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R E K L A M A

Drodzy Czytelnicy,
W związku z rosnącym zagrożeniem koronawirusem informujemy, że nasza redakcja 
pracuje wewnętrznie.  Jesteśmy do Waszej dyspozycji pod telefonem lub mailowo.

Dział reklamy i ogłoszeń: 

Tel. 22 756 79 39, 692 488 278, reklama@kurierpoludniowy.pl
Dział redakcyjny:

  Tel. 22 737 23 48, 692 488 258, redakcja@kurierpoludniowy.pl 

Ogłoszenia drobne przyjmujemy telefonicznie, mailowo 
lub przez stronę internetową www.kurierpoludniowy.pl

klikasz i  wiesz
W MARCU PONAD 

3 MILIONY ODSŁON!

Złóż bliskim życzenia 
za naszym pośrednictwem!

Przed nami Święta Wielkanocne, czas refl eksji, ale również radosnych spotkań w gronie rodziny.
Stan epidemii odebrał nam możliwość odwiedzenia bliskich. 

Pragniemy, mimo dzielących odległości, zbliżyć Państwa do siebie.

Chętnych do przekazania życzeń za naszym pośrednictwem zapraszamy 
do kontaktu z redakcją Kuriera Południowego 

 pod numerem tel. 22 756 79 39 lub mailowo a.staniszek@kurierpoludniowy.pl.
Życzenia będą przyjmowane do środy, do godziny 16. 

Wszystkie ukażą się również na portalu www.piasecznonews.pl #Zostańwdomu 

#Zostańwdomu 
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Pożary pięciu domów!
POWIAT To był wyjątkowo pechowy tydzień. Strażacy gasili aż pięć domów – w Piasecznie, Kotorydzu, 

Sierzchowie i Linienie. Na portalu zrzutka.pl prowadzone są akcje pomocy dla pogorzelców

str. 5



 Rodzice pani Joanny mają odpo-
wiednio 75 (mama) i 81 lat. Miesz-
kają na osiedlu Grapa i od jakiegoś 
czasu wymagają stałej opieki. Tymcza-
sem córka seniorów, która do tej pory 
pracowała, mimo wsparcia Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej nie jest w 
stanie im jej zapewnić. Pomysł ze zna-
lezieniem wolontariuszy też w tej chwi-
li odpada, bo panuje pandemia koro-
nawirusa i osoby starsze powinny 
przebywać w izolacji. 

 Trudną sytuacją mieszkanki za-
jęła się Katarzyna Kittel, która za-
interesowała problemem radnych 
i burmistrza oraz zaczęła szukać 
domu opieki dla rodziców pani Jo-
anny. Niestety, prywatne domy są 
drogie, a czesne przekracza możli-
wości finansowe kobiety. Podobnie 
zresztą jak Dom Pomocy Społecznej 
w Górze Kalwarii, do którego rów-
nież trzeba by dopłacać, z tym jed-
nak, że nieco mniej, bo około 1000 
zł miesięcznie za dwie osoby. - Zara-
biam niewiele i mnie na taki wyda-
tek po prostu nie stać – skarżyła się 
kilka dni temu pani Joanna, infor-
mując że złożyła wniosek o przyję-

cie rodziców do ZOL-u w Bielawie. 
- Kilka dni temu odebrałam pismo, 
że mój tata kwalifikuje się do przy-
jęcia. Niestety, jest kolejka i na miej-
sce w ośrodku trzeba czekać około 3 
lat... Nie wiem, co ja teraz zrobię.
 Katarzyna Kittel przyznaje, że 
ona również jest w tej sytuacji bez-
radna. - Jak pani Joanna wróci do 
pracy, to GOPS obiecał przyznać 
jej rodzicom dodatkową opiekę 
– mówi. - Można też poszukać wol-
nych miejsc w innych ZOL-ach. 

 Sprawę na bieżąco monitoru-
je gminny radny Arkadiusz Głowac-
ki, który zapytał o możliwe rozwią-
zania problemu mieszkanki burmi-
strza. - Po przeanalizowaniu sytu-
acji urząd ocenił, że panią Joannę 
stać na opłacenie domu opieki – in-
formuje Arkadiusz Głowacki. - Poza 
tym usłyszałem argument, że kobieta 
ma córkę, która również może zajmo-
wać się dziadkami, ewentualnie dofi-
nansować pobyt w takim ośrodku. 

Tomasz Wojciuk

KRONIKA POLICYJNA

LESZNOWOLA

URSYNÓW

Napad na Wietnamczyków

Zatrzymany z kokainą

Wpadł z amfetaminą

KONSTANCIN-JEZIORNA 

Podpalali a potem gasili?
 W niedzielę policja zatrzymała dwóch strażaków z OSP Słomczyn 
w wieku 20 i 25 lat, którzy są podejrzani o podpalenie traw. Z naszych 
informacji wynika, że sprawę podpaleń rozpracowywał od jakiegoś 
czasu jeden z policjantów z Konstancina-Jeziorny. Działania operacyj-
ne doprowadziły go do dwóch ochotników z OSP Słomczyn, którzy 
– jak wynika z naszych informacji – mogą mieć na koncie więcej pod-
paleń. Piotr Śliwka, prezes OSP Słomczyn, w poniedziałek nie chciał 
wypowiadać się na ten temat. - Wierzę, że nasi strażacy są niewinni, 
ale jeśli okaże się, że to zrobili, zostaną wyciągnięte wobec nich kon-
sekwencje - zapewnił. W tym tygodniu mężczyznom zostały posta-
wione zarzuty. Policja twierdzi, że sprawa jest rozwojowa i nie wyklu-
cza dalszych zatrzymań.

 W sobotę po godz. 18 do hotelu zamieszkiwanego przez Wiet-
namczyków w Jabłonowie weszło czterech ubranych na czarno i za-
maskowanych mężczyzn, którzy mieli na sobie kurtki z napisem Służ-
ba Celna. Mężczyźni powalili trzech Azjatów na podłogę i okradli ich 
z pieniędzy. Z relacji świadków wynika, że napastnicy poruszali się re-
naultem trafi c. Policja szuka osób, które widziały zajście lub znają per-
sonalia przestępców. 

