
 

LESZNOWOLA  PRAŻMÓW  TARCZYN  URSYNÓW  

 PIASECZNO  KONSTANCIN-JEZIORNA  GÓRA KALWARIA  

       ROK XIX NR 41 (788)/W1 15 - 21 LISTOPADA 2019 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁATNA

W NUMERZE

Nakład 60 000 egz.

R E K L A M A

str. 3, 4, 12

Czy urzędnicy 
zarabiają za mało?
                               str. 5

Jest szansa na 
lodowisko
                             str. 11 str. 10

klikasz i  wiesz
PONAD MILION ODSŁON MIESIĘCZNIE!

czytaj str. 5 - 8

Mieszkańcy świętowali odzyskanie 
niepodległości

Nie odbiorą śmieci z firm 
i ogródków działkowych

POWIAT We wszystkich gminach po-

wiatu piaseczyńskiego odbyły się 

uroczystości upamiętniające 101. 

rocznicę odzyskania niepodległości. 

W wielu miejscach złożono hołd po-

ległym za wolność Ojczyzny. Często 

uroczystościom towarzyszyły wyda-

rzenia sportowe

PIASECZNO W środę po burzliwej dyskusji radni zde-

cydowali, że od lutego gmina nie będzie odbierała 

śmieci z niezamieszkałych nieruchomości, a więc te-

renu fi rm, ogródków działkowych i cmentarzy. Cho-

dzi o to, aby utrzymać koszty funkcjonowania syste-

mu na dotychczasowym poziomie
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Handlował narkotykami

Odpowie za okradanie sklepów

Zatrzymano podejrzango o oszustwo

Zginęło volvo XC90

Włamanie do magazynu

Skradziono odzież o wartości 30 tys. zł

 Na ulicy Głównej w Piasecznie policjanci z wydziału kryminalnego 
zatrzymali 24-latka, podejrzanego o handel narkotykami. Mimo że męż-
czyzna próbował ucieczki, zakończyła się ona niepowodzeniem. W jego 
miejscu zamieszkania funkcjonariusze znaleźli 27 tabletek ekstazy, 60 
gramów marihuany, porcję haszyszu i 2000 zł. W mieszkaniu znajdo-
wała się także waga elektroniczna oraz kilka pakietów torebek struno-
wych, tzw. dilerek. Mężczyzna usłyszał łącznie aż pięć zarzutów karnych. 
O jego dalszym losie zdecyduje sąd. 

 Policjanci z komisariatu w Lesznowoli zatrzymali 35-letniego miesz-
kańca Nowego Tomyśla, który jest podejrzany o dokonanie trzech kra-
dzieży sklepowych. Mężczyzna wchodził do sklepów, wykorzystywał 
nieuwagę pracowników, zabierał towar i wychodził. W jego samocho-
dzie funkcjonariusze znaleźli skradzione przedmioty o łącznej wartości 
4200 zł. Mężczyzna trafi ł do celi i usłyszał zarzuty. Grozi mu do 5 lat po-
zbawienia wolności. 

 Funkcjonariusze z wydziału kryminalnego zatrzymali w jednym z do-
mów w Konstancinie 32-letniego mężczyznę poszukiwanego przez olsz-
tyńską prokuraturę. Sąd rejonowy wydał wobec niego postanowienie o 
zastosowaniu tymczasowego aresztu oraz list gończy. Mężczyzna trafi ł 
już za kratki. Będzie odpowiadał za składanie zawierających nieprawdzi-
we informacje deklaracji podatkowych. Policja informuje, że nadużycia, 
jakich się dopuścił, były gigantyczne.

 W nocy z soboty na niedzielę z osiedla zamkniętego przy ul. Wikto-
rii w Józefosławiu skradziono ciemnobrązowe volvo XC90 z 2018 roku o 
wartości około 250 tys. zł. Do kradzieży doszło prawdopodobnie między 
godz. 23 a 8 rano. Policja prosi o kontakt świadków zdarzenia. 

 Tydzień temu nieznani sprawcy włamali się do magazynu w Żabień-
cu. Weszli do budynku, wybijając dziurę w ścianie. Ukradli przewody, 
prostowniki, piły łańcuchowe, a także rejestrator monitoringu wraz z 
dyskiem. Trwają intensywne poszukiwania sprawców włamania. 

 W nocy z wtorku na środę w Stefanowie okradziono stojącego przy 
ul. Ułanów mercedesa sprintera. Z dostawczaka zniknęły kartony z 
odzieżą o wartości około 30 tys. zł. Policja prosi o kontakt osoby, które 
widziały zdarzenie lub znają personalia złodziei. 
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Jest duża szansa na lodowisko
LESZNOWOLA Po naszym artykule i protestach mieszkańców, radni jeszcze raz pochylili 

się nad kwestią lodowiska, które co roku działało przy szkole w Lesznowoli. Trzy tygo-

dnie temu radni podjęli decyzję, że ze względu na konieczność szukania oszczędno-

ści, lodowiska w tym roku nie będzie. Udało się jednak wygospodarować na nie ponad 

ćwierć miliona złotych. Czy to wystarczy?

 W drugiej połowie październi-
ka, ze względu na trudną sytuację 
finansową gminy, radni zdecydo-
wali o wykreśleniu z budżetu środ-
ków przeznaczonych na funkcjono-
wanie ślizgawki. W ostatnim sezo-
nie utrzymanie lodowiska kosztowa-
ło około 300 tys. zł – 266 tys. zł za-
życzyła sobie firma obsługująca śli-
zgawkę, do tego doszły koszty prą-
du, wody i dowozu dzieci. 

 Tydzień temu radni wpadli na 
pomysł, aby sfinansować lodowisko 
ze środków przeznaczonych na re-
alizację w przyszłym roku Gminne-
go Programu Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
oraz Zapobiegania Narkomanii. 
Środki wydawane w ramach progra-
mu pochodzą z tzw. korkowego, czy-
li opłat z tytułu koncesji na sprze-
daż alkoholu. Radna Justyna Gawę-
da zaproponowała, aby przeznaczyć 
na lodowisko 255 tys. zł i taka kwo-
ta została wpisana do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2019-

2034, nad której zmianą pochylili się 
podczas ostatniej sesji radni.
 Głosowanie nad WPF-em po-
przedziła jednak dyskusja i wymiana 
zdań, co w Lesznowoli jest rzadkością. 
– Dopiero dzisiaj otrzymaliśmy wyli-
czenie kosztów funkcjonowania lodo-
wiska, było za mało czasu, aby się nad 
tym pochylić – zwróciła uwagę radna 
Marta Maciejak. – Piaseczno kupiło 
podobne lodowisko już dawno temu. 
Dlaczego w Lesznowoli nikt nie wpadł 
wcześniej na ten pomysł?

 To pytanie pozostało bez odpo-
wiedzi. Zamiast tego radna Magda-
lena Łyszcz stwierdziła, że wcześniej 
tematem lodowiska powinna zajmo-
wać się także komisja polityki spo-
łecznej, a nie tylko komisja polityki 
gospodarczej. – Zamiast rezygno-
wać ze ślizgawki, można było po-
szukać oszczędności gdzie indziej, 
np. wcześniej wyłączając oświetle-
nie uliczne. Lodowisko jest napraw-
dę niezwykle istotne dla mieszkań-
ców – przekonywała radna Łyszcz. 
– Ja wiem, że lodowisko jest waż-
ne. Nie wiem tylko dlaczego wcze-
śniej nikt nie szukał rozwiązań, któ-
re ograniczyłyby koszty jego funk-
cjonowania – odpowiedziała radna 
Maciejak. 
 Radnych interesowały także 
inne koszty związane z funkcjono-
waniem ślizgawki, bo zestawienie, 
które otrzymali, dotyczyło ubiegłe-
go roku. Wicewójt Mirosław Wilusz 
stwierdził, że koszty zawsze można 
ograniczyć, rezygnując np. z dowo-
zu na ślizgawkę dzieci. – Ale to lodo-
wisko rozstawiamy przede wszyst-
kim dla dzieci – zaprotestował radny 
Krzysztof Łupiński. – Jeśli nie będą 
z niego korzystać uczniowie, to dla 
mnie nie ma ono sensu. 
 – Cały czas nie wiadomo jaką 
kwotę zaproponuje firma lub firmy, 
które staną do przetargu  na dosta-
wę, montaż, demontaż i obsługę śli-
zgawki. – Jak zaproponują więcej niż 
255 tys. zł to wówczas zostaniecie 
państwo o tym poinformowani – za-
pewnił Mirosław Wilusz. – Ale może 
to być także mniejsza kwota.

Tomasz Wojciuk

Na montaż, demontaż oraz obsługę lodowiska radni 

zarezerwowali 255 tys. zł

Duże znaczenie dla powo-

dzenia całego projektu ma 

to, jaka kwota zostanie 

zaproponowana w przetargu 

na obsługę ślizgawki

R E K L A M A

K O N D O L E N C J E

K O N D O L E N C J E
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Wiele atrakcji z okazji rocznicy 
odzyskania niepodległości
KONSTANCIN-JEZIORNA W poniedziałek hucznie obchodzono w Konstancinie-Jeziornie 101. 

rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Najpierw upamiętniono poległych, 

potem odbył się doroczny Bieg Niepodległości, a po nim piknik historyczny. Całość ob-

chodów dopełnił koncert „Powidoki Niepodległości”

 Uroczystości rozpoczęła msza 
św. za Ojczyznę, która odbyła się w 
kościele pw. Wniebowzięcia NMP. 
Po mszy nastąpiło złożenie wień-
ców w miejscach pamięci. Najpierw 
delegacja, której przewodniczył bur-
mistrz Kazimierz Jańczuk udała się 
pod pomnik zbrodni katyńskiej przy 
ul. Sienkiewicza, gdzie płomienną 
mowę wygłosił wiceburmistrz Da-
riusz Zieliński. – Wiele osób i środo-
wisk zabiegało o odzyskanie przez 
Polskę niepodległości – mówił wice-

burmistrz. – Ale najważniejsza była 
ofiara krwi, która przyczyniła się 
do reaktywowania Rzeczpospolitej. 
Pamiętamy o powstaniach śląskich, 
powstaniu wielkopolskim czy wojnie 
polsko-bolszewickiej. Aż wreszcie 
przyszedł wrzesień 1939 roku, kiedy 
to nasz kraj zaatakowały dwa tota-
litaryzmy. Dziś spotykamy się przy 
pomniku zbrodni katyńskiej, odda-
jąc hołd wszystkim, którzy walczyli 
o niepodległość. Upamiętnia on po-
nad 20 tys. przedstawicieli polskich 

elit, którzy ponieśli śmierć, bo byli 
Polakami. Oni zginęli, ale nie za-
mordowano prawdy.
 Podobne uroczystości odbyły się 
także przy pomniku żołnierzy Sa-
modzielnego Batalionu Narodo-
wych Sił Zbrojnych AK im. bryg. 
Czesława Mączyńskiego oraz przy 
pomniku mieszkańców Jeziorny, 
poległych w latach 1918-1921. Na-
stępnie burmistrz Jańczuk udał się 
pod urząd miasta, skąd wystarto-
wał 29. Bieg Niepodległości. Bie-
gacze mieli do pokonania dokład-
nie 2,2-kilometrową trasę, wiodą-
cą ulicami Piaseczyńską, Warszaw-
ską, Piłsudskiego oraz Sienkiewi-
cza. Metę ustawiono w Parku Zdro-
jowym, między tężnią, a Hugonów-
ką. W biegu głównym wzięło udział 
198 osób (zapisało się 250). Pierw-
szy linię mety przekroczył Bartosz 
Kucharski (6 min 22 sekundy), dru-
gi był Piotr Szczepański, a trzeci 
– Dawid Szymański. Wśród kobiet 
triumfowała Aleksandra Płociń-
ska (7 min 11 sekund) przed Anną 
Górnicką-Antonowicz i Aleksan-
drą Golon. Zwycięzcy oprócz me-
dali otrzymali także puchary i na-
grody rzeczowe. Na wszystkich cze-

kały też gorąca grochówka i żurek. 
 Po biegu głównym na krótszych 
dystansach rywalizowało także oko-
ło 400 dzieci. Tu nagrodami były gry 
edukacyjne i planszowe.
 Po południu w rejonie Hugo-
nówki rozpoczął się piknik histo-
ryczny z udziałem rekonstruktorów, 
w tym kawalerzystów. Zbudowano 
obóz wojsk polskich, w którym moż-
na było obejrzeć dawną broń, spró-
bować sił na strzelnicy, sprawdzić 
się w szermierce, wsiąść do symu-
latora lotniczego czy na prawdziwe-

go konia. Były też pokazy kawaleryj-
skie i wspólne śpiewanie pieśni pa-
triotycznych przy akompaniamen-
cie orkiestry. Obok rozstawiono kra-
my z ozdobami, rękodziełem i regio-
nalnymi przysmakami, na których 
można było zrobić zakupy. 
 Obchody dnia niepodległości 
zwieńczył koncert „Powidoki Nie-
podległości”, podczas którego moż-
na było posłuchać znanych utworów 
w nowych aranżacjach. 

Tomasz Wojciuk

Doroczny Bieg Niepodległości jak zwykle cieszył się dużym 

zainteresowaniem mieszkańców. Do mety dobiegło 198 osób

R E K L A M A

GÓRA KALWARIA

Dotacja na wymianę krzyży
 Gmina otrzymała 35 tys. zł dotacji na wymianę betonowych krzyży w 
kwaterze żołnierskiej cmentarza parafi alnego w Górze Kalwarii. W tej czę-
ści cmentarza spoczywają żołnierze polegli w czasie II wojny światowej.

