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Dziś wyrok w sprawie zabójstwa 
16-letniej Kornelii
KONSTANCIN-JEZIORNA/PIASECZNO Prokurator 

i rodzice zamordowanej nastolatki domagają 

się dla oskarżonych maksymalnego wymiaru 

kary – dożywocia dla Patryka B. i 25 lat więzie-

nia dla Martyny S. Dziś o godzinie 13 sąd wyda 

wyrok. Relację ze sprawy będzie można śledzić 

na portalu PiasecznoNews.pl

Chcą wygodnego
przejścia pod torami
PIASECZNO W Zalesiu Górnym, na przedłużeniu uli-

cy Sinych Mgieł znajduje się wiodący pod torami 

kolejowymi  tunel, przez który przechodzi rura 

wodociągowa. - Chcielibyśmy, aby tym tunelem 

mógł odbywać się ruch pieszy, bo do przejazdu 

jest stąd aż 900 m – mówi pani Magda, jedna z 

mieszkanek.
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Wzięli pod lupę pieszych i rowerzystów
 Policjanci prowadzili działania prewencyjno-kontrolne, 
dotyczące bezpiecznego poruszania się po drogach. Objęły 
one nie tylko kierowców, ale też pieszych i rowerzystów. Łącz-
nie użytkownicy dróg popełnili aż 73 wykroczenia. Do naj-
częstszych należały: nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu 
znajdującemu się na przejściu oraz wyprzedzanie pojazdu na 
przejściu lub w jego sąsiedztwie. 60 uczestników ruchu zosta-
ło ukaranych mandatami, a 11 osób otrzymało pouczenia. Po-
licjanci sporządzili też dwa wnioski o ukaranie do sądu.
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Droga chwila zapomnienia
 Kilka dni temu policjanci z drogówki postanowili spraw-
dzić, z jaką prędkością jeżdżą kierowcy w Mariance. Nieste-
ty, jak się okazało, wielu z nich nie stosuje się do ograniczeń 
obowiązujących w terenie zabudowanym. Rekordzista prze-
kroczył dozwoloną prędkość aż o 96 km/h (jechał 146 km/h) 
w związku z czym stracił prawo jazdy na trzy miesiące i zo-
stał ukarany mandatem w wysokości 2500 zł. Po chwili poli-
cjanci zatrzymali jeszcze 67-latka, który przekroczył dozwolo-
ną prędkość o 60 km/h. On też odpocznie przez wakacje od 
samochodu i zapłaci 1500 zł mandatu.

Wolpreza w rytmie rapu
POWIAT W sobotę na targowisku przy ulicy Jana Pawła II w Piasecznie odbyła się tegorocz-

na impreza dla wolontariuszy organizowana przez Stowarzyszenie Dobra Wola, działające na 

rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną

 Tym razem Wolpreza wyglą-
dała nieco inaczej niż zwykle. 
Ze względu na trwające w cen-
trum Piaseczna remonty zde-
cydowano się zlokalizować ją 
po raz pierwszy na targowisku 
miejskim. Prezes zarządu Sto-
warzyszenia Dobra Wola Jacek 
Zalewski nie krył również, że w 
tym roku był do dyspozycji nie-
co mniejszy budżet niż podczas 
poprzednich edycji. 
 - W efekcie zamiast sce-
ny mieliśmy np. podest, ale nie 
przeszkadzało to nikomu w do-
brej zabawie – mówi Jacek Za-
lewski. - Na Wolprezie pojawi-
ło się, między innymi, ponad 
100 osób niepełnosprawnych, 
w tym również i takie spoza po-
wiatu piaseczyńskiego.
 O ile wcześniejsze edycje po-
święcone były, między innymi, 
muzyce punk rockowej czy disco 
polo, to w tym roku – po prze-
rwie spowodowanej pandemią 
koronawirusa – zdecydowano 
się postawić na muzykę rap.
 W ramach Wolprezy 2022 
swoje umiejętności zaprezen-

towali: Wiktoria Sobczyk, Julia 
Wierzgała, Kolorofonia, Mło-
dy Roli, Majkel, P500, Parzel 
& DJ Mariano oraz Małach/
Rufuz. Za  gramofony odpo-
wiadał REDI, a całość popro-
wadził Majkel. Warto również 
podkreślić, że wszyscy wyko-
nawcy zagrali w Piasecznie „po 
kosztach”. 
 - Chciałbym szczególnie po-
dziękować za pomoc strażakom 
z OSP Piaseczno i OSP Zamie-
nie oraz firmie Jarper za nie-
odpłatne uprzątnięcie terenu, 
a Centrum Edukacyjno-Multi-

medialnemu za użyczenie me-
bli – podsumowuje Jacek Za-
lewski. - Nie ukrywam, że w 
przyszłym roku chcielibyśmy 
sprowadzić na Wolprezę zagra-
niczną gwiazdę, a póki co pod 
koniec czerwca ruszają pra-
ce związane z  budową Far-
my Dobrej Woli (innowacyjne-
go ośrodka dla niepełnospraw-
nych, w którym osoby niesamo-
dzielne znajdą dom, opiekę spe-
cjalistów, a także dostosowaną 
do swoich możliwości pracę).

Grzegorz Tylec

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

POWIAT

Coraz więcej prób samobójczych
 Praktycznie nie ma tygodnia, żeby na terenie powiatu nie 
dochodziło do samobójstwa czy próby samobójczej. Ostatnie 
takie zdarzenie miało miejsce we wtorek. Tym razem na ży-
cie chciał targnąć się mieszkaniec Piaseczna. O jego zamierze-
niach poinformowała policję rodzina. Rozpoczęły się trwające 
kilka godzin poszukiwania mężczyzny, w których brał udział 
również policyjny helikopter. Niedoszłego samobójcę udało 
się odnaleźć i przekazać załodze karetki. 
 Kilka dni temu w Konstancinie-Jeziornie odbyło się szkole-
nie, dotyczące pomocy osobom będącym w kryzysie emocjo-
nalnym. Biorący w nim udział policjanci mogli dowiedzieć się, 
w jaki sposób rozpoznać taką osobę i jak udzielić jej wsparcia 
bądź pomocy. Jak się okazuje, osoby z różnego rodzaju pro-
blemami są wśród nas. Mogą one korzystać z telefonów za-
ufania: dla dorosłych w kryzysie psychicznym (800 702 222), 
dla dzieci i młodzieży (116 111), dziecięcego telefonu zaufa-
nia Rzecznika Praw Dziecka (800 121 212) oraz ogólnopolskie-
go telefonu dla ofi ar przemocy w rodzinie (800 120 002). 

LESZNOWOLA

Kolejne oszustwo przez internet
 Mieszkanka Nowej Woli próbowała za pośrednictwem in-
ternetu dograć wynajem mieszkania. „Wynajmująca” poprosi-
ła ją o wpłacenie 3300 zł kaucji. Niestety, po przelaniu pienię-
dzy kontakt z oszustką urwał się. Policja przestrzega, aby nie 
robić gotówkowych transakcji z nieznajomymi osobami i za-
wsze dokładnie sprawdzać, za co płacimy. Za drogie towary w 
atrakcyjnych cenach najlepiej rozliczać się przy ich odbiorze. 

Zginęła toyota
 W nocy z niedzieli na poniedziałek w Nowej Iwicznej skra-
dziono toyotę rav4 z 2021 roku o wartości 120 tys. zł. Policja 
szuka świadków zdarzenia.

Odpowie za uszkodzenie mienia
 W niedzielę w Zamieniu pijany 28-latek porysował stojący 
na poboczu samochód. Właściciel auta wycenił straty na oko-
ło 3000 zł. Mężczyzna został zatrzymany, usłyszał zarzuty i sta-
nie przed sądem. Grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat pozbawie-
nia wolności.

Dzień Strażaka

PRAŻMÓW

 W sobotę 25 czerwca w Praż-
mowie odbędzie się niecodzienne 
wydarzenie. O godz. 13 w kościele 
św. Franciszka z Asyżu rozpoczną 
się obchody Dnia Strażaka, na któ-
re zaproszonych jest 12 jednostek 
pożarniczych z całego powiatu 
piaseczyńskiego. Po mszy zapla-
nowano defi ladę z udziałem or-
kiestry strażackiej oraz poświęce-
nie nowego wozu bojowego. Po 
ofi cjalnych uroczystościach czeka 
nas wiele atrakcji, które dla całej 
rodziny przygotują poszczególne 
jednostki. Bitwa w pianie, udzie-
lanie pierwszej pomocy, zwiedza-
nie wozu strażackiego - to tylko 
niektóre punkty programu. Im-
prezę dopełni piknikowa oprawa 
z atrakcjami dla dzieci, darmowa 
pyszna grochówka od Koła Go-
spodyń Wiejskich oraz dyskoteka 
pod chmurką. 