PIASECZNO

Kradzieże przy Sikorskiego
 W ciągu ostatnich dni w rejonie ulic Sikorskiego i alei Róż w 
Piasecznie zostały okradzione dwa samochody. Najpierw z oso-
bowego volvo, po uprzednim wybiciu szyby, ukradziono dwie 
nowe opony. Potem złodzieje zainteresowali się daihatsu, z które-
go zniknęło radio, ładowarka oraz elektronarzędzia o łącznej war-
tości 1600 zł. Policja szuka świadków przestępstw oraz osób, które 
znają personalia włamywaczy. 

POWIAT

Policja apeluje do młodzieży: zostańcie w domu!
 Funkcjonariusze często spotykają młode osoby, przesiadujące lub 
przemieszczające się po terenie powiatu w większych grupach. Poli-
cja apeluje, aby tego nie robić i przypomina, że tego typu zachowania 
będą karane wysokimi mandatami, nawet do 30 tys. zł lub skierowa-
niem wniosku o ukaranie do sądu. - Żadna osoba poniżej 18. roku ży-
cia nie może opuszczać domu bez opieki rodzica. Będziemy to ogra-
niczenie bezwzględnie egzekwować – mówi nadkom. Jarosław Sa-
wicki, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. - W tej ma-
terii nie będzie żadnego pobłażania.

 Późnym popołudniem policjanci zauważyli jadącą ul. Puławską 
kię, która miała zaparowane szyby. Po zatrzymaniu auta do kon-
troli okazało się, że kierowca jest wprawdzie trzeźwy, ale nie ma 
prawa jazdy, za co został ukarany mandatem. Jako że 46-latek ner-
wowo się zachowywał, funkcjonariusze postanowili skontrolować 
pojazd. Znaleźli w nim 11 woreczków z kokainą oraz 87 tys. zł 
w gotówce. Mężczyzna trafi ł do celi, a narkotyki i pieniądze – do 
depozytu. Dzień później 46-latek usłyszał zarzuty. Grozi mu do 3 lat 
pozbawienia wolności. 

 We wtorek w Konstancinie policjanci zatrzymali 46-latka, któ-
ry miał przy sobie 48 gramów amfetaminy. Mężczyzna był już wcze-
śniej karany za posiadanie i handel narkotykami. Policjanci skierowali 
do sądu wniosek o jego tymczasowy areszt. Za dystrybucję środków 
odurzających grozi nawet do 12 lat pozbawienia wolności. 
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Musi poczekać na ZOL 3 lata
KONSTANCIN-JEZIORNA W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o trudnej sytuacji pani Joanny, 

mieszkanki Konstancina, która nie jest w stanie sama zająć się dwójką schorowanych 

rodziców. Tata kobiety kwalifi kuje się do pobytu w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym 

w Bielawie. Niestety, w ośrodku nie ma w tej chwili wolnych miejsc

Gmina uznała, że nie dopłaci 

mieszkance do domu opieki 

dla rodziców, bo kobietę stać 

na opłacenie czesnego

Zwiedź wirtualnie wystawę
LESZNOWOLA Gminny Ośrodek 

Kultury Lesznowola zaprasza do 

wirtualnego zwiedzania ekspo-

zycji Kobiece Światoprzestrze-

nie, która znajduje się w Galerii 

Wystaw Artystycznych Okno w 

Starej Iwicznej

 Tym razem, ze względu na ogło-
szony w Polsce stan zagrożenia epi-
demicznego, nie odbył się planowa-
ny w marcu wernisaż, ale organiza-
torzy podjęli starania by aż 82 ob-
razami 52 twórców z całego kra-
ju można było się nacieszyć cho-
ciaż przez internet. Nazwiska wszyst-
kich artystów, zdjęcia i fi lm z eks-
pozycji zobaczyć można za po-
średnictwem strony internetowej 
www.gok-lesznowola.pl. 

Tyl.

R E K L A M A

K O N D O L E N C J E

Do ośrodka opiekuńczego w ramach NFZ jest długa kolejka
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Burmistrz: to jest zły
czas na wybory!
PIASECZNO Burmistrz Daniel Putkiewicz kilka dni temu skrytykował 

pomysł przeprowadzenia w maju wyborów prezydenckich. Okazuje 

się, że koszt ich zorganizowania w gminie Piaseczno podczas epide-

mii koronawirusa byłby kilkukrotnie wyższy niż w normalnych oko-

licznościach. - Ten pomysł jest absurdalny, nielogiczny i niezrozumia-

ły – uważa Daniel Putkiewicz

 W samych komisjach wyborczych będzie musiało zasiąść 430 osób, a dodat-
kowych 100 zająć się przygotowywaniem wyborów. - Z jednej strony nakazu-
jemy ograniczenie aktywności, a z drugiej mamy zachęcać do udziału w wybo-
rach i pracy nad ich przygotowywaniem. To absurdalne – uważa burmistrz. 
 Daniel Putkiewicz podaje też wyliczenia. W normalnej sytuacji koszt przy-
gotowania w gminie wyborów to około 250 tys. zł. Jednak teraz trzeba za-
dbać o bezpieczeństwo komisji i głosujących, zorganizować maski, kombine-
zony, rękawiczki, środki odkażające itp. To wszystko może kosztować nawet 
ponad 1 mln zł. Większość lokali wyborczych jest w szkołach i przedszkolach. 
Po wyborach wszystkie placówki trzeba będzie zamknąć i zdezynfekować, co 
wiąże się z kolejnymi kosztami. - Coraz więcej osób rezygnuje z pracy przy 
wyborach, mimo że wcześniej to deklarowali – mówi Daniel Putkiewicz. - Nie 
wiem, czy uda się skompletować komisje wyborcze. To nie jest czas na poli-
tyczne gierki tylko podjęcie właściwych decyzji. To jest zły czas na wybory!