TW

Wiceburmistrz Dariusz Zieliński (z lewej) przypomniał, 

że o niepodległość walczyli również ludzie kultury
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Doroczny Marsz 
Niepodległości w Krępie
PRAŻMÓW W poniedziałek 11 listopada w Krępie odbył się 

dziewiąty już Marsz Niepodległości. Jak co roku było ko-

lorowo, patriotycznie i wesoło

 Marsz z okazji Narodowego Święta Niepodległości punktualnie o godz. 
11.11 wyruszył ze skrzyżowania ulic Długiej i Krótkiej. Po odśpiewaniu hymnu 
uczestnicy pochodu przeszli  na cmentarz żołnierzy I wojny światowej, niosąc 
fl agi i śpiewając patriotyczne pieśni. Na cmentarzu odmówiono modlitwę za 
poległych, wspominając wydarzenia, które doprowadziły do odrodzenia się 
wolnej Polski. Pod pamiątkową tablicą, a także na grobach żołnierzy, złożo-
no kwiaty i zapalono znicze. Po uroczystości na cmentarzu uczestnicy mar-
szu przeszli na pobliski plac, gdzie zorganizowano piknik. Można było posilić 
się  grochówką z wojskowej kuchni, kiełbaskami pieczonymi na ognisku oraz 
miło spędzić czas w gronie rodziny i znajomych. 
 – Wspaniałą oprawę uroczystości stworzyły zuchy i harcerze ze Szkoły 
Podstawowej w Uwielinach – podkreśla Wiesław Dzwonkowski, sołtys Krępy i 
jeden z organizatorów wydarzenia. – Dziękujemy także strażakom z OSP Woj-
ciechowice za zapewnienie bezpieczeństwa podczas marszu. 

TW

W marszu wzięło udział ponad 200 osób, w tym wiele dzieci

R E K L A M A

Koncert pamięci Piotra Maciaka
PIASECZNO W ostatnią środę października w Domu Kultury w Piasecznie odbył się Koncert Zaduszkowy po-

święcony pamięci gitarzysty Piotra Maciaka - założyciela i lidera zespołu Le Blue, instruktora gry na gitarze 

w Centrum Kultury w Piasecznie, człowieka o wielkim sercu i duszy przepełnionej muzyką

 Koncert był jednocześnie wspo-
mnieniem dotychczasowego dorob-
ku artysty, jak i zapowiedzią materia-
łu, nad którym pracował przez ostat-
nie lata. Na scenie pojawili się tego 
wieczoru, związani z zespołem Pa-
rasol Poetica, Katarzyna Biernad-
ska-Hernik i Paweł Górski, którzy nie 
tylko zagrali i zaśpiewali, ale również 
wspominali zmarłego. Młode poko-
lenie osób, z którymi pracował gita-
rzysta reprezentował z kolei zespół 
Afekt – niedawni laureaci stypendium 
Burmistrza Miasta i Gminy Piasecz-
no. Wykonali oni utwór ze szczegól-
ną dedykacją dla „piaseczyńskiego 
Santany”. Przez cały czas z projekto-
ra wyświetlane były też zdjęcia Pio-
tra Maciaka, fragmenty jego muzy-
ki oraz wypowiedzi osób, z którymi 
połączyła go życiowa droga.
 W trakcie koncertu nie mo-
gło oczywiście zabraknąć zespo-
łu, którego prowadzenie było dla 
Piotra Maciaka niewątpliwie nie-
zwykle ważne. Założone przez nie-
go (razem z Beatą Kossowską) w 
1996 roku Le Blue zagrało w skła-
dzie: Daria Iwan – wokal, Rafał Ro-
kicki – gitara, Aleksy Drywień – gi-
tara, Jakub Bruszewski – gitara ba-
sowa i  Michał Wojnarski – perkusja. 
Muzycy wykonali przede wszystkim 
materiał z nadchodzącej płyty, któ-
rej wydanie można pomóc sfinanso-
wać za pośrednictwem strony Odpal 
Projekt. – Chcemy wydać płytę 15 
stycznia, w rocznicę śmierci Piotra 
– mówi Daria Iwan. – To jest mate-

riał, który razem z Piotrem stworzy-
liśmy i koncertowaliśmy z nim przez 
ostatnie lata, natomiast nie mieli-
śmy funduszy, by go zarejestrować. 
Płyta jest w połowie gotowa. Potrze-
bujemy dograć część instrumentów, 
wokal do dwóch utworów, obrobić 
materiał i zmiksować. Mam wraże-
nie, że może być dość ciężko okre-
ślić gatunek tej muzyki. Na pewno 
jest nasza, prawdziwa i autentyczna. 
Trochę funkowa, gdzieniegdzie roc-
kowa, z duszą.
 Wokalistka bardzo ciepło wspo-
mina nieżyjącego lidera Le Blue. 
– Piotrek był przede wszystkim 
moim przyjacielem – nie kryje Daria 
Iwan. – Fantastycznie mi się z nim 

współpracowało, bo nie odrzucał 
żadnego z moich pomysłów, dzięki 
czemu powstało wiele muzycznych 
szkiców i impresji. Dawaliśmy się 
ponieść nastrojom, dlatego ta mu-
zyka jest tak różnorodna. Energe-
tyczna „Sahara”, rockowa „Justy-
na”, funkowy „Keep smiling” czy 
ballada „Ze mną trwaj”. Piotr był 
moją ostoją, a jego nieograniczone 
pokłady cierpliwości i wewnętrzny 
spokój niezmiernie mi imponowa-
ły. Czułam się bezpiecznie gdy mó-
wił, że wszystko przyjdzie. Dawał mi 
dużo siły i akceptował mnie w peł-
ni. Był niesamowicie życzliwy i do-
broduszny.

Grzegorz Tylec

Zespół Le Blue z powodzeniem kontynuuje 

muzyczną spuściznę Piotra Maciaka

Jak powiat świętował wolność
POWIAT Uroczyste msze święte w intencji Ojczyzny, wspólne śpiewanie pieśni patrio-

tycznych, marsze, biegi uliczne. W ten sposób powiat świętował 101. rocznicę odzyska-

nia przez Polskę niepodległości – ofi cjalnie, artystycznie i aktywnie

 Świętowanie odzyskania niepod-
ległości w Piasecznie rozpoczęło się 
od tradycyjnej mszy świętej w inten-
cji Ojczyzny w kościele św. Anny. Na-
stępnie przeniesiono się pod pobliski 
ratusz, gdzie odśpiewano wspólnie 
hymn narodowy, a o istocie znacze-
nia niepodległości mówili burmistrz 
Daniel Putkiewicz i radny powiato-
wy Sergiusz Muszyński, który zabrał 
głos w imieniu Ministra Obrony Na-
rodowej Mariusza Błaszczaka. 
 – Święto Niepodległości jest dla 
nas czasem zadumy i refleksji nad 
wydarzeniami z przeszłości – mówił 
burmistrz. – Tego dnia wspominamy 
wszystkich, którzy przyczynili się do 
tego, że dziś możemy żyć w niepodle-
głej Polsce. Wolność trzeba doceniać. 
Jest jak powietrze, które jest wszędzie 
i jest dla nas naturalne, ale kiedy go 
brakuje zauważamy, że nie możemy 
żyć. Wolność trzeba pielęgnować. To 
nasza codzienna odpowiedzialność.
 – Co roku 11 listopada siły zbroj-
ne wspominają swoich poprzedni-
ków, którzy dali przykład jak walczyć 
o to, co najważniejsze – własne pań-
stwo – odczytał słowa ministra Ser-
giusz Muszyński. – Musimy jednak 
pamiętać, że niepodległość nie jest 
nam dana raz na zawsze.

Sporo wydarzeń towarzyszących

 Oficjalną część obchodów zwień-
czyło złożenie wiązanek pod tablica-
mi upamiętniającymi marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego i premiera Win-
centego Witosa przez przedstawicie-
li piaseczyńskich organizacji. Potem 

przyszła kolej na wrażenia artystycz-
ne, których dostarczył koncert pie-
śni Stanisława Moniuszki w wykona-
niu Krzysztofa Chalimoniuka i Mar-
ty Mularczyk. Święto Niepodległości 
można było również uczcić z kolej-
ką wąskotorową, która zorganizowa-
ła okolicznościowy przejazd na tra-
sie Piaseczno – Tarczyn – Piaseczno. 
Uroczystości zwieńczyło „Spotkanie 
z pieśnią” w Zalesiu Górnym.

Góra Kalwaria świętowała na sportowo

 Mimo nienajlepszej pogody 
sportowe emocje nie opuściły uczest-
ników XXVII Biegu Niepodległości 
o Puchar Burmistrza Góry Kalwa-

rii. Coroczna formuła pięciokilo-
metrowego biegu przyciągnęła w 
tym roku 178 miłośników biega-
nia. Tegoroczny bieg, poprzedzo-
ny honorowym biegiem mieszkań-
ców i pracowników Domu Pomocy 
Społecznej oraz hymnem narodo-
wym, wystartował o godz. 11.11. 
Metę jako pierwszy przekroczył 
Mateusz Gos, siedemnastolatek-
amator, który przygodę z biega-
niem rozpoczął zaledwie rok temu, 
a już na swoim koncie ma kilkana-
ście zwycięstw w biegach długody-
stansowych. Wśród pań triumfowa-
ła Joanna Tomczak. 

Tyl./NAB
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Coraz droższe domy 
i mieszkania
POWIAT W powiecie piaseczyńskim od kilku lat obserwujemy wzrost cen nowych do-

mów i mieszkań. Nic nie wskazuje na razie na to, aby tendencja ta się odwróciła

 Coraz więcej osób świadomie 
rezygnuje z życia w wielkim mie-
ście i przeprowadza się pod War-
szawę. Z drugiej strony mieszka-
nia w stolicy są bardzo drogie, co 
również może stanowić przeszko-
dę w ich zakupie. Dlatego pod-
warszawskie miejscowości od kil-
kunastu lat przeżywają mieszka-
niowy boom. Jednym z miejsc, 
które od dawna intensywnie się 
zabudowuje są gminy powiatu 
piaseczyńskiego. Sprawdziliśmy 
w jakiej cenie można kupić u nas 
nowe lokale. 

Sporo inwestycji w Lesznowoli 

i Piasecznie

 Dużo dzieje się ostatnio w re-
jonie budowanej trasy S7 (Puław-
ska-Bis). Zabudowują się m.in. 
Zamienie i Zgorzała na terenie 

gminy Lesznowola. W Zgorzale 
przy ul. Gogolińskiej firma Soffia 
Development zbudowała ostatnio 
Osiedle Natura, w którym są jesz-
cze wolne segmenty. Mają one po-
wierzchnię 75 m kw. plus 35 m kw. 
przeznaczonego do adaptacji pod-
dasza. W bryle budynku jest rów-
nież garaż. Cena: 516 tys. zł. Spo-
ro dzieje się także w Lesznowoli. 
Tam przy ulicy Okrężnej powsta-
ło ostatnio Patio Lesznowola, czy-
li domy jednorodzinne w zabudo-
wie szeregowej. W ofercie są seg-
menty o powierzchni od 93 do 145 
m kw. Ceny: 499-699 tys. zł. Ko-
lejna ciekawa lokalizacja oddalo-
na o 600 m od Puławskiej-Bis to 
Willa Bobrowiec powstająca przy 
ul. Leśnej w Bobrowcu. Firma DP 
Capital buduje tam 10 dwulokalo-
wych domów. Jeden lokal ma po-

wierzchnię 142 m kw. i kosztuje od 
713 do 743 tys. zł (w zależności od 
powierzchni działki). 

Nowa inwestycja w Górze Kalwarii

 Nieco taniej jest w Górze Kal-
warii. Przedsiębiorstwo Budowlane 
Eko-Dom oferowało tam niedaw-
no mieszkania na osiedlu Kalwaryj-
ska 45. Lokale miały powierzchnię 
od 40 do 60 m kw. i były dostępne 
w cenie 4800-5000 zł za metr kwa-
dratowy. - Nie mamy już wolnych 
mieszkań – mówi Joanna Musiałek 
z Eko-Dom. - Ale planujemy kolejną 
inwestycję.
 Nowe osiedle, w którym znaj-
dzie się około 100 lokali, powstanie 
również przy ul. Kalwaryjskiej. Za-
kończenie budowy planowane jest w 
2021 roku.

TW

Czytaj on-line!

Jesteśmy

 również na: 

www.facebook.com

/kurierpoludniowy

www.kurierpoludniowy.pl

R E K L A M A
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TARGI Nowy DOM Nowe MIESZKANIE
Ostatnia szansa w tym roku dla poszukujących własnego lokum, by za rozsądną cenę, 

w dobrej lokalizacji i atrakcyjnym kredycie kupić mieszkanie lub dom. Pod gościnnym 

dachem PGE Narodowego zainteresowani znajdą:  darmowe porady fi nansowe, ol-

brzymi wybór kredytów, mieszkania i domy w atrakcyjnych cenach. Na odwiedzają-

cych czekać będzie wiele ciekawych promocji i rabatów.

 W dniach 16 i 17 listopada na 
PGE Narodowym odbędzie się fi-
nałowa w tym roku edycja Targów 
Mieszkaniowych Nowy DOM Nowe 
MIESZKANIE. W tym sezonie to 
ostatnia szansa, aby w jednym miej-
scu i czasie zapoznać się z komplek-
sową ofertą deweloperów reprezen-
towanych m.in.: przez PORT PRA-
SKI, APM Development, a tak-
że BBD Development, Danwood, 
Janpul Developer, Jaz-Bud, LLC 
Home, J.W. Apartments, SP Invest, 
Timbud II. 

Z PGE Narodowego na wybrze-

że Costa Blanca i Costa Cálida, do 

Antalii i Cypr Północny
 Na PGE Narodowym można 
będzie także kupić nieruchomość 
na Cyprze, w Hiszpanii, czy Tur-
cji w renomowanych przedstawi-
cielstwach świadczących, w wymie-
nionych krajach profesjonalne usłu-

gi na rynku nieruchomości. Na po-
szukujących lokum za granicą w tar-
gowych stoiskach czekać będą pra-
cownicy: Elite World Estates Nieru-
chomości oraz RO-Spain Real Esta-
te, jak również Noyanlar Group of 
Companies i Stay Property Alanya.