AB

Pobiegli by Krzysiek mógł chodzić
PRAŻMÓW W ostatnią sobotę w szkole w Uwielinach odbył się bieg 

charytatywny na rzecz Krzyśka Fogla – mieszkańca gminy Praż-

mów, który w 2018 roku, wracając ze szkoły, uległ poważnemu wy-

padkowi drogowemu i walczy teraz o powrót do sprawności
 Pomimo nie naj-
lepszej tego dnia 
pogody, do bie-
gu na dystansie 4,8 
km przystąpiło w 
sumie 80 zawodni-
ków. Wśród nich nie 
zabrakło, między in-
nymi, wójta Praż-
mowa Jana Adama 
Dąbka, który po-
biegł razem ze swoją wnuczką. Dochód z imprezy, którą zorganizo-
wało Stowarzyszenie Kondycja, będzie przekazany w całości na na 
wsparcie i rehabilitację Krzyśka, który osobiście wręczył biegaczom 
medale. Obecnie młody mieszkaniec Prażmowa (od czasu wybu-
dzenia z czteromiesięcznej śpiączki po wypadku) wytrwale wal-
czy o powrót do sprawności zarówno w domu, jak i podczas tur-
nusów. Codziennie  godzinami ćwiczy mięśnie, mowę, wzrok, pa-
mięć i koncentrację, a w realizacji celu pomagają mu planów i ma-
rzenia – chęć powrotu do nauki i w ukochane góry. Tyl.



AKTUALNOŚCI 3nr 21 (904)/2022

KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

ERASMUS+ W „SZKOLE MARZEŃ”
Na przełomie maja  i czerwca 2022 roku Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 „Szkoła Marzeń” 

gościła  uczniów i nauczycieli ze szkół z Chorwacji, Hiszpanii, Litwy, Turcji oraz Rumunii.
 Spotkanie projektowe było efek-
tem trzyletniej współpracy szkół w 
ramach  realizacji założeń projek-
tu Erasmus+ "Music to all". Mobil-
ność w Polsce stanowiła ostatnie, 
podsumowujące spotkanie.

DLACZEGO ERASMUS?

 Nauczyciele i rodzice uczniów, 
a także kadra kierownicza „Szkoły 
Marzeń” chcą umożliwić młodym 
ludziom poznanie wspólnych osią-
gnięć kultury europejskiej poprzez 
udział we wspólnym międzyna-
rodowym projekcie. Wierzymy, że 
bezpośrednie kontakty, wzajemna 
obserwacja codziennego życia ko-
legów z krajów europejskich i praca 
nad wspólnymi zadaniami pozwo-
li naszym uczniom stać się bardziej 
świadomymi tego, jak bardzo się łą-
czymy i jak ważna jest jedność eu-
ropejska. Ponadto chcemy pomóc 
naszym uczniom rozwijać kompe-
tencje międzykulturowe i językowe. 
Systemy edukacji ciągle się zmienia-
ją, a wzajemna wymiana doświad-
czeń oraz oglądanie rozwiązań 
wprowadzanych przez inne szkoły, 
pozwalają na dalsze rozwijanie 

DLACZEGO MUZYKA?

 Projekt pt. „Music to all” zakła-
da międzynarodową współpracę, w 
której wspólnym mianownikiem są 
muzyka i szeroko rozumiana kul-
tura, a których celem jest odkrycie 
przez młodzież, że więcej nas łą-
czy, niż dzieli. Muzyka ma stanowić 
uniwersalny język, którym mogą 
porozumiewać się ludzie bez wzglę-
du na pochodzenie, czy kulturę, w 
której dorastali.

 W czasie spotkania uczniowie  i 
nauczyciele wzięli udział w licznych 
warsztatach przygotowanych przez 
nauczycieli Szkoły Marzeń. W cza-
sie tygodnia projektowego powstały 
słowa  i muzyka i do piosenki: All we 
need is peace, uczniowie mieli tak-
że okazję wziąć udział w lekcji gra-
nia na perkusji, śpiewali piosenkę  
pt: Zombie, której treścią młodzież 
chciała zwrócić uwagę na  okrucień-
stwa wojny toczącej się za wschod-
nią granicą. Moment refleksji.
 Międzynarodowe rozgrywki 
sportowe, spacer i ognisko na te-
renie  Zimnych Dołów, wizyta w 
PKiN, spacer po warszawskiej sta-
rówce, wizyta w Muzeum im. Fry-
deryka Chopina oraz w Sejmie RP.
 Tydzień projektowy został 
uświetniony spotkaniem z władza-
mi samorządowymi, których repre-
zentantami byli Burmistrz Miasta i 
Gminy Piaseczno Pan Daniel Putkie-
wicz oraz jego zastępczyni Pani Han-
na Kułakowska-Michalak. W czasie 
spotkania uczestnicy mieli okazję za-
poznać się z obszernymi działania-
mi podejmowanymi na terenie gminy. 
Kolejnym gościem naszej grupy była 

Pani Justyna Napiórkowska, ekspert-
ka sieci Team Europe współpracują-
cej z Przedstawicielstwem Komisji 
Europejskiej w Polsce. Tematem spo-
tkania były wspólne korzenie kultu-
ry europejskiej, jej współczesne cechy, 
ale także wynikające z tego  wyzwa-
nia  ekologiczne oraz kontekst i zało-
żenia kulturowe i ekologiczne projek-
tu unijnego Bauhaus.
 Spotkanie projektowe uświet-
nił koncert zespołu Łysa Góra, któ-
rego perkusistą oraz wokalistą jest 
Krystian Jędrzejczyk – nauczyciel 
Szkoły Marzeń. Koncert był wielką 
dawką energii dla słuchaczy, któ-
rzy pląsali w rytm dźwięków muzy-
ki folkowej, mocno zakorzenionej w 
słowiańskiej kulturze. 
 Spotkanie projektowe to nie 
tylko realizacja założeń projektu, to 
także przyjaźnie  zawarte  pomię-
dzy uczestnikami, a te, trwają czę-
sto o wiele dłużej, niż sam projekt.
 Projekt „Music to all” jest re-
alizowany z funduszy europejskich 
programu  Erasmus+.

Kaja Ruszkowska

koordynator projektu

P R O M O C J AR E K L A M A

Kiedy skończą się utrudnienia na Puławskiej?
PIASECZNO Prace związane z poszerzaniem ulicy Puławskiej na odcinku od ulicy Energetycz-

nej do Syrenki rozpoczęły się jesienią ubiegłego roku. Przejeżdżając tamtędy można odnieść 

wrażenie, że zadanie jest niemal skończone, a ruch przebudowaną drogą zostanie wkrótce 

przywrócony. Okazuje się jednak, że nie jest to wcale takie proste...

 Obecnie ruch bez większych 
utrudnień odbywa się nitką Pu-
ławskiej w kierunku Warszawy. 
W kierunku przeciwnym cały 
czas jest zwężenie do jednego 
pasa, co powoduje spore korki 
zwłaszcza w godzinach popołu-
dniowych. Wydaje się, że posze-
rzany fragment Puławskiej w kie-
runku Góry Kalwarii, na którym 
w ostatnich miesiącach trwały 
prace, jest niemal gotowy. - Na 
jezdni wyłączonej z ruchu z ro-
bót drogowych pozostała do wy-
konania ostatnia warstwa ście-
ralna nawierzchni oraz ozna-
kowanie poziome – informuje 
Małgorzata Tarnowska, rzecz-
niczka warszawskiego oddzia-
łu GDDKiA. - Kolejnym etapem 
prac będzie przełożenie ruchu na 
jezdnię w kierunku Góry Kalwa-
rii. Wówczas na jezdni w stronę 

Warszawy wykonawca dokończy 
roboty drogowe, czyli ułoży war-
stwę ścieralną i wykona oznako-
wanie poziome. 
 Potem mają zostać przepro-
wadzone badania sprawdzają-
ce parametry drogi. Jeśli wszyst-
ko będzie w porządku, wyko-
nawca rozpocznie kolejny etap 
prac. Później zostanie wykonane 

oznakowanie pionowe, a na koń-
cu odbędą się odbiory, po któ-
rych droga zostanie dopuszczo-
na do ruchu. Małgorzata Tar-
nowska nie podaje, kiedy Puław-
ska będzie przejezdna w obydwu 
kierunkach. Wiadomo tylko, że 
stanie się to w trzecim kwartale 
tego roku.

Ulica Puławska zostanie otwarta

 pewnie dopiero po wakacjach

TW

Odpust parafialny 
z Leszczami
LESZNOWOLA W ostatnią niedzielę w Starej Iwicznej odbył się 

Festyn Parafi alny organizowany wspólnie przez miejscową 

Parafi ę Rzymskokatolicką pw. Zesłania Ducha Świętego oraz 

gminę Lesznowola
 Wspólna zabawa odpusto-
wa rozpoczęła się na terenie 
parafi i tradycyjnie po odpra-
wieniu mszy świętej. Organi-
zatorzy przygotowali dla jej 
uczestników multum atrakcji: 
zabawy i animacje dla dzieci i 
dorosłych, warsztaty plastycz-
ne oraz występy artystycz-
ne (miejscowego chóru para-
fi alnego na wesoło, dzieci z 
przedszkola Nutka, zespołu Idea oraz warszawskiej kapeli folkowej 
„Sztajer”). Na miejscu odbyły się również: loteria fantowa, pokazy 
motocykli i straży pożarnej (OSP Nowa Wola). Można było także na-
pić się kawy, zjeść lody czy skosztować domowej roboty ciast. 
 Tegoroczny festyn zwieńczył koncert gwiazdy wieczoru - Macieja 
Miecznikowskiego z zespołem Leszcze. Mieszkający od kilkunastu lat 
w gminie Lesznowola lider grupy od samego początku zaprosił pu-
bliczność do wspólnej zabawy, potwierdzając po raz kolejny, że jest 
nie tylko świetnym wokalistą, ale i znakomitym showmanem. 