TW

Właściciel domu chciał 
przejąć lokal socjalny
KONSTANCIN-JEZIORNA Do bulwersującej sytuacji omal nie doszło w Skolimowie, gdzie 

gminny lokal próbował zasiedlić mężczyzna będący właścicielem zabudowanej nieru-

chomości w Zalesiu Dolnym w gminie Piaseczno

 O sprawie poinformował nas 
pan Krzysztof, mieszkaniec Pia-
seczna. - Dwupokojowe mieszka-
nie przy ul. Słowiczej w Skolimo-
wie znajduje się w zasobach gminy 
i wcześniej mieszkała w nim mama 
tego pana – relacjonuje nasz czytel-

nik. - Gdy w ubiegłym roku zmarła, 
ten pan się tam na chwilę przepro-
wadził. Niedługo potem uzyskał 
prawo mieszkania w tym lokalu, 
bo starostwo poinformowało gmi-
nę, że jest wprawdzie właścicielem 
działki w Zalesiu, ale niezabudo-
wanej. Oczywiście było to niepraw-
dą. To świństwo, że osoba mająca 
duży, 300-metrowy dom dostaje od 
gminy lokal socjalny – bulwersuje 
się nasz czytelnik. 
 Zapytaliśmy burmistrza Kazi-
mierza Jańczuka, czy urząd spraw-
dził sytuację najemcy lokalu przy 
ulicy Słowiczej. - Znamy tę spra-
wę – mówi Kazimierz Jańczuk. - Ja-
kiś czas temu wystąpiliśmy do bur-
mistrza Piaseczna z pytaniem, czy 
ten pan rzeczywiście posiada dom 
w Zalesiu, a jeśli tak, to pod jakim 

adresem. Kiedy okazało się, że po-
siada, został zobowiązany do wyda-
nia nam gminnego lokalu. To było 

jakieś dwa tygodnie temu. Jeśli tego 
nie zrobi, sprawa trafi do sądu.

Tomasz Wojciuk

Gmina zażądała, aby 

mężczyzna wydał klucze

do lokalu socjalnego

Dom przy ulicy Słowiczej w Skolimowie

R E K L A M A

PIASECZNO

Szpital św. Anny prosi o wsparcie 
 Szpital św. Anny w Piasecznie prosi mieszkańców o pomoc w 
doposażeniu placówki w dodatkowy sprzęt specjalistyczny oraz 
ochronny dla personelu, który może okazać się niezbędny w rato-
waniu zdrowia i życia pacjentów. „Ratujmy wspólnie ludzkie zdro-
wie, leczmy razem” - czytamy w apelu szpitala. Pieniądze na sprzęt 
i środki ochronne można wpłacać na konto 94 1750 1064 0000 
0000 3381 2086. W tytule przelewu należy wpisać Lecz My Razem 
– Piaseczno oraz mail osoby bądź podmiotu wpłacającego. 

TW
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Handel w dobie koronawirusa
GÓRA KALWARIA W Górze Kalwarii, Piasecznie i Konstancinie-Jeziornie działają wprawdzie 

targowiska, ale wielu mieszkańców boi się na nie zaglądać. Pierwsza z gmin wpadła na 

pomysł bezpośredniego połączenia sprzedających z kupującymi. W Konstancinie rad-

ni wystąpili do sanepidu z prośbą o skontrolowanie placu targowego

 Góra Kalwaria jako pierwsza 
wpadła na pomysł, aby wesprzeć lo-
kalnych producentów i dostawców, 
ale także stworzyć możliwość bezpo-
średniego dowozu płodów rolnych 
do klienta, co w dobie koronawiru-
sa ma podnosić bezpieczeństwo. - Za-
leży nam, aby mimo trudnej sytuacji, 
lokalni producenci nadal mogli ofe-
rować swoje produkty, a klienci bez 
obawy o własne zdrowie je kupowa-
li – mówi Piotr Chmielewski, rzecznik 
ratusza. Gmina namawia więc produ-
centów, którzy są gotowi dowozić pło-
dy rolne do klientów, aby pozostawi-
li do siebie kontakt pod wpisem na 
gminnym facebooku (https://www.
facebook.com/gminagorakalwaria/). 
Z ofert tych mogliby korzystać po-
tem mieszkańcy, zainteresowani taką 
formą handlu. - Wkrótce w podob-
ny sposób będziemy chcieli połączyć 
z potencjalnymi klientami producen-
tów kwiatów oraz roślin ozdobnych, 
na które już zaczął się sezon – zapo-
wiada Piotr  Chmielewski. 
 Pomysł podchwyciła także gmina 
Lesznowola, która na swojej stronie 
internetowej www.lesznowola.pl ape-
luje o wspieranie lokalnych przedsię-
biorców, publikując wykaz miejsc, w 
których można zrobić zakupy, ewen-
tualnie zamówić dostawę do domu. 

Targowiska w ograniczonym zakresie

 W ubiegłym tygodniu, podczas se-
sji rady miejskiej w Górze Kalwarii, 
radni podjęli uchwałę potwierdzają-
cą zarządzenia burmistrza, dotyczące 
ograniczenia handlu na placu targo-
wym przy ul. Mariańskiej. Od dwóch 
tygodni na targowisku można sprze-
dawać tylko artykuły spożywcze i dro-
geryjne. Podobnie jest w Piasecznie i 
Konstancinie-Jeziornie. - U nas tar-

gowisko jest prywatne, więc nie mo-
żemy go zamknąć – zastrzega Kazi-
mierz Jańczuk, burmistrz Konstanci-
na-Jeziorny. - Nie jestem zresztą zwo-
lennikiem tego rozwiązania pod wa-
runkiem, że plac targowy będzie do-
brze zorganizowany. Kramy powin-
ny być rozstawione w odległości co 
najmniej 5 m, między nimi powi-
nien znajdować się też szeroki pas 
dla kupujących. Wydane przez sane-
pid ograniczenie handlu do artykułów 
spożywczych i chemiczno-kosmetycz-
nych egzekwuje u nas policja. 