Z rynku wtórnego mieszkania 

i nie tylko - …
 Bogatej ofercie rynku pierwot-
nego towarzyszyć będzie Centrum 
Rynku Wtórnego, w którym licen-
cjonowane warszawskie i mazo-
wieckie agencje rynku nieruchomo-
ści (członkowie Warszawskiego Sto-
warzyszenia Pośredników w Obro-
cie Nieruchomościami) wystawią na 
sprzedaż szeroką ofertę mieszkań, 
domów, działek budowlanych, apar-
tamentów i rezydencji, lokali usłu-
gowych oraz nieruchomości inwe-
stycyjnych z całej Warszawy i oko-
lic. Skupieni w Centrum partnerzy i 

doradcy pomogą zarówno w zaku-
pie, jak i w sprzedaży, najmie, wy-
najmie lub zamianie każdego typu 
nieruchomości. W targowym Cen-
trum Rynku Wtórnego swoje ofer-
ty przedstawią: Alfa Home, Archi-
tekt i Nieruchomości Point Maria 
Mogiłko, Freedom Nieruchomości 
Warszawa Ochota, Green House 
Nieruchomości, Keller Williams 
Capital, Progres Nieruchomości, 
RS Real Estate, Solum Nierucho-
mości oraz Sprint House Joanna 
Sokołowska.

Po kredyt jedynie na targi
 Warto na targach przed końcem 
roku wybrać mieszkanie i rozpocząć 
procedurę kredytową. Warto tak-
że na targach skorzystać z bogatej 
oferty kredytów hipotecznych i po-
rozmawiać z przedstawicielami po-
średników, otrzymać symulację wy-
sokości i warunków kredytu by oce-
nić ryzyko zakupu mieszkania, do-
wiedzieć się od czego zależy wartość 
zabezpieczenia kredytu, lub co nale-
ży zrobić, aby uniknąć rejestrów kre-
dytowych. Zainteresowani otrzyma-
ją praktyczne porady czym się kiero-
wać przy wyborze najlepszego kre-
dytu hipotecznego, który kredyt wy-
brać, a który bank jest najlepszy. 
Dowiedzą się na co uważać przy za-
kupie mieszkania, poza tym poznają 
podstawowe elementy umowy dewe-
loperskiej. 
 Na potrzebujących porady cze-
kać będą m.in.: Bank Polskiej Spół-
dzielczości, Santander Bank Polska, 
mfinance, Centrum Kredytowe Ja-
cek Kur, Natalia Nikiel-Tucholska, 
Open Finance i Bona Fidei. 

Z wiedzą do domu
 Po wizycie na Targach Murator 
EXPO mieszkanie kupuje się bar-
dziej rozważnie i bezpiecznie dzię-
ki udziałowi w bogatym programie 
wykładów prowadzonych przez nie-
zależnych specjalistów. W Strefie 
Porad można korzystać z bezpłatnej 
porady konsultantów, funkcjonować 
będą punkty doradcze świadczą-
ce porady w dziedzinie: finansowa-
nia zakupu nieruchomości, podat-
ków, prawa, zakupu mieszkania na 
rynku wtórnym, wyceny nierucho-
mości, remontu i budowy domu, ar-
chitektury, projektowania i styliza-
cji wnętrz, a także w zakresie odbio-
ru mieszkań od dewelopera świad-
czone przez inspektora nadzoru bu-
dowlanego z firmy Zbudujemy Dom 
Organiczny. 
 Oprócz bogatej oferty wystaw-
ców i propozycji programowych 
na odwiedzających czeka też bez-

płatny katalog „Mazowieckie In-
westycje Mieszkaniowe”, w któ-
rym zamieszczone są prezentacje 
inwestycji znajdujących się aktu-
alnie w sprzedaży w Warszawie i 
okolicach, dokładne informacje o 
lokalizacji, cenie, metrażu, termi-
nie zakończenia budowy, kontakt 
do biura sprzedaży i wizualizacje 
budynków.
 Odwiedzający targi mogą rów-
nież liczyć na bezpłatny komplet te-
gorocznych numerów Living Room 
i DOBREGO WNĘTRZA - inspi-
rujących magazynów o urządza-
niu domu, aranżacji wnętrz i sztu-
ce użytkowej. Miłośnicy ciekawych 
wnętrz znajdą w nich piękne i ory-
ginalne mieszkania, apartamenty, 
domy oraz przedmioty dekoracyj-
ne. Prace architektów wnętrz, tren-
dy wnętrzarskie, designerskie meble, 
dodatki wnętrzarskie, przedmioty 
użytkowe.

R E K L A M A



Tynkowanie i odnawianie
starych ścian
Jesień to dobry czas na przeprowadzanie prac remontowych bądź wykończeniowych 

pod dachem. Podpowiadamy, w jaki sposób odnowić lub otynkować ściany wewnętrzne

 Wykańczanie czy odnawianie 
ścian wewnętrznych nie jest zada-
niem prostym, bo warstwę wierzch-
nią ściany stanowią nie tylko tynki, 
gładzie czy płyty gipsowo-kartonowe, 
ale również farba, tapeta, panele oraz 
płytki ceramiczne. Aby służyły nam 
latami, należy je umiejętnie położyć. 

Wszystko, co pod farbą

 Do tynkowania gołych ścian naj-
częściej wykorzystuje się tynki ce-
mentowe, cementowo-wapienne oraz 
gipsowe, które jednak nadają się tyl-
ko do idealnie gładkich powierzchni. 
Na warstwę tynku, aby nadać ścianie 
idealną gładkość, zwykle naciąga się 
jeszcze gładź gipsową lub gładź na 
bazie anhydrytu. Uszkodzone, po-
pękane ściany należy zaszpachlować. 
Wybrzuszonego, odstającego tynku 
nie da się naprawić. Wówczas war-
stwę taką należy zdrapać, a ścianę 
otynkować od nowa. 
 Aby tynki dobrze się trzymały, 
powinny zostać przytwierdzone do 
chropowatego podłoża. Tynki ce-
mentowe i cementowo-wapienne kła-
dziemy na ścianach z betonu (zwy-
kłego i komórkowego), cegieł, pusta-
ków, płyt wiórowo-cementowych, a 
także na powierzchniach gipsowych. 
Powierzchnie drewniane oraz z two-
rzyw sztucznych należy najpierw po-
kryć specjalną siatką lub matą, a do-

piero po tym można je tynkować 
 Tynki w zależności od rodza-
ju mają nieco inne przeznaczenie. 
Tynk cementowy na bazie cementu, 
piasku i wody i jest polecany do po-
mieszczeń narażonych na działanie 
wilgoci (np. łazienek), z kolei tynk 
cementowo-wapienny można kłaść 
praktycznie wszędzie, choć jest 
mniej odporny na wilgoć i uszko-
dzenia od tynku cementowego. Tynk 
gipsowy nie ściera się i pozwala uzy-
skiwać gładką powierzchnię. Nie na-
leży kłaść go w pomieszczeniach, w 
których panuje duża wilgotność. 
Wymaga też idealnie gładkich ścian. 

Zaczynamy tynkowanie

 Tynki powinno nakładać się na 
ścianę przy temperaturze powietrza 
nie niższej niż 5 stopni C. W przeciw-
nym razie mogą się odparzać, łusz-
czyć oraz przebarwiać. Z kolei gdy 
jest za ciepło tynk zbyt szybko wy-
sycha i mogą tworzyć się w nim pęk-
nięcia. Tynki cementowy i cemento-
wo-wapienny nakłada się w dwóch 
albo trzech warstwach. Kiedy ściany 
są równe starczą dwie warstwy, trzy 
stosuje się, aby skorygować nierów-
ności. Powierzchnia, na którą nano-
simy tynk, powinna zostać oczysz-
czona wcześniej z brudu, pyłu i luź-
no przylegających kawałków. Przed 
tynkowaniem ścianę czy sufit nale-

ży zwilżyć wodą, a gdy zobaczymy, 
że woda szybko się wchłania, nale-
ży rozważyć zagruntowanie pod-
łoża. Pierwsza warstwa tynku, tzw. 
obrzutka, ma za zadanie poprawiać 
przyczepność podłoża i wyrównywać 
chłonność. Druga warstwa, tzw. na-
rzut, powinna mieć grubość do 1,5 
cm. Wyrównuje ona podłoże i może 
stanowić podkład pod tzw. gładź.
 Tynki cementowo-wapienne co-
raz częściej pokrywa się cienką, 
2-milimetrową warstwą gładzi tyn-
karskiej. Przed nałożeniem gładzi, 
otynkowaną ścianę dobrze jest za-
gruntować, aby zapobiec wykrusza-
niu się luźno związanych ziarenek 
piasku. Ścianę zaciąga się gładzią 
zwykle dwukrotnie. Przed położe-
niem drugiej warstwy wygładzającej, 
powierzchnię należy przyszlifować. 
 Nakładanie tynków gipsowych 
jest mniej pracochłonne, ponieważ 
są one jednowarstwowe. Zanim za-
czniemy tynkowanie należy ocenić 
chłonność podłoża. Jeśli jest ono 
chłonne, należy zastosować środek 
gruntujący, który nanosi się pędz-
lem lub wałkiem. Przed tynkowa-
niem powierzchnię należy oczyścić 
z pyłu i zwilżyć wodą. 

Naprawa starych tynków

 Przed rozpoczęciem naprawy po-
włoki tynkarskiej, należy najpierw oce-

nić jej ogólny stan. Wady powierzch-
niowe w postaci pęknięć, ubytków i 
nierówności stosunkowo łatwo napra-
wić. Gorzej jeśli  tynk traci przyczep-
ność do podłoża i zaczyna się wykru-
szać. Aby to stwierdzić, należy opukać 
otynkowaną powierzchnię niewielkim 
młoteczkiem. Głuchy odgłos będzie 
świadczył o tym, że tynk nie trzyma 
się podłoża i należy go skuć, a ścianę 
czy sufit otynkować na nowo lub po-
kryć płytami g-k. Widoczne ubytki lub 
pęknięcia uzupełnia się masą szpa-
chlową lub gipsem budowlanym. Jest 
to pracochłonny proces, który odbywa 
się poprzez nakładanie na siebie kilku 
warstw masy zasklepiającej. 

Kładziemy warstwę wierzchnią

 Kiedy położymy już na ścianie 
warstwę tynku lub naprawimy istnie-
jącą można zastanowić się nad osta-
tecznym, dekoracyjnym wykończe-
niem powłoki. Najczęściej otynkowa-
ne ściany po prostu się maluje. Naj-
bardziej popularne są farby akrylo-
we oraz lateksowe. Te pierwsze nada-
ją się do wszystkich pomieszczeń we-
wnątrz domu. Są elastyczne, wydaj-

ne, mają dobrą przyczepność, szybko 
schną, łatwo się je nakłada. Farby la-
teksowe są elastyczne, paroprzepusz-
czalne, odporne na ścieranie i co naj-
ważniejsze – można je zmywać, co ma 
znaczenie, gdy mamy w domu zwie-
rzęta bądź małe dzieci. Często stosu-
je się je w kuchni czy przedpokoju, a 
więc pomieszczeniach szczególnie na-
rażonych na zabrudzenia. Zanim przy-
stąpimy do malowania powierzch-
nię należy zagruntować, co zapewni 
farbie lepszą przyczepność i zmniej-
szy jej zużycie. Pomieszczenia maluje 
się zwykle dwukrotnie zaczynając od 
sufitu. Duże płaszczyzny maluje się 
wałkiem, a gorzej dostępne – pędzlem. 
 Otynkowane, idealnie gładkie ścia-
ny można wykończyć także dekoracyj-
ną tapetą – papierową, winylową, tek-
stylną, welurową lub z włókna szklane-
go. Przed jej położeniem również nale-
ży użyć preparatu gruntującego. Inną 
warstwę wierzchnią stanowią okładzi-
ny, a więc panele lub płytki ceramicz-
ne. Można układać je na ścianach, któ-
re nie są do końca równe, znajdują się 
na nich pęknięcia lub zabrudzenia.

Tomasz Wojciuk
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Informacja i rejestracja:  

Szpital św. Anny w Piasecznie 
tel.: 727 600 346
ul. Mickiewicza 39

P R O M O C J A

Bezbolesne usuwanie guzów tarczycy 
w szpitalu św. Anny

Od kilku dni w szpitalu św. Anny w Piasecznie wykonywane są zabiegi laserowej termo-
ablacji guzów tarczycy. Zabieg jest mało inwazyjny, a daje doskonałe efekty, często za-
stępując operację.

Termoablacja to - mówiąc w skrócie 
– niszczenie guzów tarczycy za po-
mocą lasera. Zabiegowi mogą pod-
dawać się osoby, które mają łagodne 
guzy, a boją się operacji, związanych 
z nią komplikacji lub nie chcą mieś 
widocznej blizny w okolicach szyi. 
Zabieg zawsze poprzedza podwójna 
biopsja, która daje odpowiedź na to, 
z jaką postacią guza mamy do czy-
nienia. - Sama termoablacja odby-
wa się pod kontrolą USG, jest wyko-
nywana w znieczuleniu miejscowym 
i trwa zwykle około 30 minut – wy-
jaśnia dr n.med. Magdalena Koch-dr n.med. Magdalena Koch-
man, endokrynolog.man, endokrynolog. - Lekarz wkuwa 
się w guzek, przez igłę wprowadza 
światłowód i włącza laser, którego 
energia powoduje obumieranie guz-
ka od środka. Sam proces jego ob-
kurczania  może trwać nawet kilka 
miesięcy od wykonania termoabla-
cji. W wyniku zabiegu guzy zmniej-
szają swą objętość średnio od 50 do 
nawet 90 procent. 