Tyl.
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Delegacja z Indonezji poznaje 
działanie polskiego samorządu
W Górze Kalwarii od soboty gości 11-osobowa delegacja indonezyjskiego re-

gionu Halmahera Utara, z którą nasz samorząd współpracuje w ramach fi -

nansowanego przez Unię Europejską programu „Partnerstwo na rzecz zrów-

noważonego rozwoju miast” („Partnerships for sustainable towns”)

 W poniedziałek nasi go-
ście, na czele z bupatim (czyli 
odpowiednikiem burmistrza) 
Fransem Manery, zostali ofi-
cjalnie powitani w ratuszu 
przez włodarzy gminy Góra 
Kalwaria i rozpoczęli spotka-
nia studyjne. Poznają pod-
czas nich wachlarz usług pu-
blicznych oferowanych przez 
polski samorząd i zarządza-
nie zrównoważonym rozwo-
jem miasta.
 W ramach projektu przy-
bysze z Azji dowiadują się także, ja-
kie zasady rządzą partycypacją spo-
łeczną, czyli realizacją przedsięwzięć 
zgodnych z oczekiwaniami mieszkań-
ców, oraz jak dużą rolę pełnią orga-
nizacje społeczne w realizacji usług 
świadczonych przez samorząd. 
 Delegacja obejrzała m.in. zmoder-
nizowaną stację uzdatniania wody przy 
ul. Kalwaryjskiej, gdzie szczególne zain-
teresowanie wzbudziło cyfrowe centrum 
zarządzania dystrybucją wody w naszej 
gminie. Indonezyjczycy odwiedzili rów-
nież uczestników Warsztatów Terapii 
Zajęciowej oraz pobliskie zielone tereny, 
a także basen miejski i sąsiadującą z nim 

Strefę Aktywności. W trakcie wizyty zy-
skują też wiedzę na temat lokalnego sys-
temu gospodarki odpadami i planowa-
nia przestrzennego w naszym kraju.
 W niedzielę nasi partnerzy wzięli 
udział w Zielonych Świątkach na Urze-
czu, gdzie zrobili duże wrażenie na 
miejscowych uczestnikach pokazem tra-
dycyjnego tańca z Tobelo. Zwiedzili po-
nadto zamek w Czersku, poznając przy 
okazji historię naszego regionu.
  Jest to rewizyta. Na przełomie kwiet-
nia i maja w Tobelo przebywała pięcio-
osobowa delegacja z Góry Kalwarii. 
Projekt finansują w całości Unia Euro-
pejska i partner indonezyjski.



R E K L A M A

Dziś wyrok w sprawie zabójstwa 16-letniej Kornelii
KONSTANCIN-JEZIORNA/PIASECZNO Prokurator i rodzice zamordowanej nastolatki domagają 

się dla oskarżonych maksymalnego wymiaru kary – dożywocia dla Patryka B. i 25 lat więzie-

nia dla Martyny S. Dziś o godzinie 13 sąd wyda wyrok. Relację ze sprawy będzie można śledzić 

na portalu PiasecznoNews.pl
 We wtorek 7 czerwca odbyła 
się ostatnia rozprawa. Nie przy-
szedł powołany na świadka Da-
wid M., ale rodzice zamordo-
wanej nastolatki, występujący w 
sprawie jako oskarżyciele posił-
kowi, wycofali dowód z przesłu-
chania mężczyzny, który po raz 
drugi nie stawił się w sądzie. 
 Usłyszeliśmy i zobaczyliśmy 
natomiast zeznania oskarżonych 
złożone 29 kwietnia 2020 roku, 
podczas eksperymentu proceso-
wego. Martyna S. i Patryk B. o 
szczegółach morderstwa opowia-
dali śledczym na miejscu zbrodni. 
Przed kamerą na fantomie prezen-
towali sposób, w jaki zabijali swo-
ją koleżankę. Do tego wstrząsają-
cego zdarzenia doszło 11 lutego 
2020, ciało dziewczynki odnalazł 
przypadkowy przechodzień do-
piero 26 kwietnia. Zeznania Mar-
tyny S. i Patryka B. różniły się. 

Zastraszona dziewczyna 

starszego chłopaka 

 Martyna S. w materiale filmo-
wym zarejestrowanym przez pro-
kuraturę, dramatycznym, łamiącym 
się głosem opowiada o tym, jak 
była świadkiem morderstwa doko-
nanego przez jej starszego chłopa-
ka – wówczas 25-letniego Patryka 
B. Ona, niespełna 17-letnia, przera-
żona i zastraszona, on bezwzględny 
i zdeterminowany. Niewinna nasto-
latka i chłopak morderca. Czy tak 
rzeczywiście było?
 - Tylko stałam i patrzyłam – 
utrzymywała oskarżona. Twier-

dziła, że była w szoku i nie powie-
działa nikomu o tym co zaszło, 
bo nie chciała zaszkodzić swoje-
mu chłopakowi. W kolejnych ze-
znaniach przed sądem Marty-
na przyznała jednak, że pomogła 
swojemu chłopakowi wrzucić nie-
przytomną Kornelię do dołu.
 – Wydaje mi się, że nie pa-
miętałam dokładnie liczby ude-
rzeń łopatą – powiedziała we 
wtorek w sądzie Martyna S. po 
tym, jak przedstawiono jej wcze-
śniejsze zeznania. W pozostałym 
zakresie potwierdziła swoją rela-
cję z zapisu filmowego.

Zbrodnia z miłości 

 Przedstawiono też zezna-
nia Patryka B., sfilmowane 
podczas eksperymentu z dnia 
29 kwietnia 2020. 
 – Szliśmy z Kornelią do 
lasu, by ją zabić – wyznał Pa-
tryk B. – Martyna o tym wie-
działa – dodał i utrzymywał, 
że na pomysł zabójstwa 16-lat-
ki wpadła Martyna S.
 – Zobaczyła na snapcha-
cie, że Kornelia handluje nar-
kotykami i była o to zazdrosna 
– powiedział Patryk B. Począt-
kowo mężczyzna miał nie zgo-
dzić się na zabójstwo. - Później 
pomyślałem, że muszę jej udo-
wodnić jak bardzo ją kocham, 
że zrobię dla niej wszystko 
– powiedział Patryk B. 
 – Zaplanowaliśmy, że ją 
zabijemy – mówił Patryk B. 
– Miałem ją zastrzelić, ale Mar-

tyna chciała mieć w tym udział.
 Patryk B. w sądzie nie po-
twierdził wersji swoich wcze-
śniejszych zeznań złożonych 
podczas eksperymentu proku-
ratury. Wówczas powiedział, że 
zabili razem, później zaczął ją 
obciążać.

Koszmar wśród drzew

 Co tak naprawdę wydarzyło 
się wśród drzew przy dole, wy-
kopanym wcześniej przez Pa-
tryka B. na ciało Kornelii? Tego 
do końca nigdy się nie dowiemy. 
Patryk B. twierdzi, że raz strze-
lił do Kornelii, ale tylko po to, 
by ją przestraszyć. Wcześniej 
wyjął magazynek. Miał dusić 
Kornelię, ale dla zabawy. We-
dług niego miała udowodnić, że 
umie się obronić. Gdy się prze-
wrócili, a nastolatka próbując się 
oswobodzić zraniła go w dłoń, 
do akcji miała wkroczyć Marty-
na S. Strzeliła Kornelii trzykrot-
nie w głowę. Później, gdy oboje 
wrzucili poszkodowaną do dołu, 
to Matryna S. miała uderzać ją 
szpadlem. On tylko stał i patrzył. 
Uległy i podporządkowany, za-
kochany w dziewczynie morder-
czyni, dla której był gotowy zro-
bić wszystko. Czy tak było?

Żądają największego 

wymiaru kary! 

 Zarówno prokurator jak i ro-
dzice Kornelii żądają dla oskarżo-
nych najwyższego wymiaru kary.  
Torpedują linię obrony Martyny S. 
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 – To co się wydarzyło to dla 
rodzinny horror i dramat, które-
go  scenariusz napisała Martyna 
S. Chciała być królową zbrodni 
– nie ma wątpliwości prokura-
tor Natalia Zajc-Nowakowska. 
– Zgromadzony materiał do-
wodowy wskazuje, że to Marty-
na S. wymyśliła tę zbrodnię i ra-
zem z Patrykiem B. jej dokona-
ła – oceniła prokurator. –  Ona 
nie jest takim niewinnym dziec-
kiem, jak przedstawiała obro-
na – uważa prokurator i powo-
łuje się na opinię biegłych psy-
chiatrów. – To Martyna S. pod-
porządkowała sobie Patryka B. 
On według opinii psychiatrów 
był uległy, wycofany, mało pew-
ny siebie. Nie dajmy się zwieść 
– apelowała prokurator. -  Mar-
tyna S. nie jest biedną dziew-
czynką, która nie potrafi zawią-
zać sobie butów. Jest agresyw-
na, miała kontakt z narkotyka-
mi i alkoholem. 
 Pełnomocnicy rodziców Kor-
nelii zarządali zmiany kwalifika-
cji czynu na morderstwo ze szcze-
gólnym okrucieństwem, nawiąz-
ki po 50 tys. zł dla każdego z ro-
dziców oraz brata zamordowa-
nej oraz zwrotu kosztów proceso-
wych. Chcą też by zaostrzyć moż-
liwość przedterminowego zwol-
nienia – w przypadku Martyny S. 
miałoby ono być możliwe po co 
najmniej 20 latach, a w przypad-
ku Patryka B. po 30.
 - Odebrali życie naszej córce, 
a nas pozbawili jego sensu – po-
wiedziała matka Kornelii. - My, 
nasz syn oraz cała rodzina mu-
simy mierzyć się z niewyobra-
żalnym cierpieniem, które będzie 
nam towarzyszyć do końca życia. 