Sanepid skontroluje targowisko 

w Konstancinie

 Na przestrzeni ostatnich dni wie-
lu mieszkańców robiących zakupy na 
targowisku przy ul. Wojska Polskie-
go w Konstancinie-Jeziornie zwraca-
ło uwagę, że zasady bezpieczeństwa 
nie są tam przestrzegane. W związku 
z tym rada miejska, w trosce o zdro-
wie mieszkańców, poprosiła Państwo-
wy Powiatowy Inspektorat Sanitar-
ny o przeprowadzenie na targowisku 

kontroli. „W obecnej chwili zarząd-
ca nie wymaga od sprzedających za-
chowania bezpiecznej odległości po-
między poszczególnymi stanowiska-
mi sprzedaży. Sprzedający są skumu-
lowani w jednej alei targowej pomimo, 
że na placu targowym jest dostatecz-
nie dużo miejsca, aby każdy ze sprze-
dających był oddalany od siebie przy-
najmniej o kilka metrów. Na uwagę za-
sługuje również fakt, że na targowisku 
jest dostępny tylko jeden sanitariat z to-
aletą i bieżącą wodą, zaznaczamy jed-
nocześnie, że korzystanie z niego jest 
płatne” - czytamy w piśmie skierowa-
nym do sanepidu. Rada rekomenduje, 
aby sanepid nakazał zarządcy targo-
wiska ustawienie dodatkowych  toalet z 
dostępem do bieżącej wody, rozmiesz-
czenie sprzedających w bezpiecznej od-
ległości oraz przestrzeganie maksymal-
nej liczby osób przebywających w jed-
nym czasie na placu targowym. Gdyby 
nie zastosował się do tych zaleceń, rada 
apeluje o podjęcie decyzji o zamknięciu 
targowiska na czas epidemii.

Tomasz Wojciuk

R E K L A M A

Zrobią oznaczenie drugiej 
strefy TAXI
PIASECZNO Na wniosek radnego Michała Rosy gmina ustawi znaki in-

formujące o tym, w którym miejscu na terenie miasta zaczyna się dru-

ga strefa TAXI

 - Brak oznaczenia tej strefy często prowadzi do nieporozumień między 
taksówkarzami, a ich klientami. Ci ostatni często są zdziwieni, że jeszcze w 
granicach administracyjnych miasta pobierana jest od nich wyższa opłata – 
argumentuje Michał Rosa. - Dlatego wystąpiłem do burmistrza z wnioskiem o 
zainstalowanie znaków informujących o rozpoczęciu drugiej strefy, w której 
zmienia się taryfi kator przewozów. Warszawa od dawna ma takie tablice.
 Kilka dni temu wiceburmistrz Robert Widz poinformował radnego, że sto-
sownym oznakowaniem strefy zajmie się wydział inwestycji drogowych i in-
żynierii ruchu, który przygotuje projekt organizacji. Zanim jednak strefa zo-
stanie wydzielona, konieczne jest opracowanie dokumentacji i uzyskanie sto-
sownych uzgodnień. 

TW

Na targowisku w Górze Kalwarii nadal można robić zakupy, 

chociaż handel został mocno ograniczony

R E K L A M A



 W czasie epidemii wszyscy boryka-
my się z dużymi problemami. Nieste-
ty, w ostatnim tygodniu kilka rodzin z 
powiatu piaseczyńskiego los dodatko-
wo doświadczył pożarami domów. 

Sąsiedzi pomagali gasić 

 Do pierwszego nieszczęścia do-
szło w sobotę przed godz. 15 w 
Piasecznie przy ul. Kosodrzewi-
ny. Pożar wybuchł w jednym z 
mieszkań w zabudowie szerego-
wej. Czteroosobowa rodzina opu-
ściła budynek jeszcze przed przy-
jazdem straży pożarnej. Właści-
cielka domu, z pomocą dwóch są-
siadów, próbowała gasić ogień. 

- Ludzie ci doznali lekkich popa-
rzeń – informuje mł. bryg. Łukasz 
Darmofalski z Komendy Powia-
towej Państwowej Straży Pożar-
nej w Piasecznie. - Pierwszej po-
mocy udzielili im strażacy, a na-
stępnie zostali przekazani ratowni-
kom z pogotowia. Na szczęście ob-
rażenia nie okazały się na tyle do-
tkliwe, by była konieczność zabra-
nia poszkodowanych do szpitala. 

 W akcji gaśniczo-ratowniczej 
użyto podnośnika – pożar objął 
pierwsze piętro i poddasze. - Gasi-
ło go 5 zastępów straży pożarnej, 
łącznie 19 ratowników – dodaje mł. 
bryg. Łukasz Darmofalski. - Przy-
puszczalną przyczyną pożaru było 
zwarcie instalacji elektrycznej. 

Trzykondygnacyjny budynek 

w płomieniach!

 Tego samego dnia o godzi-
nie 21.40 strażacy otrzymali kolej-
ne zgłoszenie o pożarze budynku 
mieszkalnego. Tym razem płonął 
trzykondygnacyjny, na szczęście nie-
zamieszkały dom w Kotorydzu (gm. 

Tarczyn) przy ul. Warszawskiej. W ak-
cji gaśniczej wzięło udział 8 zastępów 
straży pożarnej – łącznie 33 ratowni-
ków. Po raz pierwszy przy gaszeniu 
pożaru został wykorzystany samo-
chód z drabiną z OSP Złotokłos. 
 - Paliły się drewniane scho-
dy oraz część desek stropowych na 
pierwszym piętrze – mówi mł. bryg. 
Łukasz Darmofalski. - Gdy udało 
się utorować drogę dojazdu, do wnę-

trza budynku z prądem gaśniczym 
weszli strażacy. Drugi prąd gaśniczy 
podano z drabiny. Spaleniu uległo 
ok. 20 m kw. dachu, klatka schodo-
wa, część stropu na pierwszym pię-
trze. Akcja gaśnicza trwała 2 godzi-
ny i 55 minut. Jako przyczynę poża-
ru wskazano podpalenie. 