Minimalizuje ryzyko komplikacji

 Wykonywany przez nas zabieg nie 
zaburza działania tarczycy – informu-
je doktor Kochmandoktor Kochman - Niesie także o 
wiele mniejsze ryzyko powikłań, które 
mogą zdarzyć się po operacji. 

Kto może korzystać z zabiegu

 Zabiegowi laserowej termoablacji 
mogą poddawać się wszyscy pacjen-
ci ze zdiagnozowanymi pojedynczy-

mi guzami tarczycy, które jednak zo-
stały sklasyfikowane jako guzy łagod-
ne. Guzy pojawiają się zwykle na szyi i 
są dobrze widoczne. Do niekorzystnych 
objawów jakie powodują należą uci-
ski, duszności, problemy z przełyka-
niem. Czasami guzy zostają zdiagno-
zowane w trakcie badania usg. - Aby 
się ich pozbyć pacjent może przejść in-
wazyjną operację, lub poddać się ter-
moablacji, która neutralizuje guz bez 
konieczności usuwania tarczycy – za-
pewnia dr n. med. Wojciech Gackow-dr n. med. Wojciech Gackow-
ski, ordynator oddziału chirurgii w ski, ordynator oddziału chirurgii w 
szpitalu św. Anny. szpitalu św. Anny. Warto zauważyć, 
że zabieg wykonywany jest techniką 

mikro inwazyjną i nie wymaga zasto-
sowania znieczulenia ogólnego a pa-
cjent szybko wraca do zdrowia – do-
daje doktor Gackowskidoktor Gackowski. 
 
 Do powikłań występujących w 
trakcie operacyjnego usuwania tar-
czycy zalicza się uszkodzenie nerwu 
krtaniowego wstecznego, co skutku-
je trwałą chrypką i przytarczyc, któ-
re odpowiadają za gospodarkę wap-
niowo-fosforową oraz tężyczkę. Jak 
do tego dojdzie pacjent do końca ży-
cia musi być na diecie, stosując odpo-
wiednią suplementację. W przypadku 
zabiegu z użyciem lasera takie sytu-
acje praktycznie się nie zdarzają. Nie 
ma blizn oraz bólu pozabiegowego.

 W Polsce podobne zabiegi wy-
konuje zaledwie kilka ośrodków, 
wśród których od niedawna jest 
także piaseczyńska placówka. Za-
biegi są wykonywane przez ze-
spół doświadczonych chirurgów 
i endokrynologów: lek. Aleksan-lek. Aleksan-
dra Brunetsa, dr n. med. Magda-dra Brunetsa, dr n. med. Magda-
lenę Kochman, lek. Piotra Piwo-lenę Kochman, lek. Piotra Piwo-
warskiego, lek. Piotra Góralskiego. warskiego, lek. Piotra Góralskiego. 
Kwalifikacje i zapisy na zabieg 
tel.: 727 600 346727 600 346

Orkiestra i chór 
zapewniły wspaniały finał
PIASECZNO W ostatnią niedzielę października w Kościele pw. św. Józe-

fa Opiekuna Pracy w Józefosławiu odbył się koncert fi nałowy jedena-

stej edycji Festiwalu Musica Classica

 Publiczności zaprezentowali się tego wieczoru Chór Con Fuoco i Festi-
walowa Orkiestra Kameralna (złożona z najwybitniejszych muzyków współ-
pracujących na co dzień z Filharmonią Narodową) pod dyrekcją Andrzeja So-
chockiego. W programie koncertu znalazły się, między innymi, kompozycje 
Wolfganga Amadeusza Mozarta („Laudate Dominum”), Léo Delibesa („Messe 
brève”) i Césara Francka („Panis angelicus”). W partiach solowych zaśpiewała 
sopranistka Iwona Bagniewska, a na bis orkiestra wykonała żart muzyczny Le-
roya Andersona „Plink, Plank, Plunk!”.
 Artystom, których nagrodziła burza braw, podziękował ksiądz proboszcz 
Marek Przybylski, a głos zabrał na koniec Andrzej Sochocki, dyrektor arty-
styczny Festiwalu Musica Classica. – Dziękuję państwu za obecność i bardzo 
ciepłe przyjęcie – powiedział Andrzej Sochocki. – Mogę już dziś zaprosić pań-
stwa na kolejną edycję imprezy, która będzie nieco inna niż do tej pory. Za-
cznie się w czerwcu, później w wakacje będą koncerty kameralne w szkole 
w Józefosławiu, a koncert fi nałowy planowany jest we wrześniu przyszłego 
roku. Najbliższy występ chóru Con Fuoco odbędzie się natomiast 29 listopa-
da w Domu Kultury w Piasecznie w całkowicie innym repertuarze. Będzie to 
koncert pod tytułem „Dwa Światy”.

Grzegorz Tylec

Musica Classica przyzwyczaiła już publiczność 

do wysokiego poziomu wykonawczego

R E K L A M A

GÓRA KALWARIA

Pokaz fi lmu i dyskusja z Xawerym Żuławskim
 Dyskusyjny Klub Filmowy „Uciecha” zaprasza w sobotę 16 listopada 
na pokaz fi lmu „Mowa ptaków”, nakręconego na podstawie ostatniego 
scenariusza zmarłego w 2016 roku Andrzeja Żuławskiego. Po pokazie 
organizatorzy zapraszają na dyskusję z jego synem Xawerym Żuław-
skim. Start o godz. 18. Bilety do kupienia w kasie kina (ul. ks. Sajny 14) 
na godzinę przed seansem. Liczba miejsc ograniczona. Bilety w cenie 
10 zł (normalny), 7 zł (ulgowy) i 5 zł (Gminna Karta Seniora).

NAB
PIASECZNO

Wykłady o tożsamości Piaseczna
 Jeden ze współtwórców Szlaku Książąt Mazowieckich, archeolog 
Dawid Sulkiewicz zaprasza na wykład o tożsamości Piaseczna. Tym 
razem organizatorzy wydarzenia zapraszają na opowieść o Księstwie 
Mazowieckim w kontekście powstania i rozwoju Piaseczna. Spotkanie 
odbędzie się w Przystanku Kultura (pl. Piłsudskiego 9) w niedzielę 17 li-
stopada o godz. 12. Udział bezpłatny.

NAB
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Stara remiza w Czersku wyburzona
GÓRA KALWARIA Po starej remizie strażackiej w Czersku nie ma już śladu. Na początku li-

stopada nowy właściciel wyburzył budynek. Według niego nie nadawał się on do ra-

tunku. Mieszkańcy i Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Czersku mają na 

ten temat inne zdanie

 Zaniepokojeni mieszkańcy Czer-
ska i miłośnicy lokalnej historii 
zwracają uwagę na fakt, że z dnia na 
dzień zniknęło dobro lokalnej kul-
tury, historycznie związane z odzy-
skaniem przez Polskę niepodległo-
ści. Okoliczni mieszkańcy, pytani o 
zaistniałą sytuację, nie chcieli jed-
nak komentować sprawy. Odważniej 
wypowiadano się w mediach spo-
łecznościowych. Pojawiły się infor-
macje o tym, że ma tu powstać no-
woczesny hotel. Tę plotkę zdemento-
wali sami właściciele nieruchomości 
podczas naszej sobotniej wizyty.  

„To skandal”

 Jak oświadczyło Towarzystwo 
Opieki nad Zabytkami, nowy wła-
ściciel „nie skonsultował swoich 
zamiarów z Towarzystwem, które 
funkcjonuje w Czersku już 25 lat”.
 – Z pewnością byśmy starali się jak 
najlepiej doradzić. Oczywiście byliby-
śmy za uporządkowaniem tego terenu, 
ale z poszanowaniem historycznej roli 
tego budynku – czytamy w oświadcze-
niu. W mocniejszych słowach wypo-
wiada się Łukasz Maurycy Stanaszek, 
ceniony antropolog i archeolog, od-
krywca Urzecza. Stwierdził on, że wy-
burzenie remizy to „skandal i brak sza-
cunku dla lokalnej historii”. 

Problematyczna pamiątka

 Na budynku znajdowała się ta-
blica upamiętniająca walki stoczo-
ne na wyspie Rembezy od 22 do 31 
sierpnia 1944 roku między polskim 
oddziałem a niemiecki batalionem 
szturmowym. Została wmurowana 
w październiku 1968 roku z okazji 
25-lecia powstania Ludowego Woj-
ska Polskiego. Tablica została prze-
kazana do urzędu miasta, a o jej dal-
szych losach zdecyduje Instytut Pa-
mięci Narodowej.  

 – Gmina przygotowuje wniosek 
do IPN-u w tej sprawie – wyjaśnia 
Piotr Chmielewski, rzecznik ratusza. 
– Wstępna propozycja jest taka, aby 
tablica została zlokalizowana na ka-
mieniu, gdzieś w centralnej części pla-
cu. Tego chcą również mieszkańcy.

Co by było, gdyby

 We wpisie Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami czytamy, że w latach 
90. XX wieku budynek wraz z niewiel-
ką, 300-metrową działką kupił prywat-
ny inwestor. Były plany utworzenia re-
gionalnego muzeum, nic z nich jed-
nak nie wyszło. Obecny właściciel ku-

pił nieruchomość w tym roku. Sam bu-
dynek nie widnieje w gminnej ewiden-
cji zabytków, ale znajduje się na dział-
ce znajdującej się w obszarze włączo-
nym zarówno do gminnej i wojewódz-
kiej ewidencji zabytków, jak również 
wpisanym w 1999 roku do wojewódz-
kiego rejestru zabytków. Ze starej remi-
zy ostał się tylko dzwon strażacki, któ-
ry właściciele zamierzają wyremonto-
wać. Według nich i ekipy rozbierającej 
budynek stan remizy nie pozwalał na 
modernizację zrujnowanej konstrukcji. 
Konserwator podzielił to zdanie. 

Natalia Brzozowska

Po remizie nie ma już śladu fot. Paweł Książek

Gmina przestanie odbierać śmieci
z firm i ogródków działkowych
PIASECZNO W środę po burzliwej dyskusji radni zdecydowali, że od lutego gmina nie bę-

dzie odbierała śmieci z niezamieszkałych nieruchomości, a więc terenu fi rm, ogród-

ków działkowych i cmentarzy. Chodzi o to, aby utrzymać koszty funkcjonowania syste-

mu na dotychczasowym poziomie

 Od pierwszego stycznia zmienia 
się prawo i stawki ryczałtowe, jakie 
za odbiór śmieci muszą płacić przed-
siębiorcy prowadzący działalność go-
spodarczą oraz właściciele ogródków 
działkowych i domków letniskowych. 
Ci ostatni teraz płacą 280 zł rocz-
nie, zaś od przyszłego roku płaciliby 
120 zł mniej. Przedsiębiorcy za kon-
tener o pojemności 1100 l dziś pła-
cą 80 zł. Od stycznia ta opłata zma-
lałaby do 54 zł. Aby system się zbi-
lansował, należałoby po raz kolejny 
podnieść stawkę za odbiór odpadów 
dla mieszkańców, a gmina za wszel-
ką cenę chce tego uniknąć. – Musi-
my pilnować kosztów gospodarowa-
nia odpadami – podkreślał podczas 
środowej sesji burmistrz Daniel Put-
kiewicz. – Dzięki temu, że gmina nie 
będzie obsługiwała nieruchomości 
niezamieszkałych, stawka za odbiór 
śmieci dla mieszkańców powinna po-
zostać na dotychczasowym poziomie. 
 Niestety, ze zmianą zasad odbio-
ru odpadów wiąże się jedno poważ-

ne ryzyko, a mianowicie że śmieci 
znów zaczną lądować w rowach, la-
sach lub... cudzych śmietnikach. O 
zagrożeniu tym mówił również Da-
niel Putkiewicz. – Zmierzymy się 

z tym problemem – zapowiedział. 
– Będziemy kontrolować, czy pod-
mioty gospodarcze mają podpisane 
umowy na odbiór odpadów. 

TW

Ustawa śmieciowa miała sprawić, że odpady znikną 

z przestrzeni publicznej. Teraz znów  mogą się w niej pojawić

Odsłonięto 
zwycięski mural
PIASECZNO W ramach obchodów 590-lecia miasta Biblioteka Publiczna w 

Piasecznie, wspólnie z gminą Piaseczno,  zorganizowała konkurs na mu-

ral, który ozdobił jedną ze ścian Centrum Edukacyjno-Multimedialnego

 Mural miał być inspirowany historią i kulturą Piaseczna. Spośród ośmiu 
prac, które spełniły wymogi formalne konkursu, komisja pod przewodnic-
twem Renaty Zagożdżon, kierownik oddziału dla dorosłych biblioteki, zdecy-
dowała, że najlepszy był projekt Marcina Czai. Artysta jest obecnie asysten-
tem w pracowni malarstwa i rysunku pierwszego roku ASP w Krakowie, a na 
co dzień zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz grafi ką projektową. – Cie-
szę się, gdy w miejscach niezwykłych powstają rzeczy niezwykłe – powiedział 
podczas uroczystego odsłonięcia muralu burmistrz Piaseczna Daniel Putkie-
wicz. – To miejsce nie tylko ciekawe, ale – mam nadzieję – również inspirują-
ce. Wszystkie tego typu inicjatywy witamy z otwartymi ramionami.

Grzegorz Tylec

KONSTANCIN-JEZIORNA

O Francji w Hugonówce
 W czwartek 21 listopada o godz. 18.30 Konstanciński Dom Kultury 
przy ul. Mostowej 15 zaprasza na kolejne spotkanie Klubu Miłośników 
Kultury Francuskiej. Tym razem gościem będzie prof. dr hab. Rafał Ha-
bielski, historyk i medioznawca, wykładowca Uniwersytetu Warszaw-
skiego, członek Polskiej Akademii Umiejętności, który opowie o „Burz-
liwych dziejach polskiej emigracji we Francji”. Wstęp wolny. 

