. 882 787 809

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

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

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

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

Tynki gipsowe, tel. 781 988 372

MALOWANIE, REMONTY MIESZKAŃ, GLA-
ZURNICTWO, PANELE, TEL. 669 945 460

Remonty budowlane, ogrodzenia,
tel. 513 137 581

Anteny, wideo – domofony, montaż, napra-
wa, tel. 603 375 875

WYLEWKI BETONOWE AGREGATEM, 
TEL. 600 87 27 37

Malowanie, Tapetowanie, układanie glazury, 
tel. 600 254 705 Złom odbierzemy (ale również uszkodzone: na-

rzędzia, wiertła itp.; silniki, armaturę, baterie ła-
zienkowe, stare piece na paliwa stałe, piece i pod-
grzewacze gazowe, bojlery, kaloryfery), 
tel. 502 898 418

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

SPRZEDAM miejsce w hali garażowej w różnych 
lokalizacjach Piaseczna tel. 570 810 870
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AKTUALNOŚCI

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

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

ne ciepło. Zabieg jest bezbole-
sny i odprężający

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

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

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

przemiany materii, 
• redukcję cellulitu
• ujędrnienie ciała

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

Zabieg dla każdego?
Nie ma zabiegów, które nie mają 
przeciwwskazań. Do przeciw-
wskazań liposukcji kawitacyj-
nej zalicza się: nadwrażliwości 
na ultradźwięki; posiadania me-
talowych implantów; wszcze-
pionego rozrusznika serca; cią-
ży; miesiączki; cukrzycy; epilepsji 
i stwardnienia rozsianego.

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

Liposukcja kawitacyjna,
czyli piękna figura bez bólu i skalpela

Liposukcja kawitacyjna to bezbolesny sposób na wymodelowanie syl-
wetki i utratę kilku centymetrów. Ten nowoczesny zabieg dostępny jest 
również w Piasecznie.

R E K L A M A
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Kolejna odsłona koszmaru! 
Trwa proces oskarżonych o morderstwo nastolatki
KONSTANCIN-JEZIORNA/PIASECZNO W rezerwacie Łęgi Oborskie pod Konstanci-

nem-Jeziorną w lutym 2020 roku zamordowano 16-letnią Kornelię K. Na ła-

wie oskarżonych zasiadła jej koleżanka ze szkoły Martyna S. wraz ze swoim 

byłym chłopakiem Patrykiem B. Wczoraj odbyła się kolejna rozprawa

 Do morderstwa doszło 11 
lutego 2020 roku w lesie, w re-
zerwacie Łęgi Oborskie. Mło-
dzi ludzie w trójkę (Martyna S. 
Patryk B. i Kornelia K.) mieli 
świętować 17. urodziny Marty-
ny i strzelać z wiatrówki. Wcze-
śniej Patryk B. wykopał wśród 
drzew dół – i jak twierdzi pro-
kurator – wspólnie i w porozu-
mieniu z Martyną S. zaplano-
wał zabójstwo nastolatki. Kor-
nelia najpierw była duszona, a 
później trzy razy postrzelono ją 
z wiatrówki w głowę. Na koń-
cu poturbowana 16-latka wy-
lądowała w dole, gdzie dwu-
krotnie ugodzono ją szpadlem, 
a następnie żywcem zakopano. 
Zmarła na skutek uduszenia 
przysypaną ziemią.

„To zakrawało na pedofilię”

 Podczas wczorajszej roz-
prawy przesłuchiwano kolej-
nych świadków, m.in. matkę 
oskarżonej Martyny S.
 – Wiem, że spotykała się z 
Patrykiem B. – mówiła kobie-

ta. – Nie aprobowaliśmy tego 
związku, nasza córka była 
dziecinna, mało samodziel-
na, choć fizycznie rozwinięta, 
psychicznie poniżej poziomu 
swojego wieku. Ona nie umia-
ła nawet butów sobie dobrze za-
wiązać, do piętnastego roku ży-
cia zbierała lalki. Zakochała się 
w dorosłym mężczyźnie. Moim 
zdaniem zakrawało to na pe-
dofilię. Dojrzały mężczyzna nie 
powinien interesować się dziec-
kiem. Byliśmy nawet na policji, 
ale powiedziano nam, że skoro 
córka ma skończone 15 lat to nie 
można nic zrobić. Była w nim 
bardzo zakochana i litowała się 
nad nim, bo miał trudne dzie-
ciństwo. On tymczasem ją wy-
korzystywał i nastawiał przeciw-
ko nam. Obiecywał, że jak skoń-
czy 18 lat, przeprowadzi się do 
niego i nie będzie musiała już 
słuchać rodziców.
 Matka Martyny S. zeznała, 
że córka zanim poznała o 9 lat 
starszego Patryka B. nie sprawia-
ła problemów wychowawczych.