Płomienie z garażu 

przeniosły się na dom

 Do kolejnego nieszczęścia do-
szło w niedzielę, 29 marca. Straża-
cy o godz. 20.50 otrzymali zgłosze-
nie o pożarze domu w Sierzchowie 
(gm. Góra Kalwaria). Co ciekawe, 
osobą zgłaszającą było dziecko. Na 
miejsce wysłano 9 zastępów, łącznie 
34 ratowników, podnośnik i samo-
chód z drabiną z OSP Złotokłos, któ-
ry po raz drugi w ciągu weekendu do-
skonale się sprawdził. Pożar wybuchł 
w przylegającym do domu garażu, a 
następnie objął pierwsze piętro i pod-
dasze budynku mieszkalnego. 
 - Odłączono energię elektrycz-
ną, a następnie strażacy w sprzęcie 
ochrony dróg oddechowych prowa-
dzili działania gaśnicze na piętrze i 
na poddaszu – opowiada  mł. bryg. 
Łukasz Darmofalski. -  Z drabi-
ny zrobiono otwory w dachu, celem 
wypuszczenia gazów pożarowych. 
Spaleniu uległ garaż, strop nad ga-
rażem, pomieszczenia na piętrze, 
budynek kotłowni i pomieszczenie 
gospodarcze. Przypuszczalnie przy-
czyną pożaru była awaria urządzeń 
grzewczych na paliwo ciekłe. 

Pożar pochłonął dwa domy

 Dwa budynki mieszkalne, ko-
mórka i samochód osobowy ucier-
piały w pożarze, który wybuchł 
w poniedziałek w Lininie (gm. 
Góra Kalwaria) na terenie ogród-

ków działkowych. W akcji gaśniczej 
wzięło udział 9 zastępów i 34 stra-
żaków. Niestety ze względu na utrud-
niony dojazd nie było możliwości wy-
korzystania ani podnośnika, ani sa-
mochodu z drabiną. - Gdy dotarliśmy 
na miejsce, płonął dach na budynku 
mieszkalnym murowanym, a 6 me-
trów obok drugi drewniany budynek – 
informuje mł. bryg. Łukasz Darmofal-
ski. - Najpierw strażacy weszli do bu-
dynku murowanego i tam prowadzili 
działania. Do płonącego domu drew-
nianego nie dało się dojechać drogą, 
musiano utworzyć ok. 120 metrową li-
nię gaśniczą. Najbliższy hydrant znaj-
dował się ok. 200 metrów od pożaru, 
ale najpierw wykorzystaliśmy wodę, 
którą mieliśmy w samochodach. 
 Drewniany domek spłonął doszczęt-
nie wraz z wyposażeniem i komórką. 
W domu murowanym pożar zniszczył 
dach, okna, podłogi. To co nie spłonę-
ło, zostało zalane podczas akcji gaśni-
czej. Wstępnie strażacy ustalili, że pożar 
wybuchł na skutek zaprószenia ognia na 
jednej z posesji. Policja w tej sprawie nie 
prowadzi postępowania. 

Można pomóc pogorzelcom

 Na portalu PiasecznoNEWS, któ-
ry relacjonował wszystkie wyżej opi-
sane zdarzenia, w artykule „Pożary 
zniszczyły ich domy! Tylko my mo-
żemy pomóc tym rodzinom” można 

znaleźć linki do zbiórek środków pie-
niężnych dla pogorzelców, prowadzo-
nych za pośrednictwem portalu zrzut-
ka.pl.  - Razem z trójką dzieci szczęśliwie 
uratowaliśmy się z pożaru - zwracają się 
o pomoc mieszkańcy Sierzchowa. -  Uda-
ło nam się również uratować nasze uko-
chane zwierzęta, a także część wyposa-
żenia, ubrania. Budynek jednak nie na-
daje się do zamieszkania, a jego od-
budowa jest dla nas wydatkiem po-
nad nasze możliwości finansowe. 
- W pożarze w Lininie z 30 marca 
stracili wszystko – czytamy opis ko-
lejnej zbiórki, dla właścicieli spalo-
nego drewnianego domku w Linie-
nie. - Nie mają dosłownie nic. Starsze 
małżeństwo Marianna lat 73 i Jan lat 
76 wyszli dosłownie w kapciach, kie-
dy pożar trawił dorobek ich życia. Żyli 
skromnie w domku, który własnymi 
siłami zbudowali i ocieplili. 
 - Do wykończonego domu wprowa-
dziliśmy się dwa miesiące temu z 3-let-
nią Oliwią. Tydzień temu dołączył do 
nas nasz synek Alek. Nie dane nam było 
zbyt długo cieszyć się szczęściem. 30 
marca przed południem nasz dom za-
czął płonąć. Niestety przez to, że byłam 
w domu tylko z dziećmi, nie udało mi 
się zabrać nawet najpotrzebniejszych 
rzeczy. To co mieliśmy na sobie, to je-
dyne co nadaje się do użycia – opisuje 
rodzina z Linina.

Adam Braciszewski
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Pożary pięciu domów!
POWIAT To był wyjątkowo pechowy tydzień. Strażacy gasili aż pięć domów – w Piasecz-

nie, Kotorydzu, Sierzchowie i Lininie. Na portalu zrzutka.pl prowadzone są akcje po-

mocy dla pogorzelców

K O N D O L E N C J E
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W wybranych gminach rusza 
próbny spis ludności
LESZNOWOLA W kwietniu w 16 gminach Polski, w tym w Lesznowoli, będzie odbywał próbny spis ludności, który 

jest próbą generalną przed zaplanowanym na przyszły rok Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań

 Dlaczego próbny spis ma odby-
wać się akurat w gminie Lesznowo-
la? - Wyłoniliśmy po jednej gminie 
z każdego województwa – wyjaśnia 
Marcin Kałuski, z Mazowieckiego 
Ośrodka Badań Regionalnych. - W 
województwie mazowieckim wybór 
padł na Lesznowolę, ponieważ jest 

to dynamicznie rozwijająca się gmi-
na w sąsiedztwie Warszawy, z dużym 
udziałem ludności napływowej i ak-
tywną przedsiębiorczością. 
 W trosce o zdrowie mieszkań-
ców w dobie pandemii koronawi-
rusa, podczas spisu próbnego zo-
staną zastosowane tylko dwie me-
tody badawcze: samospis interne-
towy oraz spis telefoniczny. Rach-
mistrzowie nie będą natomiast pro-
wadzili bezpośredniego spisu w do-
mach i mieszkaniach, jak odbywało 
się to do tej pory. Wiodącą metodą 
spisu będzie samospis internetowy. 
Od 1 do 30 kwietnia na stronie spis.
gov.pl będzie działała specjalna, słu-

żąca do samospisu aplikacja. Będzie 
można zalogować się do niej za po-
mocą telefonu lub komputera i wy-
pełnić zamieszczony tam formularz. 
Osoby, które nie mają dostępu do 
internetu lub nie są obeznane z ob-
sługą komputera mogą skorzystać z 
formy wywiadu telefonicznego, kon-
taktując się z infolinią statystycz-
ną (22 279 99 99 wew. 8). Wkrótce 
do wszystkich mieszkańców Lesz-

nowoli trafią listy prezesa Główne-
go Urzędu Statystycznego, zachęca-
jące do udziału w spisie. 
 Ostatni spis ludności i mieszkań 
został przeprowadzony w Leszno-
woli w 2011 roku. Wówczas w gmi-
nie mieszkało 20791 osób, w tym 
5702 do 19. roku życia. Na 100 męż-
czyzn przypadało aż 106 kobiet.

Tomasz Wojciuk

W myśl przepisów, obowiązkowi spisania się podlegają osoby 

fizyczne stale i czasowo zamieszkałe na terenie gminy

Ostatni spis ludności 

odbył się w Lesznowoli 

w 2011 roku

R E K L A M A

Historia pewnego krzyża
PIASECZNO Dwa tygodnie temu na Górkach Szymona pojawił się krzyż, który miał chro-

nić mieszkańców przed epidemią. W środę krzyż został wyłamany i przywiązany dru-

tem do drzewa. W końcu zabezpieczyli go pracownicy urzędu gminy
 U spodu krzyża ustawionego kil-
kanaście dni temu na piaskowej gór-
ce umieszczono tabliczkę z napisem 
„Boże Chroń od Zarazy“. – Wydaję mi 
się, że nie jest to odpowiednie miejsce 
dla krzyża – komentowała wówczas 
Izabella Górzyńska, radna gminy Pia-
seczno. – Posadowiony został na tere-
nie wydm śródlądowych, które są uni-
katowe w skali kraju i podlegają szcze-
gólnej ochronie jako obszar chronione-
go krajobrazu. Ponadto jest tu za dużo 
spacerowiczów, biegających psów, im-
prez, grillów, bawiących się dzieci. Do-
brze byłoby najpierw uzgodnić tę ini-
cjatywę z właścicielem terenu. 
 W środę do naszej redakcji dotar-
ła informacja, że krzyż został wyła-
many i zniknął z górek. Od początku 
jego postawieniu towarzyszyły spore 
kontrowersje. Jednym pomysł się po-
dobał, inni uważali że był zwykłą sa-
mowolą. - Krzyż przywiązano dru-
tem do drzewa – poinformowała nas 
jedna z Czytelniczek. - Jestem zde-
gustowana, że ktoś się do czegoś ta-
kiego posunął. Ja nie umieszczałam 

tego krzyża, ale są rzeczy których się 
po prostu nie robi. - To oburzające, 
krzyż jest symbolem religijnym, któ-
remu należy się szacunek – uważa 
inny czytelnik, który również zwró-
cił nam uwagę na zmianę lokaliza-
cji krzyża. - W tych trudnym czasach 
powinien nas łączyć, a nie dzielić. 
 W końcu sprawą zainteresował 
się burmistrz Daniel Putkiewicz. 
Wysłał on na miejsce pracowników 
wydziału utrzymania terenów pu-
blicznych, którzy zabezpieczyli krzyż. 
- Nie chcę, aby  na terenie publicz-
nym dochodziło do aktów wandali-
zmu, czy profanowania symboli re-
ligijnych – mówi burmistrz. - Z dru-
giej strony inicjatorzy stawiania krzy-
ża powinni zachować stosowne pro-
cedury. To jest teren gminy i to gmi-
na poprzez swoich przedstawicieli, 
zgodnie z przyjętym prawem miej-
scowym, powinna decydować o prze-
strzeni publicznej. Inicjatorów posta-
wienia krzyża proszę o kontakt. 

Tyl., AB,TW
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DAM PRACĘ

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

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

Piekarnia Łazy gm. Lesznowola zatrudni piekarza,
tel. 506 59 55 55

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

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

Firma ogrodnicza zatrudni doświadczonych ogrodników, rów-
nież na stanowisko kierownicze, pełny etat, tel. 505 075 670

Przedszkole Leśne w Piasecznie zatrudni nauczyciela. 
Umowa o pracę. Tel. 604 437 501 Pilne!

SZUKAM PRACY 

Opieka nad dziećmi 6-12 lat, tel. 571 373 118

KUPIĘ

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

SPRZEDAM

Sprzedam Herbarz Polski, 10 tomów z 1989 roku,
przedruk z oryginału Kaspra Niesielskiego z 1841 roku,
tel. 604 234 138

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

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

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

Pilnie, Mitsubishi Colt, 1.3, 2001r., w dobrym stanie,
tel. 535 585 189

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Auto każde kupię, tel. 603 903 405

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Dwie działki 1000 i 1738 m kw., media, Wólka Kozodaw-
ska, tel. 501 248 119

Działki budowlane Prażmów, tel. 602 77 03 61

Sprzedam działki i siedlisko, tel. 667 120 665

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Pokój, kuchnia, łazienka, osobne wejście, tel. 696 699 512