Uniewinnić i skazać na 8 lat

 Głos zabrali także obroń-
cy oskarżonych. Pełnomocnik 
Martyny S. domaga się unie-
winnienia. – Czy materiał po-
zwala w sposób nie budzący 
wątpliwości ustalić przebieg 
zdarzeń? – pytał retorycznie i 
przekonywał, że wersja przed-
stawiona przez Martynę S. jest 
zgodniejsza z logiką, a wersji 
Patryka B. było kilka.  – Gdy 
odwiedziłem Martynę S. w 
schronisku powiedziano mi, że 
ona nie potrafi pościelić łóżka 
ani zawiązać butów – mówił 
adwokat. - Nie wypełniła żad-
nych znamion zarzucanego jej 
czynu. Wszyscy wiemy, że wy-
strzał z pistoletu na takie małe 
kulki nie pozbawi nikogo ży-
cia, nawet gdyby przyjąć, że w 
ogóle strzelała. Oczywiste jest, 
że Patryk B. się broni, bo moja 
klientka nie kocha go, nie chce 
do niego wrócić. On jest zra-
niony i dlatego składa takie ze-
znania.
 - To oskarżona strzela-
ła do ofiary i uderzała ją łopa-
tą – mówił przydzielony z urzę-
du obrońca Patryka B. - Oskar-
żony powinien ponieść karę, ale 
to oskarżona była osobą w tym 
związku bardziej agresywną, 
stanowczą i wiodącą. Zrobił to 
z miłości, źle pojmowanej i nie-
dojrzałej. W mojej ocenie słusz-
nym i sprawiedliwym wyrokiem 
będzie kara 8 lat pozbawienia 
wolności dla oskarżonego – po-
wiedział obrońca. 
 Jaki będzie wyrok sądu? Do-
wiemy się już dziś o godzinie 13.

Adam Braciszewski
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Inwestujemy w bezpieczeństwo – rekordowo!
Skrzyżowanie w Baniosze i Żabieńcu, rondo 

w Głoskowie, czy ulica Mazowiecka w Bobrowcu 

– to inwestycje zaplanowane na ten rok, a już za-

kończone. W tym roku na inwestycje zamierzamy 

przeznaczyć niemal 94 miliony złotych!

 W planowaniu inwestycji 
drogowych kierujemy się natę-
żeniem ruchu na naszych dro-
gach, bezpieczeństwem użyt-
kowników dróg, w tym rów-
nież tych niechronionych czyli 
pieszych i rowerzystów, ale pa-
trzymy też w przyszłość i budu-
jemy drogi, które nabiorą zna-
czenia – mamy nadzieję, że już 
niedługo – po otwarciu S7.
 Zdajemy sobie też spra-
wę z sytuacji, która nas otacza 
i wpływa na problemy wykonaw-
ców – wiemy, że coraz trudniej 
jest wykonać inwestycję w za-
kontraktowanej kwocie. Dlate-
go z ważnymi dla bezpieczeń-
stwa mieszkańców inwestycjami 
nie możemy w tej chwili czekać.

Skrzyżowania już skończone

 Jedne z istotniejszych in-
westycji z tego roku to skrzy-
żowania naszych dróg z dro-
gą krajową 79 - w Baniosze 
zakończyliśmy budowę nie-
mal miesiąc temu, w Żabień-
cu właśnie kończymy. Chociaż 
obydwa są w gestii General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad (GDDKiA) mieli-
śmy świadomość, że dochodzi 
na nich do tragicznych wypad-
ków i czekanie na przebudo-
wę DK79 może kogoś koszto-
wać życie. Dlatego w porozu-
mieniu z GDDKiA zaprojekto-
waliśmy i zbudowaliśmy je tak, 
aby były bezpieczniejsze. 
Również rondo na skrzyżowa-

niu ulic Radnych i Millenium 
jest gotowe – tutaj także do-
chodziło wcześniej do wielu 
wypadków. 
 Zakończyliśmy  rozbudowę 
ulicy Mazowieckiej w Bobrow-
cu, tym samym cały ciąg dro-
gi powiatowej nr 2841 od ronda 
w Gołkowie, przez ulicę Głów-
ną,  Bobrowiecką i Mazowiec-
ką, aż do skrzyżowania koło 
przychodni Tolek, zyskał nową 
nawierzchnię, chodniki, ciągi 
pieszo-rowerowe oraz trzy bez-
pieczne skrzyżowania w posta-
ci rond, a także przebudowa-
ne skrzyżowanie z drogą woje-
wódzką 721, na którym wcze-
śniej dochodziło do kilku śmier-
telnych wypadków rocznie.

 Ukończona została ulica 
Wiślana w Brześcach, a nowa 
nawierzchnia w Zawodnem po-
łączyła gminę Tarczyn z gminą 
Prażmów.

Powiat w budowie

 Trwa przebudowa jednej 
z ważniejszych ulic w Piasecz-
nie – Chyliczkowskiej. Pra-
ce, które powodują najwięk-
sze utrudnienia zaplanowali-
śmy na maj, czerwiec, lipiec 
i sierpień. Po zakończeniu in-
westycji najwięcej zyskają ro-
werzyści i piesi – powstaną 
pasy rowerowe, nowe oświetle-
nie, azyl na przejściu dla pie-
szych między szkołami, zatoki 
autobusowe, chodniki, nowa 

nawierzchnia jezdni oraz dłuż-
szy pas do skrętu w lewo z ul. 
Chyliczkowskiej w DK79. 
 Na skrzyżowaniu ulic 
Dworskiej i Starochylickiej 
w Chylicach budujemy ron-
do oraz ulicę Dworską w stro-
nę mostu.  Natomiast na uli-
cy Długiej w Konstancinie-Je-
ziornie na odcinku od ul. Cho-
pina do Parkowej robimy od-
wodnienie. W Rembertowie 
droga między „starą siódem-
ką”, a S7 zyskuje właśnie nową 
konstrukcję jezdni o norma-
tywnej szerokości oraz chod-
nik. W Jaroszowej Woli po-
wstaje chodnik oraz nowa na-
wierzchnia jezdni.
 Rozpoczęliśmy bardzo 
ważną inwestycję – przebudo-
wę ulicy Pod Bateriami i Pol-
skiego Państwa Podziemne-
go. Jeszcze 1,5 roku temu była 
to droga wojewódzka 722, jej 
stan był (i jeszcze przez chwilę 
jest) fatalny.
 - Przejęliśmy tę drogę, za-
ledwie rok trwało jej projek-
towanie, wszystkie uzgodnie-
nia, zgody, pozwolenia, decyzje 
– mówi starosta Ksawery Gut. 
– Powstaną dwa ronda, przy 
Dworskiej i Redutowej, ścieżki 
rowerowe, chodniki oraz nowa 
nawierzchnia.
 To przebudowa, na którą wie-
lu kierowców, pieszych i rowerzy-
stów czeka od lat. Zamknięcie 
tak ważnej drogi musi powodo-
wać utrudnienia, dlatego aby je 
zminimalizować podzieliliśmy tę 
inwestycję na etapy. 
 - Staramy się kończyć nasze 
inwestycje jak najszybciej, sami 
korzystamy z tych dróg i wiemy, 
że remonty są uciążliwe. Dlate-
go Pod Bateriami zaczęliśmy 
przed wakacjami, żeby uda-
ło się skończyć przebudowę do 
września – mówi Ksawery Gut.
Cała przebudowa będzie kosz-
tować 15 mln zł z czego 8,2 mln 
zł dołoży gmina Piaseczno.

 Zaczęliśmy  przebudowę 
dróg w Janówku i Przypkach 
gdzie powstaną chodniki 

i nowa nawierzchnia. Nową 
nawierzchnię zyska także dro-
ga przez Julianów i Kiełbaskę.
Mamy podpisaną umowę na 
wykonanie chodnika i nowej 
nawierzchni od ronda w Kru-
piej Wólce do ulicy Kościel-
nej w Jeziórku. Wykonawca 

zacznie roboty kiedy gmina 
skończy prace przy kanaliza-
cji sanitarnej.
 Inwestycje to nie tylko 
drogi. Zakończyliśmy Ogród 
Zmysłów przy szkole w Łbi-
skach, kończymy salę gimna-
styczną przy ul. Budowlanych 
w Górze Kalwarii. Jesteśmy 

w trakcie termomoderniza-
cji budynków Domu Pomocy 
Społecznej w Górze Kalwa-

rii, a także w trakcie realiza-
cji bardzo ważnego projektu, 
podnoszącego świadomość na 
temat łagodzenia zmian kli-
matu i przystosowania się do 
ich skutków. 
 To bardzo intensywny rok 
jeżeli chodzi o inwestycje, 

a te wymienione to tylko część 
tego co zrobimy. Już w tej 
chwili mamy podpisane umo-
wy na ponad 82 miliony zło-
tych, ale inwestycje są zapla-
nowane na prawie 94 miliony 
złotych! To absolutny rekord 
powiatu!