TW

PIASECZNO

Zasłużone dla Kultury Polskiej
 Podczas ostatniej sesji rady miejskiej uhonorowano dwie biblio-
tekarki, które otrzymały od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go odznaczenia „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Odznaki i legityma-
cje wręczył Halinie Kraszce oraz Joannie Miter-Cenie dyrektor bibliote-
ki publicznej Łukasz Krzysztof Załęski. Gratulacje odznaczonym prze-
kazali burmistrz Daniel Putkiewicz oraz przewodniczący rady miejskiej 
Piotr Obłoza.

TW

PIASECZNO

Nagi Król
 19 listopada w Domu Kultury w Piasecznie obejrzeć będzie można 
spektakl Teatru Po 20-tej – „Nagi Król” według „Baśni dla dorosłych” Euge-
niusza Szwarca. Adaptacja, scenariusz, reżyseria – Ewa Kłujszo, muzyka 
– Tomasz Kłujszo. Bilety w cenie 20 złotych. Początek o godzinie 20.

Tyl.

 Chór Con Fuoco pod dyrekcją Andrzeja Sochockiego wystąpi wspólnie z 
duetem Ojciec i Syn w repertuarze muzyki rozrywkowej. Założeniem koncer-
tu jest połączenie potencjału dwóch różnych światów – z jednej strony muzy-
ki klasycznej w wykonaniu chóru Con Fuoco z Józefosławia, jak i bardziej roz-
rywkowego grania (z elementami pewnego scenicznego luzu i improwizacji) 
duetu Ojciec i Syn (Leszek Tylec i Grzegorz Tylec).
 Tego wieczoru usłyszymy oryginalnie zaaranżowane przeboje takich ar-
tystów jak, między innymi, Skaldowie, Queen, The Beatles, Zbigniew Wodec-
ki czy Grzegorz Turnau, a także wybór muzyki fi lmowej i... kilka muzycznych 
niespodzianek.
 Bilety w cenie 10 złotych dostępne są od 15 listopada w kasie Domu Kultu-
ry i na www.kulturalni.pl.

Tyl.

Dwa Światy zagrają 
na jednej scenie



Przebarwieniom 

mówimy NIE!
Zabiegi z kwasami dają ogromne możliwości skutecznego konkurowania z procedu-
rami estetycznymi. W  rękach kosmetyczki  stają się potężnym narzędziem do walki 
z wieloma problemami  i niedoskonałościami skóry

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

tel. 22 401 1234, www.bbsalon.pl

Dwa kwasy – kwas ferulowy i traneksamowy, uważane w kosmetologii za jedne z 
najskuteczniejszych w walce m.in. z przebarwieniami skórnymi różnego pochodzenia, 
stosowane były do tej pory w dwóch osobnych procedurach zabiegowych. Teraz, dzię-
ki ekspertom marki Bielenda Professional, możliwe stało się wykonanie jednego za-
biegu łączącego obie te substancje. Bielenda Professional Ferul-X jest zabiegiem ca-
łorocznym, czyli możliwym do wykonania również latem. Nie powoduje intensywne-
go złuszczania, zaczerwienienia, przesuszenia czy uczucia nadmiernego napięcia skó-
ry, które dla wielu osób są ograniczeniem przy poddawaniu się tego typu terapiom. 

Kwas ferulowy jest antyoksydantem silniejszym niż witamina C. Spowalnia proce-
sy starzenia się skóry, rozjaśnia już istniejące przebarwienia oraz, poprzez kontro-
lę aktywności tyrozynazy, zapobiega powstawaniu nowych zmian pigmentacyj-
nych. Dodatkowo bardzo dobrze nawilża skórę, pobudza syntezę kolagenu i elasty-
ny. Kwas traneksamowy rozjaśnia przebarwienia skórne, mające podłoże hormo-
nalne, posłoneczne, pozapalne i polekowe. Hamuje układ aktywacji plazminogenu, 
blokując wydzielanie oraz kumulowanie się melaniny w skórze. Jest łagodny i bez-
pieczny dla każdego rodzaju cery, nawet wrażliwej. Łagodzi stany zapalne, reduku-
je zaczerwienienia, pomaga w walce z trądzikiem różowatym. Dopełnieniem for-
muły kwasowej jest zastosowanie dwóch komplementarnych witamin – C oraz E.

Ferul-X można zastosować w trzech obszarach. Pierwszym jest walka z przebar-

wieniami różnego pochodzenia, szarością cery i jej zmęczeniem, a także koniecz-
ność rozjaśnienia czy wyrównania kolorytu skóry. Drugi obszar bazuje na właści-
wościach kojących i łagodzących. Wycisza stany zapalne, pozwalające skórze na 
głęboką, naturalną regenerację. Z kolei trzeci obszar obejmuje silne działanie re-
witalizujące, przeciwzmarszczkowe i antyoksydacyjne. Wszystko dla młodsze-
go, świeżego wyglądu, wzmocnienia struktur skóry oraz jej wyraźnego ujędrnienia.

Efekty są widoczne już po jednym zabiegu. Preparaty mają świetne formuły, które po-
zwalają stosować zabieg nawet na wrażliwej skórze. Po jego wykonaniu skóra jest od-
świeżona, ma ładny, jednolity koloryt i staje się od razu bardziej napięta. Spektaku-
larny efekt otrzymamy po  4-6 zabiegach  wykonanych w odstępach co 1-2 tygodni.

Cena pojedynczego zabiegu w Salonie BB w Piasecznie 150 zł

Czy urzędnicy zarabiają za mało?
KONSTANCIN-JEZIORNA Podczas ostatniej sesji rady miejskiej radny Hubert Meronk, członek 

komisji rewizyjnej, przedstawił raport dotyczący rotacji kadr w urzędzie. Opracowanie 

zapoczątkowało bardzo gorącą dyskusję, której tematem były m.in. pensje urzędników

 Hubert Meronk skupił się na 
przyczynach i ryzykach związa-
nych z rotacją urzędników. – Rynek 
i warunki pracy zmieniają się – mó-
wił. – Analiza miała na celu zapro-
ponowanie takich rozwiązań, któ-
re przyczynią się do stworzenia do-
brych warunków pracy dla urzędni-
ków i spowodują, że nie będą oni szu-
kali innego zatrudnienia. 

 W obszernym opracowaniu zo-
stały m.in. porównane płace rynko-
we i płace urzędników, wykonujących 
podobne zadania, co specjaliści w fir-
mach komercyjnych. Na końcu rapor-
tu zawarto także kilka rekomendacji. 
– Z analizy wynika, że różnica w pła-
cach osób pracujących na podobnych 
stanowiskach w firmach prywatnych 
i urzędzie jest duża – mówił Hubert 
Meronk. – Istnieje więc duże ryzyko, 
że z naszego urzędu będą odchodzić 
ludzie. Niskie płace w urzędzie skut-
kują tym, że będziemy mieli trudności 
w pozyskiwaniu dobrych kadr. Ci zaś 
którzy pracują, mogą mieć problem z 
motywacją, co będzie skutkowało ob-
niżeniem jakości ich pracy. 
 Płynące z raportu wnioski są ta-
kie, że rotacja i zniechęcenie pracow-
ników przełożą się na niestabilną poli-
tykę kadrową i tym samym wzrost kosz-
tów funkcjonowania urzędu. Opraco-
wujący raport (w zespole był także rad-
ny Ignacy Gołębiowski) rekomendowa-
li coroczną rewaloryzację pensji oraz 
regulację wynagrodzeń pracowników 
w oparciu o dane GUS. 
 – Analizujemy to opracowanie 
– poinformował radnych burmistrz 

Kazimierz Jańczuk. – W urzędzie jest 
zatrudnionych 128 pracowników. Czy 
zarabiają oni dobrze czy źle – to jest 
względne. Naszym zadaniem jest do-
brze płacić za dobrze wykonaną pra-
cę. Każdego dnia zastanawiamy się 
nad tym, kto zasługuje na podniesie-
nie wynagrodzenia. Uważam, że nasi 
pracownicy zarabiają średnio. W na-
szej gminie, wbrew temu co zosta-
ło zawarte w raporcie, istnieje dyna-
mika wzrostu wynagrodzeń. W ciągu 
ostatnich 10 lat średnia płaca urzęd-
nika wzrosła z 4409 zł do 6207 zł. 
Uważam, że wynagrodzenia nie są 
przyczyną rotacji w urzędzie.
 Burmistrz poinformował, że w 
2016 roku z pracy odeszło 7 osób, 
w 2017 – 9 (ale 12 nowych zostało 
przyjętych), w 2018 – również 9 (18 
przyjęto), zaś w tym – 16 (26 przy-
jęto). – Rokrocznie nasi pracownicy 

otrzymują kwotowe podwyżki wy-
nagrodzeń – dodał. – Rada miejska 
co roku przeznacza na te podwyżki 
stosowne środki, zgodnie z wytycz-
nymi ministerstwa finansów. 
 Kazimierz Jańczuk przyznał, że 
wszystkim urzędnikom można da-
wać jednakowe podwyżki, ale on 
woli oceniać pracę i dawać podwyż-
ki tym, którzy na to zasługują.
 Głos w dyskusji zabrała także rad-
na Anna Borowska, również członkini 
komisji rewizyjnej. – Wydaje mi się, że 
analiza naszych kolegów poszła tro-
chę nie w tym kierunku, którego ocze-
kiwaliśmy – zauważyła. – Nie do koń-
ca zgadzam się z wnioskami naszego 
zespołu kontrolnego, bo wynagrodze-
nia w urzędach zawsze będą inaczej 
wyglądać niż w firmach prywatnych. 
Trudno jest to porównywać.

Tomasz Wojciuk

Raport nie wykazał,

że przyczyną rotacji 

pracowników są niskie 

wynagrodzenia

Burmistrz Kazimierz Jańczuk uważa, że należy premiować tych 

pracowników, którzy dobrze wykonują swoją pracę
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Jeszcze piękniejsze
Drozdy
TARCZYN Chętnie uczęszczany teren rekreacyjno-sportowy w Drozdach 

ma nabrać jeszcze większego rozmachu. Tym razem upiększy go do-

datkowa roślinność

 Miejscowość Drozdy kilka lat temu doczekała się terenu wypoczynkowego 
z prawdziwego zdarzenia. Można tu zaszyć się z dobrą książką, pobiegać, sko-
rzystać ze skateparku lub boiska wielofunkcyjnego. Już w przyszłym roku cały 
teren wzbogaci się o nowe, atrakcyjne nasadzenia – pojawią się na nim nowe 
drzewa, krzewy oraz wieloletnie rośliny ozdobne. Gmina podkreśla, że teren 
wzbogaci się nie tylko kolorystycznie, ale i plastycznie. Cała inwestycja wynie-
sie 70 tys. zł, z czego ponad 50 tys. zł gmina otrzyma w ramach dofi nansowania 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

NAB

KONSTANCIN-JEZIORNA

Pensjonat pod Meduzą w Hugonówce
 W sobotę 23 listopada o godz. 18 na deskach sceny w Hugonówce 
odbędzie się najnowszy spektakl prowadzonej przez Ewę Cielesz ama-
torskiej grupy teatralnej AD REM, która działa w Konstancińskim Domu 
Kultury. Jest to wielowątkowa historia nietuzinkowych mieszkańców 
tytułowego "Pensjonatu pod Meduzą", w którym podobno ukryty jest 
skarb, strzeżony przez ducha zmarłej seniorki rodu. Pensjonat przy-
ciąga dziwacznych pensjonariuszy szukających przygód, co prowadzi 
do wielu niezwykle zabawnych sytuacji. Wciągająca fabuła, dowcipne 
dialogi, nieoczekiwane zwroty akcji i świetna zabawa gwarantowane. 
Wstęp wolny – bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie KDK od 19 li-
stopada w godz. 12-18.

TW

Z Garażu na scenę
 Do najbliższego poniedziałku można zgłaszać zespoły muzyczne i 
kapele garażowe, które będą miały możliwość zaprezentowania swo-
ich umiejętności na scenie Konstancińskiego Domu Kultury.
Garaż to inicjatywa mająca na celu wsparcie lokalnych talentów mu-
zycznych. Dzieci, młodzież i dorośli, którzy zarówno tworzą własną 
muzykę, jak i doskonalą się w sztuce interpretacji utworów innych 
autorów będą mieli okazję zaprezentować owoce swojej pracy na 
scenie Konstancińskiego Domu Kultury. Koncert odbędzie się w nie-
dzielę 1 grudnia o godz. 18 w przy ul. Mostowej 15. Więcej infor-
macji oraz regulamin i formularz zgłoszenia na stronie internetowej 
KDK. Wstęp wolny.

TW

Z pomysłami, ale bez porozumienia
PRAŻMÓW Wójt Jan Adam Dąbek spotkał się w drugiej połowie października z zarządem powiatu w sprawie 

przyszłości dworku Ryxów w Prażmowie. Do porozumienia jak na razie nie doszło. Każda ze stron ma zupeł-

nie inną wizję ratowania zabytku. A ten wciąż niszczeje...

 Przypomnijmy: Radni 
powiatowi we wrześniu ze-
szłego roku podjęli uchwa-
łę o cofnięciu gminie Praż-
mów darowizny w posta-
ci dworku Ryxów. W lipcu 
opublikowaliśmy informa-
cję o fatalnym stanie bu-
dynku. Kilka dni później 
doszło do rzekomej próby 
podpalenia skrzynki elek-
trycznej. Starostwo powia-
towe o zły stan nierucho-
mości oskarżało gminę. 
Władze Prażmowa uprząt-
nęły wnętrza dworku i za-
bezpieczyły okna specjal-
nymi dyktami. Ostatnio 
na bramie pojawiła się in-
formacja o zakazie wstępu 
osobom nieupoważnionym.