Wynajmę budynek 250 m kw. pod działalność gospodarczą 
przy drodze 79 z widokiem z drogi, Czersk, tel. 606 259 458

36 m kw. Nowe, przy dworcu w Piasecznie, tel. 696 146 810

USŁUGI

PODDASZA, K/G, TEL. 728 890 101

MALOWANIE, GIPSY, TEL. 728 890 101

CYKLINOWANIE, PARKIETY, RENOWACJE 
SCHODÓW, TEL. 502 514 388

AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIAJĄCE, ZA-
KŁADANIE TRAWNIKÓW,  www.ogrodybrukarstwo.pl, 
tel. 698 698 839

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. Tel. 504 008 309

Szybkie zakupy tel. 735 616 596

Remonty i wykończenia, tel 503 141 591

Hydraulik, awarie, instalacje, kotłownie, uprawnienia, 
tel. 886 576 148

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

Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych i spali-
nowych, tel. 503 471 422

Kierownik budowy, nadzory, kosztorysy, tel. 603 373 719

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

Przeprowadzki,  tel. 505 591 721

Malowanie Mieszkań Układanie Paneli Instalacje 
elektryczne. Tel. 600 941 290

DACHY, usługi dekarskie, dekarz, tel. 511 928 895

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

Elektryk, tel. 666 890 886

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

Dachy, rynny, tel. 798 836 860

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

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU 
TEL. 501 129 679

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

Ogrodnictwo tel. 536 043 434

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Docieplanie Budynków, tel. 795 96 96 96

Koszenie, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

Mycie i malowanie elewacji,  tel. 505 591 721

Malarskie, tel. 696 120 208

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

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

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

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

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

Budowa domów, tel. 730 358 998

Elewacje, ocieplenia, tel. 730 358 998

Tynki gipsowe, tel. 730 358 998

Hydrauliczne, tel. 505 970 480

Elektryczne, tel. 607 838 619

Ocieplanie budynków, tel. 507 768 230

Dachy krycie-naprawa tel. 792 354 779

Malowanie, remonty, tel. 603 344 991

Dachy, rynny, podbitka, tel. 601 310 413

Naprawy AGD pralki lodówki zmywarki piekarniki płyty
tel. 511 204 952

Tynki gipsowe i tradycyjne kont, tel. 604 415 352 

Tynki gipsowe, cementowo-wapienne. Wylewki 
mixokretem.Tel. 502 788 561

Tynki maszynowe tel. 533 125 444

Kominy, wkłady kwasowe, tel. 798 836 860

Dachy, podbitki, naprawy, tel. 798 836 860

Hydraulik, tel. 535 872 455

 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), tel. 502 898 418

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

NAUKA 

Angielski indywidualnie, Piaseczno i okolice, 35 zł /go-
dzinę, Skype, tel. 571 373 118

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

Mechanika, samochody ciężarowe, zatrudni firma 
transportowa do obsługi własnych zestawów, 
tel. 501 19 66 83

Zatrudnię kierowce w transporcie międzynarodowym, 
C+E, możliwość pracy od pn do pt. tel. 501 19 66 83

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

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

Budowa domów, tel. 690 249 666

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

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

Angielski indywidualnie, Piaseczno i okolice, 35 zł /go-
dzinę, Skype, tel. 571 373 118

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

NADAJ OGŁOSZENIE DROBNE NADAJ OGŁOSZENIE DROBNE 

PRZEZ INTERNET!!!PRZEZ INTERNET!!!
Na naszej stronie internetowej w prawym górnym rogu 

kliknij ikonkę „Ogłoszenia”

Wpisz treść, wybierz rubrykę i rodzaj czcionki

To bardzo proste!

www.kurierpoludniowy.plwww.kurierpoludniowy.pl
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AKTUALNOŚCI

Harcerze pomagają 
w kryzysie
PIASECZNO Już od pierwszych dni epidemii koronowirusa w walce o po-

prawę trudnej sytuacji można było liczyć na harcerzy. Po nawiązaniu 

kontaktu z gminą i starostwem w zakresie pomocy działają teraz za 

pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i chętnie an-

gażują się również w inne akcje

 Harcerze piaseczyńskiego Huf-
ca ZHP dostarczają zakupy lu-
dziom starszym i  wyprowadza-
ją na spacer psy. Oprócz tego Har-
cerska Grupa Ratowniczo-Medycz-
na jest w stałym kontakcie ze sta-
rostwem, a miejscowe instruktorki 
szyją maseczki przeznaczone dla 
placówek medycznych i strażaków.
 Jak działa pomoc udzielana 
seniorom? - Najpierw otrzymu-
jemy kontakt do starszej osoby – 
mówi Katarzyna Walendziak, ko-
mendantka Hufca ZHP Piaseczno. 
– Nasz koordynator ustala, co ona 
potrzebuje i gdzie mieszka. Wte-
dy wyznaczana jest konkretna 
osoba spośród naszych instrukto-
rów, która robi zakupy i przywozi 
je potrzebującej osobie. Unikamy przy tym kontaktu. Technicznie wygląda to 
tak, że instruktor podchodzi do klatki, po czym osoba potrzebująca zostawia 
pieniądze przed drzwiami, a harcerz bierze pieniądze i zostawia zakupy. Ta-
kich zgłoszeń dziennie (poza weekendami) jest, póki co, od kilku do kilkuna-
stu dziennie.
 W akcji, żeby zminimalizować ryzyko ewentualnych nadużyć, biorą udział 
jedynie pełnoletni instruktorzy. - Wiem, kogo wysyłam – zapewnia Katarzyna 
Walendziak. - Mam podpisane umowy wolontariackie z moimi instruktorami. 
Osoby, do których jeździmy, pozostają z nami w kontakcie telefonicznym. My-
ślę, że tego również im bardzo potrzeba.