Skrzyżowanie w Żabieńcu

Skrzyżowanie w Baniosze

Budowa chodnika w Jaroszowej Woli

Droga w Zawodnem

Rondo w Głoskowie
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Dzień Dziecka w Werdunie
 4 czerwca mieszkańcy Gmi-
ny Tarczyn świętowali Dzień 
Dziecka. Na placu zabaw 
w Werdunie najmłodsi świet-
nie bawili się na rozstawionych 
dmuchańcach. Oprócz zaba-
wy można było skosztować 
przepysznych domowych ciast, 
a także ugasić pragnienie 
smacznymi sokami. Dla dzieci 
i dorosłych organizatorzy przy-
gotowali szereg atrakcji, min. 
przeciąganie liny, skakanie na 
piłkach, wyścigi z woreczkiem 
na głowie, skakanie w workach 
i konkurs rzutów karnych. 
 Gości przywitała Barba-
ra Galicz Burmistrz Tarczyna, 
która życzyła wszystkim wspa-
niałej zabawy. Władze samo-
rządowe reprezentowali także 
Małgorzata Nowaczyńska - wi-
ceburmistrz Tarczyna, Mar-
cin Kiliański – sekretarz gminy 
w towarzystwie Radnego Grze-
gorza Augustynowicza.
 Organizatorami pikniku 
byli: Burmistrz Tarczyna, Koło 
Gospodyń Wiejskich w Bystrza-
nowie, Radny Grzegorz Augu-
stynowicz, Sołtys Bystrzano-
wa Waldemar Pekrul i Gminny 
Ośrodek Kultury w Tarczynie.

Fot. Kinga Komorowska

10 mln złotych dla Gminy 
Tarczyn z programu Polski Ład
Duże dofi nasowanie, bo równe 10 mln zł otrzymała Gmina Tarczyn z Rzą-

dowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Dzięki rządowym 

środkom zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w 

miejscowościach: Grzędy, Wola Przypkowska, Janówek.

 Odpowiednia gospodar-
ka wodna to niezbędny waru-
nek zrównoważonego rozwoju 
cywilizacyjnego i gospodarcze-
go. Ma ona niebagatelny wpływ 
na jakość naszego życia oraz 
ochronę zmniejszających się za-
sobów wodnych. Bez zapewnie-
nia właściwego postępowania 
z wytwarzanymi nieczystościa-
mi niemożliwy byłby racjonal-
ny rozwój przemysłu, rolnictwa, 
a co za tym idzie całej gospodarki. 
 - Dbałość o środowisko na-
turalne jest dla mnie, jako Bur-

mistrza Tarczyna priorytetem, 
stąd decyzja o ubieganiu się 
i w rezultacie zdobyciu tak du-
żego dofinansowania na in-
westycje, które w bezpośredni 
sposób wpływają na ochronę 
środowiska. Efektywna i no-
woczesna gospodarka wod-
no-ściekowa ma ogromne zna-
czenie dla życia każdego czło-
wieka, dla prowadzenia go-
spodarstw domowych i kom-
fortu dnia codziennego – mó-
wiła Burmistrz Tarczyna Bar-
bara Galicz. 

 Budowa kanalizacji sanitar-
nej wraz z przyłączami obejmie 
miejscowości Grzędy, Wola 
Przypkowska i Janówek. Będzie 
układem grawitacyjnym wspo-
maganym działaniem prze-
pompowni. Ścieki z całego te-
renu objętego projektem od-
prowadzane będą do istnieją-
cej oczyszczalni. Długość pla-
nowanej do wybudowania sie-
ci to prawie 5 km.
 Inwestycja korzystnie 
wpłynie na poprawę jakości 
życia mieszkańców intensyw-

nie rozwijającego się obszaru 
gminy Tarczyn, poprawę nie-
zawodności systemu oczysz-
czania ścieków, optymaliza-
cję utylizacji nieczystości, li-
kwidację szamb oraz zmniej-
szy narażenie mieszkańców 
gminy na negatywne oddzia-
ływanie zanieczyszczeń po-
chodzących z niekontrolowa-
nego przedostawania się ście-
ków do gleb i wód powierzch-
niowych.

 Niewłaściwa gospodarka 
ściekami i związane z tym od-
prowadzanie ich do nieszczel-
nych zbiorników stanowią po-
ważne zagrożenia dla przyro-
dy oraz dla zdrowia ludzi. Na 
obszarach, na których funkcjo-
nują sieci kanalizacji sanitar-
nej zmniejsza się ryzyko wystą-
pienia szkód w środowisku, za-
nieczyszczenia gleby oraz wód 
podziemnych. 
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Mieszkańcy chcą wygodnego
przejścia pod torami
PIASECZNO W Zalesiu Górnym, na przedłużeniu ulicy Sinych Mgieł znajduje 

się wiodący pod torami kolejowymi  tunel, przez który przechodzi rura wo-

dociągowa. - Chcielibyśmy, aby tym tunelem mógł odbywać się ruch pieszy, 

bo do przejazdu jest stąd aż 900 m – mówi pani Magda, jedna z mieszka-

nek. - W tej chwili zarówno dorośli jak i dzieci pokonują tory górą, co może 

skończyć się tragedią...

 Mieszkańcy Zalesia Górne-
go od kilku miesięcy korespon-
dują w sprawie tunelu zarówno 
z gminą, jak i PKP PLK, które 
zawiadują linią kolejową. 
 - Rozmawialiśmy też o tym 
z piaseczyńskim Przedsiębior-
stwem Wodociągów i Kanali-
zacji, bo rura biegnąca tune-
lem i blokująca go należy wła-
śnie do gminnej spółki – mówi 
nasza czytelniczka. - Nieste-
ty, PWiK nie jest zainteresowa-
ny jej przeniesieniem, mimo że 
magistrala jest w fatalnym sta-
nie i wymaga remontu. 
 Pani Magda twierdzi, że 
udrożnienie tunelu, z które-
go kiedyś korzystało mnóstwo 
osób, jest kluczowe zwłaszcza 
dla tych mieszkańców, których 
domy znajdują się daleko od 
przejazdu kolejowego. - Tory 
dzielą naszą miejscowość na 
pół – ubolewa kobieta. -  Dlate-
go wiele osób ignoruje przepisy 
i przekracza je tam, gdzie jest 
im wygodnie. Jest to ogrom-
nie niebezpieczne zwłaszcza 
dla dzieci, które nie mają takiej 
wyobraźni jak dorośli. Tymcza-
sem tunel pod torami umożli-
wia bezpieczne przejście. Ko-
rzystając z niego można skrócić 
sobie drogę do szkoły, przed-
szkola czy sklepów. 
 Mieszkańcy przekonują, że 
tunelem kiedyś normalnie się 
chodziło. Potem umieszczono 
w nim rurę wodociągową.   

   - Dlatego trzeba teraz tę rurę 
przenieść, a sam tunel pogłę-
bić i udrożnić – proponuje pan 
Jacek, inny mieszkaniec. Oso-
by popierające ten pomysł na 
przestrzeni ostatnich miesię-
cy wysłały kilka pism zarówno 
do gminy jak i PKP PLK. Ko-

lejarze odpowiedzieli im, że tu-
nel nie służy celom komunika-
cyjnym, tylko odprowadzaniu 
wód opadowych i odwodnieniu 
linii kolejowej. Może także peł-

nić funkcję przejścia dla zwie-
rząt. Mieszkańcy jednak nie za-
mierzali odpuszczać i poprosi-
li o pomoc gminę. Podczas po-
siedzenia kierownictwa urzę-
du 10 maja zostały przedsta-
wione dwa możliwe rozwiąza-
nia. Gmina może uzgodnić z 
PKP PLK i dofinansować pro-
jekt przejścia dla pieszych, któ-
re zostanie wykonane przy oka-
zji przebudowy torów. Może też 
nakazać PWiK-owi przełożenie 
rury i udrożnienie dotychczaso-
wego tunelu, co będzie jednak 
kosztować około 400 tys. zł (o 
ile zgodzą się na to kolejarze). 
Czy któraś z tych propozycji 
zostanie zaakceptowana przez 
PKP PLK, okaże się wkrótce.