Sprzeczne opinie

 Komentarze gminy 
i powiatu na temat paź-
dziernikowego spotka-
nia są ze sobą sprzeczne. 
Gmina uznała spotkanie 
za udane, powiat podkre-
śla, że rozmowy nie przy-
niosły żadnych konkret-
nych rozwiązań. 
 Minął ponad rok od 
podjęcia uchwały, a dzia-
łania radnych ograniczyły 
się wyłącznie do dwóch in-
terpelacji złożonych przez 
opozycyjnego do starosty 
radnego Sergiusza Mu-
szyńskiego. Kolejne pi-
semne wnioski wracają do 
radnego bez rozpatrzenia. 
Rada powiatu nie została 
również poinformowana 

o tym, że odbędzie się za-
mknięte spotkanie z wój-
tem Janem Dąbkiem.

Wspólny remont 

niemożliwy?

 W zamkniętym spo-
tkaniu wziął udział zarząd 
powiatu i wójt Prażmowa, 
który zaproponował utwo-
rzenie w dworku insty-
tucji kultury. Ten pomysł 
już był brany pod uwagę, 
ale konserwator zabytków 
nie zgodził się na reorga-
nizację przestrzeni. Gmi-
na, aby zachować nieru-
chomość wraz z przyle-
gającym do niej parkiem, 
chciała współdzielić kosz-
ty remontu i adaptacji ze 
starostwem. Jeśli w dwor-
ku miałoby powstać cen-
trum kulturalne, wówczas 
nieruchomość prawdopo-
dobnie zostanie w zaso-
bach gminy. Wspólny re-
mont prawie 200-letniej 
nieruchomości nie wcho-
dzi jednak w grę. „Nasz 
budżet przeznaczony jest 
na konkretne cele i żad-
nej z gmin nie finansowa-
liśmy nigdy w kwestii re-
montów budynków prze-
znaczonych pod instytu-
cje kultury” – czytamy w 
komentarzu starostwa. In-
spektor ds. promocji Vio-
letta Kraskowska z gmi-
ny Prażmów zapewnia, że 
„gmina we własnym za-
kresie przygotowuje wa-
runki porozumienia”.

Na razie bez konkretów

 Kilka dni przed nego-
cjacjami z zarządem po-
wiatu odbyło się spotka-
nie wójta gminy z miesz-
kańcami Prażmowa. Tych 
reprezentowali członko-
wie niedawno powstałego 
Stowarzyszenia Miłośni-
ków Dworku Ryxów, Spo-
łecznego Komitetu Reno-
wacji Zabytków w Gminie 
Prażmów, była doktor-re-
zydent niegdyś zamieszku-
jąca dworek, badaczka hi-
storii dworku Ryxów, były 
radny Roman Wojciechow-
ski oraz zainteresowany od 
lat kupnem nieruchomości 
z przylegającym parkiem 
Henryk Runowski. Podczas 
rozmów mieszkańcy stwier-
dzili że chcą, aby dworek 
Ryxów pozostał w rękach 
gminy. Mimo że nie ma  

konkretnych ustaleń jedno 
jest pewne: starostwo nie 
godzi się na sprzedaż nie-
ruchomości, a gmina Praż-
mów chce ratować zabytek 
wspólnie ze starostwem.
 – Nie chcemy odbierać 
dworu na siłę. Idea ode-
brania darowizny pojawi-
ła się z powodu braku wie-
loletnich działań i chęci 
sprzedaży dworu – mówi 
starosta Ksawery Gut. 
– Ponieważ gmina zmie-
niła zdanie, nie chce sprze-
dawać dworku i chce utwo-
rzyć tam instytucję kultu-
ry, musimy poczekać na jej 
konkretne propozycje.
 Wójt Jan Dąbek do 
czasu opracowania zało-
żeń porozumienia nie chce 
sprawy komentować.

Natalia Brzozowska

PIASECZNO

Wielkie spotkanie chórów
 W sobotę 16 listopada w Kościele NMP Wspomożenia Wiernych w 
Zalesiu Dolnym odbędą się tradycyjne XVIII Spotkania Chóralne z okazji 
wspomnienia św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej. O godzinie 16 roz-
pocznie się prezentacja chórów. Spotkanie zakończy uroczysta msza św. 
o godzinie 18.30, podczas której zabrzmi wspólny śpiew chórów.

Tyl.
LESZNOWOLA

Ukryte pod powiekami
 W niedzielę 17 listopada w CIS Magdalenka (ul. Lipowa 28) odbędzie 
się wernisaż wystawy malarstwa „Ukryte pod powiekami” autorstwa Mai 
Troszkiewicz uświetniony recitalem w wykonaniu Barbary Ostrowskiej. 
Początek o godzinie 18.

Tyl.
GÓRA KALWARIA

Spotkanie z autorem biografi i Herberta
 W sobotę 16 listopada w Gminnej Bibliotece Publicznej w Górze Kal-
warii (ul. Ks. Sajny 1) odbędzie się spotkanie autorskie z Andrzejem Fra-
naszkiem, poświęcone książce „Herbert. Biografi a” (dwa tomy: „Niepo-
kój” i „Pan Cogito”). Początek o godzinie 17. Bezpłatne zaproszenia na 
spotkanie do odbioru w bibliotece.

Tyl.

Drogie śmieci? Lesznowola 
nie chciała być Neapolem
LESZNOWOLA Wicewójt Mirosław Wilusz zapowiada konsultacje społeczne oraz zmiany w 

systemie odbioru odpadów. – Musimy go zoptymalizować – zapowiada. – Czeka nas 

wiele trudnych decyzji

 Od kilku miesięcy do urzę-
du gminy docierają głosy wzburzo-
nych mieszkańców, którzy narzekają 
na zbyt wysokie – w ich mniemaniu 
– stawki za odbiór śmieci. Wicewójt 
Mirosław Wilusz podkreśla, że na ta-
kie, a nie inne stawki złożyło się kilka 
czynników. – Poprzednia firma świad-
cząca tę usługę praktycznie z dnia na 
dzień wypowiedziała nam umowę – 
argumentuje wicewójt. – Przed waka-
cjami nie było czasu rozmawiać ani 
o optymalnej częstotliwości odbio-
ru odpadów, ani o sposobie nalicza-
nia stawek. Zbliżało się lato, a przed 
nami pojawiło się widmo kryzysu ne-
apolitańskiego. Musieliśmy szybko 
znaleźć firmę, która będzie kontynu-
owała tę usługę – dodaje.
 Najtańszą ofertę w przetargu, 
opiewającą na nieco ponad 20 mln 
zł, przedstawił Jarper. Dziś wiele 
osób twierdzi, że cena ta była wygó-
rowana (Jarper ma odbierać śmieci 
do końca przyszłego roku) i gmina 
mogła unieważnić postępowanie. 
– Tylko, co by to dało? – zastanawia 
się Mirosław Wilusz. – W następ-
nym przetargu, co pokazują przy-
kłady innych gmin, pewnie byłoby 
jeszcze drożej.

 Wicewójt zapowiada, że zaraz 
po uchwaleniu budżetu urzędni-
cy i radni ponownie pochylą się 
nad problemem śmieci. – Trze-
ba zoptymalizować częstotli-
wość ich odbioru – zaznacza wi-
cewójt. – Metodę naliczania sta-
wek, uzależnioną od ilości zuży-

tej wody, uważam za właściwą. W 
naszej gminie żadna inna metoda 
nie będzie bardziej sprawiedliwa. 
Oczywiście wprowadzając zmia-
ny musimy już myśleć o okresie 
od stycznia 2021 roku. 

Tomasz Wojciuk

Mieszkańcy nie będą raczej płacić za odbiór odpadów mniej. 

Teraz trwa walka o to, aby nie płacili więcej
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IV liga

Kolejka 14 - 9-10 listopada

Radomiak II Radom 3-1 Wilga Garwolin  
Józefovia Józefów 1-5 Pilica Białobrzegi  
MKS Piaseczno 1-1 Mazur Karczew  
Proch Pionki 1-2 Mszczonowianka Mszczonów  
Victoria Sulejówek 3-0 Unia Warszawa  
KS Warka 0-3 Błonianka Błonie  
Znicz II Pruszków 1-0 Żyrardowianka Żyrardów 
KS Raszyn 0-4 Oskar Przysucha 

Tabela grupy południowej IV ligi

1.  Victoria Sulejówek 14 31 10 1 3 41-19
2.  Radomiak II Radom 14 31 9 4 1 26-12
3.  MKS Piaseczno 14 29 8 5 1 40-17
4.  Błonianka Błonie 14 29 9 2 3 42-17
5.  Pilica Białobrzegi 14 27 8 3 3 35-21
6.  Oskar Przysucha 14 25 7 4 3 35-26
7.  Wilga Garwolin 14 20 6 2 6 29-32
8.  Mszczonowianka Mszczonów
  14 19 5 4 5 20-21
9.  Proch Pionki 14 15 4 3 7 18-23
10.  Znicz II Pruszków 14 15 4 3 7 16-25
11.  KS Warka 14 14 3 5 6 16-36
12.  KS Raszyn 14 14 4 2 8 18-27
13.  Żyrardowianka Żyrardów
  14 12 3 3 8 20-32
14.  Mazur Karczew 14 12 3 3 8 17-23
15.  Józefovia Józefów 14 10 2 4 8 11-27
16.  Unia Warszawa 14 7 1 4 9 7-33

Liga okręgowa

Kolejka 14 - 9-10 listopada

Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 8-0 Przyszłość Włochy 
SEMP Ursynów (Warszawa) 5-1 Perła Złotokłos  
Okęcie Warszawa 3-2 Grom Warszawa  
GLKS Nadarzyn 3-5 Laura Chylice   
Sparta Jazgarzew 1-1Milan Milanówek 
Ryś Laski 4-0 Piast Piastów  
Błonianka II Błonie 1-4 KS Teresin  
LKS Chlebnia 3-0 Ursus II Warszawa

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  Okęcie Warszawa 14 31 10 1 3 33-13
2.  Sparta Jazgarzew 14 30 9 3 2 29-15
3.  Laura Chylice 14 29 9 2 3 45-35
4.  Ursus II Warszawa 14 29 9 2 3 29-22
5.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
  14 27 8 3 3 38-21
6.  Milan Milanówek 14 25 7 4 3 36-20

7.  LKS Chlebnia 14 25 8 1 5 24-13
8.  Grom Warszawa 14 24 8 0 6 35-30
9.  Ryś Laski 14 24 7 3 4 24-21
10.  KS Teresin 14 23 7 2 5 41-25
11.  SEMP Ursynów  14 16 5 1 8 30-29
12.  GLKS Nadarzyn 14 13 4 1 9 24-28
13.  Perła Złotokłos 14 10 2 4 8 16-31
14.  Przyszłość Włochy 14 10 3 1 10 19-39
15.  Piast Piastów 14 4 1 1 12 8-45
16.  Błonianka II Błonie 14 1 0 1 13 17-61

A klasa

Kolejka 13 - 9-10 listopada

Pauza: Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki.
 Jedność Żabieniec 0-1 FC Lesznowola  
Orzeł Baniocha 0-1 Korona Góra Kalwaria  
Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 2-1 MKS II Piaseczno  
Anprel Nowa Wieś 1-0 UKS Siekierki (Warszawa)  
Świt Warszawa 2-2 UKS Tarczyn  
Naprzód Stare Babice 2-1 Walka Kosów

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy

1.  Naprzód Stare Babice 12 34 11 1 0 46-10
2.  Korona Góra Kalwaria 12 31 10 1 1 49-16
3.  Orzeł Baniocha 12 28 9 1 2 32-9
4.  Anprel Nowa Wieś 12 20 6 2 4 27-30
5.  MKS II Piaseczno 12 19 6 1 5 28-12
6.  Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki 
  12 16 4 4 4 27-26
7.  Walka Kosów 12 15 5 0 7 33-33
8.  FC Lesznowola 12 14 4 2 6 17-31
9.  Jedność Żabieniec 12 13 4 1 7 18-33
10.  UKS Siekierki 12 12 4 0 8 21-29
11.  Nadstal Krzaki Czaplinkowski
 e 12 9 3 0 9 19-41
12.  UKS Tarczyn 12 7 2 1 9 12-35
13.  Świt Warszawa 12 7 1 4 7 1 8 - 4 2

III liga kobiet

Kolejka 12 - 9-10 listopada

Pauza: Zły Warszawa, Jantar Ostrołęka.
 WAP Warszawa 2-0 DAF Płońsk  
Żbik Nasielsk 0-1 Fuks Pułtusk  
Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock) 3-1 Orlęta Baboszewo 
Ostrovia Ostrów Mazowiecka 0-1 GOSiR Piaseczno 
Królewscy Płock 13-0 Husarki Mochowo 

Tabela grupy mazowieckiej trzeciej ligi

1.  WAP Warszawa 10 28 9 1 0 36-8
2.  Królewscy Płock 10 27 9 0 1 55-10
3.  Zły Warszawa 10 22 7 1 2 33-20

4.  DAF Płońsk 11 20 6 2 3 29-18
5.  Fuks Pułtusk 10 16 5 1 4 24-17
6.  Ostrovia Ostrów Mazowiecka
  10 15 5 0 5 30-25
7.  Jantar Ostrołęka 9 13 4 1 4 34-19
8.  GOSiR Piaseczno 10 11 3 2 5 12-17
9.  Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock)
  10 9 3 0 7 13-34
10.  Żbik Nasielsk 10 7 2 1 7 13-38
11.  Orlęta Baboszewo 9 4 1 1 7 11-37
12.  Husarki Mochowo 11 3 1 0 10 13-60

Ligowe zapowiedzi
IV liga

Kolejka 15 - 16-17 listopada

Oskar Przysucha - Radomiak II Radom  
Żyrardowianka Żyrardów - KS Raszyn  
Błonianka Błonie - Znicz II Pruszków  
Unia Warszawa - KS Warka  
Mszczonowianka Mszczonów - Victoria Sulejówek  
Mazur Karczew - Proch Pionki  
Pilica Białobrzegi - MKS Piaseczno 16 listopada, g.13
Wilga Garwolin - Józefovia Józefów

LIga okręgowa

Kolejka 15 - 16-17 listopada

KS Teresin - LKS Chlebnia  
Piast Piastów - Błonianka II Błonie  
Milan Milanówek - Ryś Laski  
Laura Chylice - Sparta Jazgarzew 16 listopada, g.12
Grom Warszawa - GLKS Nadarzyn  
Perła Złotokłos - Okęcie Warszawa 16 listopada, g.13
Przyszłość Włochy - SEMP UrsynówPogoń II Grodzisk 
Mazowiecki - Ursus II Warszawa 

III liga kobiet

Kolejka 13 - 16-17 listopada

Pauza: DAF Płońsk, Husarki Mochowo.
 GOSiR Piaseczno - Królewscy Płock 17 listopada, g.15
Orlęta Baboszewo - Ostrovia Ostrów Mazowiecka  
Fuks Pułtusk - Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock)  
Jantar Ostrołęka - Żbik Nasielsk  
Zły Warszawa - WAP Warszawa 

Nie bierzemy odpowiedzialności za terminy błędnie podane nam 
przez kluby, zmienione lub odwołane.