 – Była zwykłą normalną na-
stolatką, nie była nigdy agre-
sywna – twierdzi kobieta. – Pro-
blemy pojawiły się, gdy zaczęła 
spotykać się z tym mężczyzną. 
Płakała, nie spała po nocach, 
buntowała się. Chciała się z nim 
rozstać, ale szantażował ją, gro-
ził, że odbierze sobie życie.
 – Była w nim bardzo zako-
chana, po tym co się stało do-
piero psychologowie zaczęli jej 
uświadamiać, że była przez tego 
mężczyznę manipulowana – po-
wiedziała matka oskarżonej.
 Zeznała, że po tym gdy do-
szło do zbrodni dziewczyna 
prosiła rodziców, by ją odse-
parować od Patryka B. – Nie 
chciała już się z nim spotykać 
– powiedziała kobieta. – O ca-
łym zdarzeniu dowiedzieliśmy 
się dopiero od policji.

Szokujące wyniki sekcji zwłok

 Zeznania złożył też bie-
gły, który przeprowadzał sekcję 
zwłok zamordowanej Kornelii K.
 – W toku sekcji stwierdzi-

łem obecność dość zaawanso-
wanych, późnych przemian po-
śmiertnych, obejmujących za-
równo powłoki jak i narządy 
wewnętrzne, co w znacznym 
stopniu utrudniało moją oce-
nę – zaczął mówić biegły.
 Zrozpaczeni, wstrząśnię-
ci rodzice Kornelii nie wytrzy-
mali. Poprosili o możliwość 
opuszczenia sali rozpraw.
 Biegły potwierdził, że nastolat-
ka zmarła na skutek gwałtownego 
uduszenia przysypaną ziemią.
 – Pokrzywdzona doznała 
przed śmiercią obrażeń, któ-
re nie były śmiertelne – do-
dał biegły. – Można nawet po-
wiedzieć, że nie były poważne 
w sensie zagrożenia życia. Nie 
stwierdziłem żadnych uszko-
dzeń czaszki ani obrażeń we-
wnątrzczaszkowych.
 Czy w momencie śmierci 
Kornelia była przytomna?
 – Tego nie można rozstrzygnąć 
– odpowiedział biegły. – Osoba 
nieprzytomna również oddycha. 
Ma też odruch przełykania. 
 Biegły wspomniał też o urazie 
w okolicach potylicy. W jego oce-
nie to obrażenie również nie mo-
gło pozbawić życia, co najwyżej 
spowodować utratę przytomności.
 – Cios mógł zostać zadany 
szpadlem – powiedział biegły.

„Miałem bardzo 

dobry kontakt z córką”

 Kolejnym przesłuchiwa-
nym był Marek S. – ojciec 
oskarżonej. – Córka wcześniej 
nie sprawiała problemów wy-
chowawczych – zaręczał świa-
dek. – Na wszystkich świadec-
twach szkolnych jej zachowa-
nie oceniono jako bardzo do-
bre. Mogę sądowi te wszystkie 
świadectwa udostępnić. 
 Swoje relacje z córką Ma-

rek S. ocenił jako bardzo dobre. 
– Interesowała się zwierzętami, 
lubiła psy, miała dużo książek 
o tej tematyce, interesowała się 
nauką, nie miała z nią proble-
mów – mówił ojciec oskarżo-
nej. Podobnie jak matka, ojciec 
Martyny S. zeznał, że nie wie-
dział iż jego córka zaatakowa-
ła gazem i pobiła jedną ze swo-
ich koleżanek.
 – Nie sądzę, by miała kon-
takt z narkotykami – powie-
dział Marek S. – Nie czułem ni-
gdy od niej alkoholu.
 Gdy Kornelia zaginęła py-
tał o nią córkę. – Powiedziała 
mi, że nic nie wie – zeznał oj-
ciec. – Policja sugerowała, że 
dziewczynka mogła wyjechać 
za granicę.
 Jak twierdzi, o śmier-
ci dziewczynki dowiedział się 
rano 28 kwietnia 2020 roku. 
– Do domu przyjechał policjant i 
powiedział, że Kornelia nie żyje 
i Martyna zostaje zatrzyma-
na – mówił Marek S. – Córka 
nie zdradziła nam, że miała coś 
wspólnego ze śmiercią Kornelii.
 Martyna S. poznała Patry-
ka w 2018 roku w wakacje, gdy 
miała 15 lat.
 – Byliśmy przeciwni temu 
związkowi, chcieliśmy by się 
rozstała z Patrykiem B. ze 
względu na dużą różnicę wie-
ku – mówił Marek S.
 Sąd wezwał na przesłu-
chanie także Dawida M., któ-
ry wcześniej podczas przesłu-
chania wyjawił, że oskarżeni 
planowali kolejne morderstwo. 
Mimo że został powiadomiony 
prawidłowo, na wczorajszą roz-
prawę się nie stawił. Sąd nało-
żył na świadka karę porządko-
wą w kwocie 3 tys. złotych. 

Adam Braciszewski

Martynie S. grozi 25 lat więzienia, 

Patrykowi B. dożywocie



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