Tomasz Wojciuk

Gmina jest gotowa dofinansować 

wykonanie projektu nowego przejścia

Trzeba albo wybudować 

nowe przejście, albo 

udrożnić stare, o co 

zabiega większość 

mieszkańców

Już w ten weekend Dni Konstancina
KONSTANCIN-JEZIORNA W najbliższą sobotę i niedzielę 11 i 12 czerwca odbędzie 

się doroczne święto gminy. Organizatorzy zadbają o rozrywkę dla całych 

rodzin. W programie między innymi koncerty znanych artystów oraz wy-

czekiwany Piknik Retro, będący podróżą w lata  20. i 30. minionego stulecia

 W sobotę odbędą się spa-
cery z przewodnikiem (godz. 
15 i 16) oraz „Muzyczna po-
dróż po Europie” czyli kon-
certy artystów z miast part-
nerskich Konstancina-Jezior-
ny – wystąpią H-BAND z Hra-
nic oraz Duo Superb z Den-
zlingen (godz. 20, altana przy 
Hugonówce). W niedzielę or-
ganizatorzy zapraszają do Par-
ku Zdrojowego na Piknik Re-
tro. W programie pikniku wie-
le atrakcji sprzed stu lat, nawią-
zujących do początków letni-
ska. Wydarzenie o godz. 13.30 
otworzy efektowna Parada Re-
tro (start sprzed Starej Papier-
ni). Będą damy w wytwornych 
sukniach i panowie w eleganc-

kich cylindrach, zabytkowe sa-
mochody, riksze, bicykle oraz 
orkiestra. Tego dnia w amfi-
teatrze w Parku Zdrojowym 
oraz w Hugonówce na miesz-
kańców będzie czekało mnó-
stwo atrakcji, m.in. loty balo-
nem, pokazy tańca, makija-
żu, wystawy, pokazy zabyt-
kowych samochodów i rowe-
rów, mecz retro piłki nożnej, 
warsztaty oraz zabawy w sty-
lu retro dla dzieci i dorosłych, 
a także konkursy na przebra-
nie z epoki oraz na najlep-
szą stylizację brody i wąsów. 
Na scenie amfiteatru obej-
rzymy występy m.in. mło-
dych artystów ze Studia Pio-
senki Diany Świder-Siepiel-

skiej, znakomitych jazzma-
nów z The Warsaw Dixielan-
ders oraz Orkiestry Na Du-
żym Rowerze, czyli sześcio-
osobowego zespołu muzy-
ków, który potrafi zagrać nie-
powtarzalny koncert, jadąc 
…. jednośladem. Natomiast 
podczas interaktywnego kon-
certu „Każdy w życiu robi 
głupstwa czyli zatańcz, za-
nuć i zaśpiewaj!” Julita Ko-
żuszek nauczy publiczność 
podstaw walca, tanga czy fo-
xtrota i zaprosi do wspólnego 
śpiewania międzywojennych 
szlagierów. Gwiazdą wieczo-
ru będzie popularny chór go-
spel Sound’n’Grace, łączą-
cy w swoim repertuarze mu-

zykę pop, soul, R&B i funk 
(godz. 20, amfiteatr). Wy-
jątkowy dzień zwieńczy Bal 
Apaszów czyli potańcówka w 
stylu retro w klimatycznej al-
tanie położonej nad brzegiem 
rzeki Jeziorki. Bal jak za daw-

nych lat poprowadzi Stylowa 
Orkiestra Taneczna, a zakoń-
czy go efektowny pokaz tańca 
z ogniem w wykonaniu grupy 
teatralnej Etnimus. 

Tomasz Wojciuk

Mieszkaniec: zrywają 
dobrą ścieżkę rowerową
PIASECZNO – Naprzeciwko szkoły policyjnej robotnicy zrywa-

ją dobrą ścieżkę rowerową i robią ją jeszcze raz – mówi pan 

Marek, nasz czytelnik. - Przecież to jest wyrzucanie pienię-

dzy w błoto. Czy w naszej gminie naprawdę nie ma pilniej-

szych wydatków?

 Chociaż ścieżka znajduje się w pasie drogi krajowej, okazuje się, 
że inwestycji wcale nie prowadzi GDDKiA. - Zadanie jest realizowa-
ne przez gminę, a my użyczyliśmy tylko pas drogowy na czas wyko-
nywania prac – informuje Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka war-
szawskiego oddziału GDDKiA. Ścieżka remontowana jest na odcin-
ku od ul. Energetycznej do drogi serwisowej za wjazdem do Au-
chan. Modernizacja polega na tym, że kostkę brukową, która nie 
tworzy idealnie gładkiej nawierzchni, zastąpi ścieżka asfaltowa z 
separacją od ciągu pieszego. Ścieżka nie zostanie przedłużona do 
ul. Geodetów. - Trwają natomiast uzgodnienia odnośnie remontu 
odcinka od ul. Geodetów do ul. Kuropatwy – informuje wicebur-
mistrz Robert Widz.  

TW

OFF-spring Festival

PIASECZNO

 W dniach 10-11 czerwca w Parku Miejskim w Piasecznie odbę-
dzie się kolejna edycja OFF-Spring Festiwalu. W piątek o godzinie 
20 wystąpi Teatr Pantomimy MIMO ze spektaklem „Piękne nic”, a 
o 21.30 - Fundacja Gra/nice ze spektaklem „Bezimienny/Nieznany”. 
Następnego dnia o 18 odbędą się: parada uliczna Fundacji Sztuka 
Ciała „Klaunada”, dzierganie na trawie w ramach Światowego Dnia 
Dziergania w Miejscach Publicznych, w Przystanku Kultura - pro-
jekcja spektaklu „Więcej niż jedno zwierzę” w reżyserii Roba Wasie-
wicza. O 19 KARUNA zaprezentuję muzykę na gongach, a o 20.15 
odbędzie się koncert z elementami teatru formy („Metal” Macieja 
Cempury). Festiwal zwieńczy spektakl „Eurydyka” Teatru Biuro Po-
dróży, który rozpocznie się o godzinie 21.30. Wstęp wolny.

Tyl.

Jednym z najbardziej widowiskowych wydarzeń towa-

rzyszących obchodom Dni Konstanicna jest parada retro
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Derby dla Orła
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, ORZEŁ BANIOCHA – MKS PIASECZNO 4:1 W czwartoligowych derbach

 powiatu piaseczyńskiego spotkały się dwie drużyny radzące sobie znakomicie na wiosnę. 

Ostatecznie, pewne już pierwszego miejsca w rozgrywkach Piaseczno musiało tego dnia 

uznać wyższość gospodarzy
 Licznie przybyli tego dnia 
na mecz kibice nie mogli czuć 
się rozczarowani poziomem 
spotkania. Lepiej zaczęli mecz 
podopieczni Bartosza Kobzy – 
w 17. minucie dobrą akcję Orła 
na gola zamienił Mykhailo Ko-
riazhnov. W 40. minucie za faul 
w polu karnym czerwoną kart-
kę otrzymał z kolei Tom Dobek-
Piotrowski, a z jedenastu me-
trów nie pomylił się Eryk Agny-
ziak. Biało-niebiescy, pomimo 
trudnej sytuacji, nie załamali się 
jednak i jeszcze przed przerwą 
zdobyli bramkę kontaktową po 
trafieniu Kamila Hernika.
 Po zmianie stron grają-
ce w osłabieniu Piaseczno pre-
zentowało się wprawdzie so-
lidnie, ale to Orzeł strzelał ko-
lejne gole. W 82. minucie swo-

ją drugą bramkę w tym meczu 
zdobył  Koriazhnov, a w samej 
końcówce przyjezdnych pogrą-
żył jeszcze, po faulu na Łuka-
szu Racisie, strzałem z rzutu 
karnego Sebastian Szerszeń. 
 Orzeł potwierdził tym samym 
swoje wysokie aspiracje i ambicje 

na coraz wyższe miejsca w tabeli 
w przyszłym sezonie, a biało-nie-
biescy będą musieli pamiętać o 
zachowaniu pełnej koncentra-
cji przede wszystkim w decydują-
cych spotkaniach barażowych o 
trzecią ligę.

Tyl./fot. Sebastian Bogumił

Świetny start 
piaseczyńskich kickboxerów
KICKBOXING Pod koniec maja w Zawierciu odbyło się prawdzi-