Wyniki naszych zespołów ligowych

Zawodnicy X Fight Piaseczno 
najlepsi w Pucharze Polski
KICKBOXING W październiku w Świdniku odbył się Puchar Polski w Kickboxingu w formu-

le Pointfi ghting. Zawodnicy z Piaseczna potwierdzili na nim swoją wysoką formę

 – Świdnicki turniej stał się jed-
nym z ważniejszych wydarzeń przed 
Mistrzostwami Polski – mówi Mar-
cin Pałuba, prezes klubu KS X Fight 
Piaseczno. – Tego jednego dnia do 
Świdnika zjeżdżają wszyscy najlep-
si wśród kadetów i juniorów zawod-
nicy, a smaku dodaje fakt, że całość 
obserwują trenerzy Kadry Narodo-
wej Kickboxingu.
 Wysoko poprzeczkę dla całej 
reszty swoją pierwszą walką zawie-
sił Jan Bocheński (kadet starszy). W 
dwóch kategoriach wagowych (-47 
kg) i (-52 kg) stanął na najwyższym 
stopniu podium, ale to tym pierw-
szym, wyjątkowo zaciętym i wartym 
finału pojedynkiem, dał pozostałym 
klubowiczom sygnał do walki, a ci 
zgodnie odpowiedzieli. 
 W jego ślady jako pierwszy po-
szedł Hubert Wiluk (kadet młod-
szy), który – wzorem starszego ko-
legi – również wywalczył złoto w 
dwóch kategoriach: (-42 kg) i (-47 
kg). Nerwami ze stali w czasie walk 
popisała się Natalia Woińska (ju-
nior). Dzięki opanowaniu i chłod-
nej kalkulacji potrafiła wyjść zwy-
cięsko z pojedynków, które jej prze-
ciwniczki uznawały już w zasadzie 
za wygrane. W efekcie przywiozła 
dwa złote medale w kategoriach (-60 
kg) i (-65 kg). Postawa Natalii, Jana 
i Huberta została dodatkowo nagro-
dzona: całą trójkę wybrano najlep-
szymi zawodnikami turnieju.
 Niestety, Gustaw Wielądek (ka-
det młodszy) niepodziewanie od-
padł z turnieju w swojej koronnej 
kategorii (-42 kg), ale wykazał się 
klasą odbijając to z nawiązką w wa-
dze (-47 kg), gdzie rządził już niepo-
dzielnie. Niezawodna Martyna Wie-

teska - czołowa kadetka starsza Ka-
dry Polski – w pięknym stylu wywal-
czyła pierwsze miejsce w kategorii 
(-46 kg) i drugie w (-50 kg). Pozo-
stali kadeci starsi sięgali kolejno po 
brąz: Sebastian Jędraś (- 69 kg) i po 
złoto: Cezary Aderek (-57 kg).
Zaskoczeniem turnieju był Adam 
Bocheński (kadet młodszy), który w 
pierwszej walce wyeliminował z tur-
nieju Mistrza Polski w kategorii (-37 
kg) i ustąpił pola kolejnemu prze-
ciwnikowi dopiero w finale. Dwa 
brązowe medale, po zaciętych po-
jedynkach, wywalczył z kolei w ka-
tegoriach (-37kg) i (-42kg) Bartosz 
Dobrowolski. 
 Najbardziej niepokornej zawod-
niczce klubu Darii Niciporuk (kadet 
młodszy) niewiele zabrakło, by się-
gnąć po złoto z kategorii (-47 kg), 

za to brąz wywalczony w kategorii 
(+47 kg) może mieć już smak zło-
ta. Izabela Dąbrowska (kadet młod-
szy) tylko brakiem doświadczenia 
ustąpiła pola rywalkom i nie stanę-
ła na podium w swoich kategoriach, 
ale pokazała, że w najbliższym cza-
sie zostanie liczącą się zawodniczką.
– Wisienką na torcie zawodów była 
rywalizacja drużyn (trzech chłop-
ców plus jedna dziewczyna), w któ-
rej o zwycięstwie decyduje suma 
punktów dla drużyny. Wśród ka-
detów starszych zdobyliśmy trzecie 
miejsce, a w kategorii wiekowej ka-
det młodszy byliśmy najlepsi – pod-
sumowuje trener Mariusz Niziołek. 
– Na koniec turnieju z dumą odbie-
raliśmy puchar dla najlepszego klu-
bu turnieju.

Grzegorz Tylec

Lesznowola 
odgryzła się Jedności
PIŁKA NOŻNA, A KLASA, JEDNOŚĆ ŻABIENIEC – FC LESZNOWOLA 0:1 Choć 

w derbowym meczu w Żabieńcu, rozgrywanym nietypowo w piątek i 

przy sztucznym świetle, padł tylko jeden gol, to jednak kibice obejrze-

li tego wieczoru ciekawe i trzymające w napięciu widowisko

 Ostatni mecz Lesznowoli w Żabieńcu zakończył się wysoką porażką go-
ści, więc przyjezdni mieli tu z pewnością sporo do udowodnienia. W 20. minu-
cie miała miejsce decydująca dla losów meczu akcja. Grający trener Lesznowo-
li Oskar Śliwowski najpierw wygrał walkę o piłkę w środku pola, po czym błyska-
wicznie wymienił ją z Kubą Michalikiem. Popularny „Gumiś” świetnie zabrał się 
z piłką i efektowną podcinką posłał ją obok wychodzącego z bramki Sebastia-
na Belki. To była naprawdę popisowa akcja gości, której nie powstydziliby się za-
wodnicy ze znacznie wyższych klas rozgrywkowych. Od tego momentu Leszno-
wola cofnęła się na swoją połowę, a Jedność... biłą głową w mur. Wszystkie pró-
by dośrodkowań były pewnie czyszczone przez dobrze dysponowanych obroń-
ców, a piłkarze z Żabieńca wyglądali jakby zupełnie nie mieli pomysłu jak dobrać 
się do przyjezdnych. Tuż przed przerwą mogło być 0:2, ale Konrad Rychter – po 
efektownym rajdzie prawą stronę boiska – uderzył ponad bramką.
 Po zmianie stron bohaterem Lesznowoli został, niemalże bezrobotny w 
pierwszych 45. minutach Kowalski. Jedność ruszyła bowiem zdecydowanie 
odważniej do przodu i w kilku sytuacjach bramkarz przyjezdnych uratował 
swojemu zespołowi skórę. W najlepszej sytuacji do wyrównania był chyba Łu-
kasz Matulka, ale raz świetnie nogami interweniował Kowalski, a raz strzel-
cowi zabrakło precyzji. Lesznowola nie tylko się jednak broniła. Najgroźniej-
szy był Michalik, który był w tym spotkaniu aktywny i potwierdził, że ma nie-
zwykle szybką i precyzyjną lewą nogę. Ostatecznie bramki już nie padły, ale 
oba zespoły walczyły mocno do końca, a sam mecz toczony był w szybkim, 
zwłaszcza jak na warunki A klasy, tempie.

Grzegorz Tylec

Świetny start siatkarek 
z Konstancina
SIATKÓWKA, III LIGA Po czterech kolejkach siatkarki SPS Konstancin-

Jeziorna są liderkami swojej grupy trzeciej ligi, mając na koncie trzy 

trzysetowe zwycięstwa i jedną porażkę w tie-breaku

 O ile zespół z Konstancina w poprzednich sezonach plasował się zwykle 
koło czwartego, piątego miejsca w tabeli, to w tym sezonie nastąpił wyraź-
ny progres w grze drużyny. Dziewczyny prowadzi nowa trenerka Małgorzata 
Skorupa (była siatkarka LTS Legionovia), a zawodniczki bardzo chwalą sobie 
jej pracę. – Pełne zaangażowanie zespołu oraz wspaniała atmosfera stanowią 
klucz do odniesionych zwycięstw – mówi Katarzyna Orłowicz, zawodniczka 
SPS Konstancin-Jeziorna. – Naszym celem jest awans do drugiej ligi kobiet. 
W ostatnim meczu siatkarki SPS pokonały w trzech setach (25:14, 25:16, 25:13) 
KS Halinów, do czego przyczyniły się dobra gra w przyjęciu, skuteczne ataki 
na siatce i kierunkowa zagrywka. – Dziękujemy kibicom za doping i zaprasza-
my na kolejny mecz WTS Warka, który odbędzie się w sobotę 30 listopada w 
hali GOSiR Konstancin-Jeziorna o godzinie 17!
 W Konstancinie w siatkówkę grają również panowie. Występujący w 
czwartej lidze męskiej w grupie B zawodnicy SPS Konstancin-Jeziorna zwycię-
żyli w dwóch pierwszych spotkaniach zespoły Promotor Gózd (3:0) i PTS Pin-
ki (3:0). – Jest to zespół o dużym potencjale złożony z zawodników doświad-
czonych i juniorów – mówi Mirosław Kapitan, koordynator klubu. – Mają spo-
re szansę powalczyć o awans do wyższej klasy rozgrywkowej.
W tym roku pierwszym trenerem drużyny jest Jakub Stępniak. – Aby nie było 
tak kolorowo to powiem, że zaczynamy mieć spore problemy z możliwością 
dostępu – do hal na treningi i mecze. GOSiR w Konstancinie-Jeziornie jest ob-
łożony w sezonie zimowym, a na wynajem hal w szkołach, przy obecnych ce-
nach, nas nie stać.Seniorzy zmierzą się z zespołem Bór Regut 30 listopada, tuż 
po meczu pań, o godzinie 19.30.

Grzegorz Tylec/fot. Marek Jasiewicz
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Bo życie jest piękne
 Już dziś o godzinie 17 w Domu Kultury w Piasecznie (ul. Kościuszki 
49) odbędzie się spektakl „Belle-Vue Bo życie jest piękne”. Teksty Magda-
leny Samozwaniec i piosenki międzywojenne Polski zinterpretują Senio-
rzy – uczestnicy warsztatów artystycznych. Oprawa muzyczna: Andrzej 
Perkman. Przygotowanie i opieka artystyczna: Margita Ślizowska i Jacek 
Zienkiewicz. Wstęp wolny.

Tyl.

Jesienne Liście
 W sobotę 16 listopada w Domu Kultury w Piasecznie odbędzie się impre-
za „Jesienne Liście” – koncert instrumentalistów i zespołów Działu Edukacji 
Muzycznej Centrum Kultury w Piasecznie. Wystąpią m.in. Czarny Sen, Afekt, 
formacje perkusyjne, zespoły jazzowe. Początek o godzinie 18. Wstęp wolny.

Tyl.

SPROSTOWANIE

 Nieprawdziwa jest informacja w wydaniu piaseczyńsko-ursy-
nowskim (nr 783) z dnia 4 października 2019 roku autorstwa Ada-
ma Braciszewskiego jakoby „Sąd Najwyższy uchyli wyroki sądu I i 
II instancji, skazujące strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej Edwar-
da Pruśniewskiego na karę bezwzględnego więzienia za spowo-
dowanie wypadku pojazdem uprzywilejowanym. Sprawa wraca 
do sądu II instancji celem ponownego rozpoznania”, gdyż w rze-
czywistości sprawa karna Edwarda Prusińskiego wróciła po uchy-
leniu do Sądu II instancji, celem uściślenia opinii biegłego w za-
kresie bezpiecznej prędkości prowadzonego przez Edwarda Pru-
sińskiego wozu strażackiego. Powyższe oznacza nakaz Sądu Naj-
wyższego wyjaśnienia przez Sąd II instancji opinii biegłego, a nie 
wydanie wyroku kasatoryjnego w sprawie – co mogło zostać czy-
telnikom zasugerowane w artykule. 
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DAM PRACĘ

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni osobę do 
prac porządkowych, tel. 791 200 444

Zatrudnię kierowcę kat.C, tel. 501 762 633

Pomoc kuchni, co drugą noc, Sękocin, 
tel. 600 39 24 12, 692 917 319

Zatrudnię hydraulika, tel. 501 083 795

Przyjmę do pracy w delikatesach w Nowej Iwicznej, 
mile widziane doświadczenie, tel. 501 105 411

Samodzielna fryzjerka do zakładu w Górze Kalwarii 
tel. 512 449 345

Masarnia zatrudni: pracownika rozbiorowego i pra-
cownika produkcyjnego .Piaseczno tel. 22 756 79 82

Poszukujemy kobiet do pracy na maszynach pakują-
cych - bez nałogów. Miejsce pracy Piaseczno, jedna 
zmiana. Tel. 602 692 964, 607 230 418

DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE - poszukujemy 
TECHNIKA, PRACOWNIKA  SERWISU (miejsce pracy 
okolice Góry Kalwarii). Znasz się na narzędziach po-
trafisz czytać rysunek techniczny, wyślij CV na adres : 
serwis@despoltm.pl