we święto kickboxingu. Jak się okazało, były to największe w 

historii (pod względem frekwencji) Mistrzostwa Polski w tej 

dyscyplinie, a swoją klasę sportową po raz kolejny potwier-

dzili zawodnicy z Piaseczna

 Liczba uczestników rywalizujących w Zawierciu mogła robić 
wrażenie. Przez trzy dni na sześciu matach walczyło równolegle po-
nad tysiąc kickbokserów z blisko stu klubów z całej Polski.
 Nie zawiedli zwłaszcza piaseczyńscy juniorzy, którzy wzięli udział 
we wszystkich dostępnych planszowych formułach kickboxingu. Po 
tytuł Mistrzyni Polski w formule Pointfi ghting w kat. -50 kg sięgnę-
ła Felicja Kubicka. Złoty medal 
wywalczyła również Daria Nici-
poruk (Kick Light -55 kg), która 
– żeby osiągnąć swój cel - musia-
ła pokonać dwie bardzo wyma-
gające rywalki - Oliwię Czader z 
Bielska-Białej i Julię Szyjkowską 
z Obrowa. Świetny debiut w for-
mule Kick Light na imprezie tej 
rangi odnotowała z kolei Wero-
nika Błażejewicz, która mogła 
wracać do Piaseczna z brązem. 
Znakomitą formę w tym sezonie 
potwierdził w Zawierciu Seba-
stian Jędraś, który do dwóch ty-
tułów Mistrza Polski (LC i KL) do-
rzucił jeszcze srebrny medal PF 
w kategorii do 84 kg. 
 - Sebastianowi zabrakło tylko 
jednej wygranej, aby w tym roku 
zdobyć złote medale Mistrzostw 
Polski we wszystkich formułach w 
Kickboxingu – zaznacza Marcin Pa-
łuba, prezes KS X Fight Piaseczno. 
 Co ciekawe, oba fi nały tej samej 
kategorii były niejako wewnętrzną 
sprawą piaseczyńskiego klubu – w 
obu Piotr Sieliwoniuk minimalnie 
przegrał ze swoim kolegą Sebastia-
nem i musiał zadowolić się dwoma 
srebrnymi medalami.
 W gronie seniorów bezkon-
kurencyjna była natomiast Nata-
lia Woińska, która w turnieju Grand 
Champion (bez podziału na kate-
gorie wagowe) w formule Pointfi -
ghting zdobyła pierwsze miejsce,  a 
oprócz tego w swojej kategorii wa-
gowej wywalczyła srebrny medal i 
tytuł v-ce Mistrzyni Polski. O świet-
nej formie mogą też mówić nasi 
bardziej doświadczeni mistrzo-
wie - Mastersi Mariusz Niziołek i Mi-
chał Bocheński wygrali w Zawierciu 
wszystkie swoje pojedynki. 
 - Medale zdobyte przez na-
szych zawodników pozwoliły na 
zwycięstwo w klasyfi kacji klubowej 
w grupie wiekowej juniorów oraz 
Seniorów i Mastersów – podsumo-
wuje mistrzostwa Marcin Pałuba. - 
KS X Fight po raz kolejny udowod-
nił, że jest najlepszy w Polsce.

Tyl.



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

Zabieg laminowania 

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

przed laminacją po laminacji

Salon BB,  ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej), 

Piaseczno, Tel. 692 709 040

P R O M O C J A

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości Nr 11/2022, 

przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Gmina  
Konstancin-Jeziorna

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, że w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, wywieszony został wykaz 
nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony, dotyczący części 
nieruchomości stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 136/3 z obrębu 01-14 oraz część działki 
ewidencyjnej nr 9/1 z obrębu 01-23 w mieście Konstancin-Jeziorna, o łącznej powierzchni 56 m2.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, 
bądź telefonicznie: (22) 484 23 82 lub na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl



DAM PRACĘ

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

Poszukujemy mężczyzny do zarządzania pro-
dukcją i prowadzenia magazynu.Wymagane 
obsługa komputera, exel, word, prawo jazdy-
,wykształcenie techniczne (zdolności do maj-
sterkowania). Miejsce pracy Piaseczno, jedna 
zmiana. Tel. 602 692 964, 607 230 418

Przyjmę do pracy w sklepie spożywczym, Łazy, 
tel. 609 477 481

Zatrudnimy krawcową w Konstancinie Jezior-
nej. Шукаємо швачку,  tel. 883 72 72 39

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

Firma sprzątająca zatrudni mężczyzn do prac 
porządkowych w Wólce Kosowskiej k. Mrokowa, 
tel. 504 246 180

Pana do produkcji w pracowni tablic reklamo-
wych, pełen etat, na stałe +22 757 75 65

Zatrudnię kierowcę, konwojenta, 
tel. 22 726 86 36, 22 726 83 42

Do hurtowni spożywczej w Piasecznie odpowie-
dzialnego. Atrakcyjne wynagrodzenie. Praca w 
godz. 4.30 - 12.30, soboty 4.30 - 11.00. Mile widzia-
ne prawo jazdy. Tel. 501 719 625 (14.00 – 15.00)

Zatrudnię pracowników do zakładu mięsnego 
w Górze Kalwarii, wykwalifikowanych i do przy-
uczenia, tel. 606 259 458

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

Zatrudnimy fizjoterapeutę na umowę o pracę/ zle-
cenie, nowy Dom Opieki Antonina w Piasecznie, 
tel. 882 787 809

Zatrudnimy animatora zajęciowego na umowę o 
pracę/zlecenie, nowy Dom Opieki Antonina w Pia-
secznie, tel. 882 787 809

Zatrudnimy terapeutę zajęciowego na umowę o 
pracę, nowy Dom Opieki Antonina w Piasecznie, 
tel. 882 787 809

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków 
w Mysiadle (ul. Kwiatowa 28) zatrudni sekretarza 
szkoły (cały etat). Telefon kontaktowy - (22) 462-
85-20. CV proszę przesyłać na adres e-mail: se-
kretariat@spwmy.edu.pl

Zatrudnię osobę do ofertowania ślusarki aluminio-
wej, tel. 668 628 111

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

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego. 
Jeziórko, przy stacji „PKP Ustanówek”, może być 
uczennica lub ukrainka, na cały lub pół etatu, 
tel. 602 512 677, 787 866 910

Przyjmę osoby do budowy domów, tel. 666 360 017

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

Zatrudnię osobę z umiejętnością prostego szycia - 
obuwie zdrowotne .Złotokłos 7-15 , tel. 602 601 859

Firma poszukuje osoby do sprzątania biur i po-
mieszczeń socjalnych. Praca na 3/4 etatu, umowa 
o pracę. Praca w Solcu k. Szymanowa. 
Zadzwoń 501 631 374

Potrzebny pracownik do działu rozliczeń w firmie 
budowlanej w Dawidach Bankowych. Mile widzia-
ne doświadczenie w  pracy na podobnym stano-
wisku. CV na  maila: s.orzechowska@eaz.com.pl

Pomocnika lakiernika. Możliwe przyuczenie do za-
wodu tel 607 348 271

Do ociepleń małych domków Piaseczno 
tel.507 191 295

Zatrudnię krawcową do szycia dekoracji okien My-
siadło tel. 660 490 268 

Elektromonterów  i  pracowników  fizycznych do 
budowy linii kablowych pow. piaseczyński- przy-
uczymy  tel. 660-939-117

Poszukuję sprzedawcy do sklepu spożywczego w 
okolicy Konstancina.Tel . Kontaktowy 667 978 911

Ekspedientka Wólka Kozodawska, tel. 508 288 773

Ekspedientka Zalesie Dolne, tel. 508 288 773

SZUKAM PRACY

Sprzątanie, prace w ogrodzie, tel. 787 457 903

Sprzątanie, tel. 733 546 026

Sprzątanie, tel. 723 691 018

KUPIĘ

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

Kupię kasety i czarne płyty muzyczne, 
tel. 501 781 933

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

SPRZEDAM

Zestaw sypialniany – buk fornirowany, kolor: 
czereśnia, tel. 501 24 04 62

Elementy wyposażenia sklepu zoologicznego 
oraz duże ryki, tel. 660 724 851

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

AUTO - MOTO  KUPIĘ

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

AUTO - MOTO SPRZEDAM

Kamper na podwoziu Ford-Transit, tel. 504 333 390

Przyczepy bagażowe, podłodziowe oraz akcesoria. 
Produkcja i remonty. www.przyczepy.waw.pl 
tel. 601 44 98 98

Seat Ibiza 1,9; 130 kM, 2004, tel. 502 99 55 86

Przyczepka do 750 kg, tel. 502 99 55 86

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Do sprzedania działki REKREACYJNE   20 minut 
od Piaseczna, tel. 602 340 549

Sprzedam super działki budowlane  TANIO! 
Okolice Piaseczna, tel. 602 340 549

Pawilon 32 m kw., na „Bazarku” w Piasecznie. 
Prąd trójfazowy, klimatyzacja, piec akumulacyjny, 
woda, tel. 660 724 851

Działka budowlana Henryków Urocze, 1330 m.kw., 
295000 zł. Tel 504100830

Działkę budowlaną 1500 m kw., w Piskórce przy ul. 
Świerkowej. Pięknie położona, media w ulicy, do 
sklepu 250 m, tel. 603 299 139

NIERUCHOMOŚCI KUPIÉ

Kupię dom lub działkę w Wilczej Górze/ Magda-
lence. Bezpośrednio. Tel. 504 946 585

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

M2, Piaseczno, tel. 662 377 618

Mały domek 48 m kw.,, Gołków, tel. 602 245 410

Pokój, Chylice, tel. 507 13 41 41

Magazyn, 350 m kw, Warszawa/Ursynów, ul. Po-
zytywki 1A, tel. 512 168 422

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

USŁUGI

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. 
Tel. 504 008 309

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

Remonty, glazura, łazienki, ocieplenia, ogro-
dzenia, pełny zakres, tel. 601 304 250

Elektryk, tel. 666 890 886

Naprawa, krycie dachu, tel. 511 928 895

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

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

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

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

Wylewki mixokretem tel.502 788 561

Wycinka drzew,pielęgnacja drzew, usługi pod-
nośnikiem koszowym 14 oraz 18 m , usługi mi-
nikoparką,  tel: 537 537 450, 537 537 650

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

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

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

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

Dachy , papa termozgrzewalna, blacha, gont, 
orynnowania, tel. 789 894 108

Dachy – czyszczenie, malowanie, naprawa, 
tel. 789 894 108

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Docieplanie i malowanie budynków, 
tel. 604 938 861