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

Zatrudnię osobę do pracy w sklepie spożywczym w 
Piasecznie - atrakcyjne wynagrodzenie, miła atmosfe-
ra, wolne wszystkie niedziele.,tel. 604 072 877

EKO-LED PIASECZNO – JÓZEFOSŁAW POSZUKU-
JE PRACOWNIKÓW NA STANOWISKO MONTER - PRA-
COWNIK PRODUKCJI PRACA SIEDZĄCA, OD ZARAZ, 
TELEFON: 508 561 379

Monterów wodno-kanalizacyjnych. Z doświadczeniem 
przy kanalizacjach sanitarnych i deszczowych. Możliwe 
zakwaterowanie, tel. 501 22 95 73

Do produkcji i montażu okien aluminiowych, tel. 602 322 750

Panie do sprzątania w Piasecznie, tel. 608 673 131

Firma Probet zatrudni sprzątaczki i pracowników gospo-
darczych z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. 
Praca na terenie Błonia, Piaseczna, Mszczonowa, Toma-
szowa Mazowieckiego. Oferujemy dojazd i  umowę o pra-
cę. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tele-
fonu 798 912 400

Kierowcę do rozwożenia pieczywa, tel. 663 044 036

Piekarza oraz osobę do pomocy w piekarni, 
tel. 22 756 90 01, 663 044 036

Cukiernika do piekarni, tel. 22 756 90 01

Kierowca na firankę po kraju, C+E+karta, tel. 601 163 701

Zatrudnię kucharzy i pomoce kuchenne. Praca 
w Konstancinie Jeziornie, tel. 504 180 430

Delikatesy spożywcze w Głoskowie zatrudnią: 
ekspedientki, kasjerów oraz osoby do wykładania towaru, 
warunki bardzo dobre, wolne niedziele, tel. 500 125 790

Praca dla hydraulika, tel. 693 785 277

Florysta do kwiaciarni w Konstancinie, tel. 606 10 59 22

Dom opieki w Konstancinie zatrudni opiekunów osób star-
szych (420zł/dyżur), praca od zaraz, 608 321 675, 602 795 596

Kasjer/ka na stację paliw PKN ORLEN Tel.536 193 442

Kierowcy kat.b do restauracji na auto firmowe. 668 669 242

Agenta ochrony Konstancin, Piaseczno, tel. 506 158 658

Przyjmę do pracy w sklepie spożywczym w miejscowości 
Runów  tel. 601 970 036

Zatrudnię pracowników do rozbioru mięsa i kierowców, 
tel. 22 726 83 42

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu mięsnego Warszawa, 
tel. 22 726 83 42 

Dekarza zatrudnię, tel. 601 372 385

Sklep spożywczy zatrudni ekspedientkę, tel. 602 126 840

Zatrudnię fryzjerkę 3000 zł + procent, tel. 501 143 827

Firma produkująca z blachy i rur zatrudni ślusarza i pra-
cownika do prac fizycznych, e-mail: casmet-system@
wp.pl, tel.602 253 180

Zatrudnię kuriera, firma medyczna, tel. 602 637 732

Zatrudnię do zakładu szklarskiego kobietę lub mężczy-
znę, wymagane prawo jazdy, tel. 509 920 854

Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie-Jezior-
nie, ul. Mirkowska 39 zatrudni wożn na etat w godz. 6.00-
14.00. tel. 22 756-42-81

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie, tel. 727 824 358

Posprzątam, tel. 513 449 171

Emeryt, tel. 795 525 090

Emerytka poszukuje pracy na 1/2 etatu Piaseczno 
okolice tel, 664 015 850

KUPIĘ

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

Firmę – Każda opcja, tel. 502 222 555

Kupię ślęzę, tel. 507 355 138

ODDAM

UŻYWANE Łóżko drewniane niebieskie 180 na 80 cm, na 
stelażu, szuflada na pościel, Stan ogólnie dobry, do od-
malowania tel. 692 488 278

SPRZEDAM

Atrakcyjne 2 działki w Głoskowie, tel. 607 37 36 36

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Drewno kominkowe, tel. 730 767 493

Stemple budowlane, 3,5 m, tel. 500 274 350

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

CYMERMAN Przyczepy i Akcesoria : nowe, remonty, 
przeróbki www.przyczepy.waw.pl  tel. 601 449 898

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Starego Mercedesa, Mana, Dafa, tel. 668 171 639
 
Auto Skup. Wszystkie marki. Całe, uszkodzone lub po wy-
padku. Nie na chodzie. Skorodowane. W stanie obojęt-
nym. Krajowe, sprowadzone, angliki. Płatne gotówką. Od-
biór własną lawetą, tel. 515 472 081

Skup aut na kasację, tel. 508 206 738

Skup aut za gotówkę, szybki dojazd i wycena, 
tel. 533 525 533

Kupię każde auto, tel. 603 903 405

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Działka 9500 m kw., Szczęsna k. Grójca, tel. 661 553 697

Działka letniskowa na Mazurach nad jeziorem 
Śniardwy, 1000 m kw., bez nakładów finansowych, 
tel. 602 10 85 65

Działkę budowlaną 6000 m kw, Dąbrówka, 650 zł/mkw., 
w całości, podzielę lub wydzierżawię, tel. 667 797 094

Działka mieszkaniowa 1000 m kw,. Janczewice, 
tel. 510 799 842

Atrakcyjne, niedrogo sprzedam mieszkanie dwu pozio-
mowe 79.1 m kw. na 3i4 piętrze w budynku z 2002r w bar-
dzo dobrym stanie odnowione kuchnia wyposażona pod-
łogi parkiet i granit ,możliwość miejsc postojowych pod 
budynkiem na dwa samochody. Mieszkanie umeblowa-
ne możliwość zamieszkania od zaraz. tel.601 965 864.Pia-
seczno ul Pelikanów.

Sprzedam działkę budowlaną Szczaki/Złotokłos
2700 m kw. Tel. 604 470 270

Działki budowlane Prażmów, tel. 602 770 361

2 pok. Piaseczno, tel. 735 037 247

Działka budowlana 2740 m kw. Szczaki, tel. 604 470 270

Ładna, budowlana, w pełni uzbrojona działka 
w Siedliskach, tel. 602 340 549

Do sprzedania działka w Słomczynie k/Konstancina, 
tel. 604 624 875

Sprzedam najtańszy dom w Konstancinie, tel. 501 610 072

Sprzedam tanio dom z działką w Słomczynie gm.
Konstancin Jeziorna, tel. 501 610 072

Sprzedam tanie działki w Łazach, tel. 602 340 549

Sprzedam PILNIE z powodu wyjazdu super działkę 
w Konstancinie, TANIO !!! tel. 602 340 549 lub 501 610 072

Działka rolna, uzbrojona, 2,5 ha + budynki, Sokule, 
 gmina Wiskitki, tel. 600 254 705

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

Poszukuję mieszkania, tel. 603 462 695

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

MIESZKANIE dla 2, 3 lub 4 PAŃ, tel. 601 211 114

1ka-480, 2ka – 350/ os+opł, tel. 577 886 988

PESEL, meldunek, tel. 720 90 80 80 

Wynajmę aneks kuchenny, dla 2 osób, Góra Kalwaria, 
tel. 509 952 583

Mieszkanie, 47 m kw., Góra Kalwaria-centrum, z windą, 
tel. 507 596 720 

Lokal usługowy 25 m kw, Piaseczno – ul. Puławska, 
tel. 506 551 616

Kwatery, 280,00 zł, Dąbrówka, tel. 667 797 094

Kwatery, Chylice, tel. 513 626 068

Użytkowy, 120 m kw., w Prażmowie, tel. 604 563 902

Pokoje w domu jednorodzinnym dla jednej lub dwóch 
osób, Konstancin, tel. 503 690 260

Dwupokojowe umeblowane Piaseczno, tel. 664 695 444

Magazyny w Antoninowie, ochrona całodobowa, 
tel. 604 470 270, 604 470 370

Pawilon 28 m. kw., Piaseczno, , ul. Szkolna 13C, 
pawilon 18A „Pod Kopułą”, tel. 509 86 72 38

Lub sprzedam pawilon 25 m kw., Bazarek, 
ul. Szkolna, Piaseczno, tel. 501 159 882

Lokal usługowy, 22 m. kw., w Górze Kalwarii, 
tel. 518 072 870

Pokój, Chylice, tel. 516 228 558

USŁUGI

OGRODY, BRUKARSTWO - kompleksowo, 
www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839

CYKLINOWANIE, PARKIETY, 
WWW.SCHODYPODLOGI.PL, TEL. 502 514 388

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
Tel. 504 008 309

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

Odśnieżanie, firmy, osiedla, dachy. Ręcznie 
i maszynowo, tel. 601 304 250

Elektryk – instalacje, awarie, przyłącza, 
tel. 506 498 222

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860

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

Remonty, tel. 721 982 013

Glazurnictwo, tel. 505 970 480

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

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

Złom. Porządki? Remont? Uprzątniemy, wywieziemy, 
tel. 502 898 418

Hydraulik, tel. 608 030 808 

Poddasza, karton gips, roboty budowlane  szybko, 
solidnie, tel. 728 890 101

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

KOSIMY ZAROŚLA I WYCINAMY SAMOSIEJE, 
tel. 500 51 66 77

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU 
TEL. 501 129 679

Serwis AGD, pralki, zmywarki, piekarniki, Piaseczno, 
tel. 506 167 562, www.naprawy-agd.pl

Hydraulika – domy, tel. 505 762 018

Dachy, podbitki, naprawy, tel. 798 836 860

Malowanie, gładź, remonty, tel. 513 986 439 

Remonty, wykończenia, tel. 692 194 998

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

Remonty, wykończenia, łazienki, kuchnie, ocieplenia 
i inne, tel. 601 304 250

Cyklinowanie, tel. 696 269 184

Malowanie, gładź, tel. 696 269 184

Tokarskie, tel. 604 563 902

Transportowe i przeprowadzki, tel. 665 887 115

Ogrodnicze i sprzątanie, tel. 536 043 434

Hydraulika, tel. 505 970 480

Malowanie, 607 838 619

Hydraulik, tel. 535 872 455

Odbieram zbiorniki hydroforowe, stare, metalowe, 
tel. 500 51 66 77 

Malarskie, tel. 696 120 208

Tynki tradycyjne i gipsowe, tel. 604 415 352

Malowanie, panele, remonty, tel. 664 632 405

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

Tynki maszynowe, tel. 533 125 444

Oczyszczanie działek, ogrodnicze, wywóz gałęzi, 
tel. 519 874 891

Dachy papą termozgrzewalną, obróbki, tel. 502 473 605

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

Dachy, pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Cyklinowanie, układanie, renowacja podłóg, 
tel. 601 091 977

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

 RÓŻNE 

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

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

NAUKA 

PRACOWNIA ROZWOJU TWÓRCZEGO I OSOBOWO-
ŚCI DLA DZIECI I DOROSŁYCH. Spotkania twórcze. 
Spotkania z rozwoju osobowości. Rozmowy o wszech-
świecie, życiu i człowieku. Rozwiązywanie zagadki ist-
nienia. Wsparcie psychologiczno - rozwojowe. Opieka. 
Zabawy kreatywne.  Okulary VR. Mini kino. Symbolicz-
ne opłaty. Piaseczno, z dojazdem, tel. 571 373 118

Polski, angielski - korepetycje, egzaminy, olimpiady,
tel. 608 651 034

Chemia, fizyka, tel. 791 482 233

Reedukacja, tel. 662 704 934

ZDROWIE I URODA 

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czeka-
ją 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

Gazeta Kurier Południowy poszukuje specjalisty 
ds. sprzedaży powierzchni reklamowej. Wymagania: 
umiejętność negocjacji, dobry kontakt z klientem. 
Oferujemy wynagrodzenie stałe plus prowizja, 
pakiet medyczny. Cv i list motywacyjny prosimy 
wysyłać na e-mail: a.staniszek@kurierpoludniowy.pl 

Firma w Konstancinie-Jeziornie zatrudni osoby  
do prostych prac na produkcji. Tel. 22 711 71 58

ELEWACJE, TEL 792 456 182

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

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

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

Pożyczka na wyciągnięcie ręki, tel. 506 805 068

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

Usługi koparko-ładowarką, tel. 604 189 011

Instalacje hydrauliczno – gazowe, kompleksowo, 
tel. 784 363 960

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Naprawa, serwis okien i drzwi, problem z uszczelką 
czy klamką? Zacięte okno? Zbita szyba? Wieje? 
20 lat doświadczenia, tel. 22 307 27 91

Elewacje, remonty, dachy. Budowa domów. 
Tel. 602 238 620

Pomoc w lekcjach, klasy 0-4, nauka na bieżąco, też 
opieka, Piaseczno i okolice, 20-30zł/h, tel. 571 373 118

Zapraszamy do grupy wsparcia. Omawiamy 
problemy, które Ciebie interesują. Symboliczne 
opłaty, tel. 571 373 118

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Praca w delikatesach z innej Wsi, Józefosław 
Wilanowska 11 lok2, Tel. 606 949 956

Kupi magnetofon kasetowy Technicsa, z lat 90-tych, 
tel. 698 698 839

Mieszkanie 3-pokojowe, I-piętro, centrum 
Góra Kalwarii, tel. 605 290 503

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

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

Grabów 1239 m kw., zabudowa jednorodzinna 
tel. 607 973 915

Skup Aut, najlepsze ceny, tel. 503 901 642

SKUP AUT, OSOBOWE, DOSTAWCZE, TEL. 510 357 529

największy nakład 
największa skuteczność 

w każdy piątek

cena od 3 zł za słowo

Zamów 
ogłoszenie 

drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2

tel. 22 756 79 39 pon-pt 8:30-18





<<
  /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