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

Ogrodzenia, ocieplenia, tel. 601 304 250

Dach papą termozgrzewalną, tel. 530 731 484

Hydraulik, naprawy, tel. 510 128 912

Cyklinowanie, remonty, tel. 510 128 912

Usługi hydrauliczne, tel. 691 077 538

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

Malarskie, tel. 696 120 208

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

Wywóz gałęzi, ogrodnicze, koszenie 519 874 891

Renowacja antyków  tel 733 560 206

Złota rączka  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

Dachy, pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Dachy papą termozgrzewalną, tel. 502 473 605

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Cyklinowanie, remonty, tel. 510 128 912

Hydraulik naprawy, tel. 698 185 911

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Dachy, podbitka, sprzedaż., tel. 692 194 998

 RÓŻNE 

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

Usuwanie owadów latających, tel. 503 471 422

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

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

NAUKA 

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

PRACOWNIA TWÓRCZEGO ROZWOJU (LEK-
CJE PIANINA, RYSUNKU, INTERPRETACJA 
WIERSZY, KINO ARTYSTYCZNE, GRY EDUKA-
CYJNE, rozmowy o twórczym życiu, o rozwoju 
osobowości, o naturze człowieka, życia i wszech-
świata, grupa wsparcia ITD.) TEL. 571 373 118

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

Korepetycje – język polski, tel. 666 653 177

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

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

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

Poznam Panią 65+, tel. 515 485 446

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

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

największy nakład największa 
skuteczność w każdy piątek

cena od 4 zł za słowo

Zamów ogłoszenie 
drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2
tel. 22 756 79 39

 pon-pt 9-17

ZATRUDNIĘ SPRZEDAWCĘ DO SKLEPU 
WIELOBRANŻOWEGO W KONSTANCINIE,
TEL. 502 398 319

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

Zatrudnię manicurzystke do salonu 
w Ustanowie, tel. 502 222 221

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

Poszukuję  pracownika/pomocnika do warsztatu 
w Piasecznie, tel. 504 005 186

Przyjmę młodych, energicznych przy zakładaniu 
ogrodów, chętnie z umiejętnością układania kost-
ki brukowej, tel. 698 698 839

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

MALOWANIE, REMONTY MIESZKAŃ, 
GLAZURNICTWO, PANELE, TEL. 669 945 460

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581

Anteny, wideo – domofony, montaż, naprawa , 
tel. 603 375 875
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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 10-15 w zależności od wiel-
kości obszaru ciała poddawa-
nego usuwaniu nadmiaru tkan-
ki tłuszczowej. Zabieg wykony-
wany jest raz – dwa razy w ty-
godniu, następnie 1 raz w mie-
siącu dla utrwalenia efektów. 
Ważne, aby przed zabiegiem i 
po nim pić dużo wody. Należy 
stosować niskokaloryczną die-
tę oraz wysiłek fizyczny lub za-
bieg elektrostymulacji. Wszyst-
ko to spowoduje, że efekty nas 
zaskoczą.

Zabieg dla każdego?
Nie ma zabiegów, które nie 
mają przeciwwskazań. Do 
przeciwwskazań liposukcji ka-
witacyjnej zalicza się: nad-
wrażliwości na ultradźwięki; 
posiadanie metalowych im-
plantów; wszczepiony rozrusz-
nik serca; ciąża; miesiączka; cu-
krzyca; epilepsja i stwardnie-
nie rozsiane.

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 
sylwetki i utratę kilku centymetrów. Ten nowoczesny zabieg dostępny 
jest również w Piasecznie.
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Strażacy przeprowadzili brawurową 
akcję ratunkową na Wiśle
KONSTANCIN-JEZIORNA W niedzielę rano w Gassach 

strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej wyciągnę-

li spomiędzy dwóch konarów łódź, którą płynęło 

osiem osób

 Barka utknęła około 100 m od przeprawy promowej. W wyni-
ku szybkiej reakcji strażaków udało się uniknąć nieszczęścia. Istnia-
ło bowiem spore ryzyko, że łódź pójdzie na dno. - Uwolniliśmy łódź 
za pomocą wyciągarki samochodowej – mówi Jakub Nowakowski z 
OSP Gassy. - Cała akcja trwała około godziny. Wisła to niebezpiecz-
na rzeka. Często nie widać przeszkód znajdujących się pod wodą. 
Tak było i tym razem. Flisacy zorientowali się w sytuacji dopiero 
wówczas, gdy ich barka była już zaklinowana.
 Dwa lata temu strażacy z OSP Gassy za własne środki i pieniądze 
pozyskane od sponsorów kupili łódź motorową (gmina sfi nansowa-
ła zakup kolumny sterowniczej). - Teraz trzymamy ją 500 m od straż-
nicy w blaszaku, na posesji jednego ze strażaków – mówi jeden z 
druhów-ochotników. - Gmina obiecała rozbudować naszą jednost-
kę, ale do tej pory tego nie zrobiła, a cała sprawa dziwnie ucichła. 
Mieliśmy też dostać nowy samochód, jednak z tego również nic nie 
wyszło. Jesteśmy gotowi nieść pomoc ludziom, ale nie mamy odpo-
wiedniego sprzętu...
 Poprosiliśmy o odniesienie się 

do tych zarzutów burmistrza 
Kazimierza Jańczuka. 

   - Gmina zleciła opracowanie 
dokumentacji umożliwiającej 
rozbudowę strażnicy OSP Gas-
sy – mówi burmistrz Jańczuk. - 
Strażacy tę koncepcję zaakcep-
towali. Niestety, aby rozbudowa 

była możliwa, trzeba wcześniej zmienić plan miejscowy dla tego te-
renu. Rada miejska już podjęła uchwałę o przystąpieniu do zmiany 
planu. Jak plan zostanie zmieniony, opracujemy projekt budowlany 
i wystąpimy do starosty o pozwolenie na budowę. 
 Na razie trudno powiedzieć, kiedy mogłaby zacząć się rozbudo-
wa strażnicy, ale jak podkreśla burmistrz, wszystko jest na dobrej 
drodze. Co do nowego samochodu, to niedługo mają zwolnić się 
dwa wozy użytkowane przez OSP Jeziorna i OSP Słomczyn. Są spo-
re szanse, że jeden z tych samochodów trafi  do OSP Gassy.

Tomasz Wojciuk

Druhowie mają pretensje 

do gminy, że nie 

inwestuje w ich

jednostkę. Burmistrz 

przekonuje, że strażnica 

doczeka się rozbudowy

Strażacy z OSP Gassy uwolnili zaklinowaną 

łódź za pomocą wyciągarki samochodowej

Wielkie święto rowerowe już za nami
GÓRA KALWARIA Kolejna edycja Lotto Poland Bike Marathonu nie zawiodła oczekiwań organi-

zatorów, kibiców i samych zawodników. Rywalizacja była zacięta, a zabawa znakomita

 - Góra Kalwaria co roku 
przyciąga wielu amatorów 
MTB - mówi Grzegorz Wajs, or-
ganizator cyklu. - Trasa prowa-
dziła głównie przez Lasy Choj-
nowskie i była naprawdę uroz-
maicona. Bardzo cieszy wysoka 
frekwencja. To dowód, że kola-
rze doceniają naszą pracę i po-
ziom organizacji zawodów.
 Na dystansie Max (54 km) 
nie było mocnych na duet Da-
movo Bike Team. Wygrał Łu-
kasz Woźnica, przed Artu-
rem Mioduszewskim, a trzecie 
miejsce zajął Marek Stram (Re-
tro Stork Team). Wśród kobiet 
zwyciężyła Magdalena Wiesio-
łek (Retro Stork Team), przed 
Urszulą Luboińską (Trezado 
WolfPack) i Katarzyną Jedy-
nak (LKK LUKS Sławno).
 Trasę Mini (32 km) najszyb-
ciej pokonał Patryk Chmielew-
ski (Warszawa), przed Toma-
szem Iwańskim (Rafbike Cyc-
ling Team). Trzeci był Tomasz 
Posadzy (Velmar Blachy Pru-
szyński Team). W rywalizacji 
kobiet triumfowała Maria Or-
szulak (GKK Opty Mazowsze), 
przed Alicją Surdyk (Kamyk Ra-
dzymin MTB Team) i Barbarą 
Marcelewicz (Marceli Team).

 Uczniowie i uczennice szkół 
podstawowych ścigali się na 
dystansie Fan (8,5 km). Wy-
grał Fabian Mucharski (Kamyk 
Radzymin MTB Team), przed 
Krzysztofem Dąbrowskim 
(Sklepbicykl.pl-Perfectsource) 
i Krzysztofem Paziewskim 
(UKS Kolarz Nadarzyn), a 
w gronie dziewcząt zwycięży-
ła Aleksandra Dzięcioł (UKK 
Huragan Wołomin), przed Ad-
rianną Bader-Strzałą (War-
szawski Klub Kolarski) i Zu-
zanną Błazucką (CNC Bla-

ze Technology). Swoje wyścigi 
Mini Cross (ponad 40 przed-
szkolaków!) miały też dzieci w 
wieku 2-4 i 5-6 lat.
 Lotto Poland Bike Mara-
thon wróci do rywalizacji 19 
czerwca w Perlejewie na Podla-
siu. Wcześniej, bo już w czwar-
tek 16 czerwca (Boże Ciało) na 
warszawskim Służewcu odbę-
dzie się kultowy XIII Memoriał 
Stanisława Królaka dla amato-
rów jazdy na rowerach górskich 
i szosowych. 
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