Grzegorz Tylec

Kultura przeniosła się do internetu
PIASECZNO W związku z kryzysem epidemicznym Centrum Kultury w Piasecznie zawiesi-

ło czasowo wszystkie zajęcia stałe, warsztaty oraz wydarzenia. Pomimo trudnego cza-

su stara się jednak wyjść z jak najciekawszą propozycją online – zarówno dla fanów na 

Facebooku, jak i stałych bywalców

 - Na fanpage’ach wszystkich pla-
cówek i działów oraz głównym Fa-
cebooku CK zamieszczamy kilka 
razy dziennie propozycje, jak spę-
dzać czas z dziećmi w domu. Za-
chęcamy też do zapoznawania się 
z historią miasta, proponujemy za-
bawy i konkursy dla całej rodziny 
– mówi Monika Iwanow, specjalista 
ds. Promocji i Komunikacji Centrum 
Kultury w Piaseczne. - Od dwóch ty-
godni nasi instruktorzy nagrywają 
też krótkie filmy z propozycjami za-
jęć. Z tej bogatej oferty mogą korzy-
stać wszyscy, którzy wejdą na nasz 
profil na Facebooku. 
 Odbyły się już: cykl spotkań z 
książką dla najmłodszych, ćwicze-
nia dykcyjne, lekcje gry na perku-
sji, słuchowiska i zajęcia dla malu-
chów oraz dzieci w wieku szkolnym, 
spektakle i koncerty dla dorosłych. 
Także teatry Centrum Kultury pra-
cują obecnie w grupach online, do-
stając ćwiczenia do nauki wymowy, 
kuglarstwa, tańca i innych. Na ka-
nale You Tube oraz Facebooku CK 
zamieszczane są również regularnie 
niektóre propozycje takich właśnie 
ćwiczeń, do czego dochodzą jeszcze 
zajęcia muzyczne i taneczne prowa-
dzone online przez instruktorów. 
 Pracownicy Centrum Kultury 
zapewniają, że w ciągu najbliższych 

dni każdy kto wejdzie na ich fanpa-
ge na Facebooku, znajdzie coś dla 
siebie. - Mamy coraz więcej cieka-
wych filmów oraz wiele niespodzia-
nek, więc zachęcamy do pozosta-
nia z nami w domu – dodaje Moni-
ka Iwanow. - Wciąż tworzymy nowe 
oferty zajęć mogących się odbywać 
w ten sposób. Z naszymi propozy-
cjami staramy się dotrzeć zarów-
no do najmłodszych odbiorców, jak 
i do dorosłych widzów. Stąd na na-
szym Facebooku oraz kanale You 

Tube pojawia się coraz więcej krót-
kich filmów z zajęciami (są to za-
równo cykle, jak i pojedyncze warsz-
taty), spektakli naszych teatrów, fil-
mów z grup warsztatowych oraz za-
przyjaźnionych artystów.
 Wszyscy chętni do tego, by do-
łączyć do zajęć online bądź uzy-
skać więcej informacji, mogą skon-
taktować się z koordynatorami CK 
w Przystanku Kultura, Strefie Kul-
tury oraz Klubach Kultury.

Grzegorz Tylec

Domy Dzieci w Łbiskach 
potrzebują dobrego internetu
PIASECZNO Kilkanaście dni temu w piaseczyńskich szkołach ruszyły lekcje 

on-line. Aby zajęcia mogły odbywać się bez przeszkód, potrzebny jest do-

bry internet. Domy Dzieci w Łbiskach szukają sponsora, który sfi nansu-

je zakup routerów oraz pakietów internetowych w czterech budynkach

 - Mieliśmy już pytania o telefony, komputery, ale tak naprawdę najbardziej 
w tej chwili potrzebujemy internetu – mówi Aneta Piliszek, dyrektor ośrodka. 
- Pakiet danych dla jednego budynku, w którym jest do wykorzystania 1000 
GB, to koszt 360 zł. Taki pakiet wystarczyłby nam na rok.
 Domy Dzieci szukają sponsora, który sfi nansowałby internet w czterech 
budynkach. - To bardzo poprawiłoby warunki zdalnej nauki naszym dzieciom 
– nie ukrywa Aneta Piliszek. - W jednym domku z dostępu do sieci korzystało-
by jednocześnie 11 osób. 

TW

POWIAT

Zamknięto Las Kabacki
 W środę 1 kwietnia, w związku z kolejnym rozporządzeniem 
ministra zdrowia, miasto Warszawa podjęło decyzję o zamknię-
ciu Lasu Kabackiego – popularnego wśród Warszawiaków, ale też 
mieszkańców powiatu piaseczyńskiego miejsca rekreacji i wypo-
czynku. Las nie zostanie ogrodzony, bo byłoby to trudne do prze-
prowadzenia. Przy wejściach znajdą się natomiast tablice, infor-
mujące o zakazie wstępu dla spacerowiczów. Zakaz ten będzie eg-
zekwowała policja i straż miejska. Za jego złamanie grożą manda-
ty w wysokości od 500 zł do nawet 30 tys. zł. Las Kabacki będzie za-
mknięty do odwołania.

TW

Radni włączają się w walkę 
z koronawirusem
PIASECZNO Tydzień temu reprezentacja radnych przekazała rękawiczki, płyn do dezyn-

fekcji oraz gogle szpitalowi św. Anny w Piasecznie. Okazuje się jednak, że to niejedyne 

działania podejmowane przez miejskich rajców w walce z koronawirusem

 Dary dla szpitala zostały ku-
pione za pieniądze ze spontanicz-
nie zorganizowanej zrzutki. Było 
to w sumie 6 tys. par jednorazo-
wych rękawiczek, 40 litrów płynu 
do dezynfekcji oraz 50 sztuk gogli 
ochronnych (te akurat sfinansowali 
mieszkańcy). – Radni chętnie wzię-
li udział w tej inicjatywie. Solidary-
zujemy się ze szpitalem, ponieważ 
wiele osób z terenu gminy korzysta 
z jego usług – wyjaśnia koordynator 
akcji Michał Rosa. 
 W pracę na rzecz potrzebują-
cych, którzy z racji wieku, często 
boją się wychodzić z domu zaan-
gażowali się również Renata Miro-
sław oraz Paweł Poncyliusz, którzy 
od kilkunastu dni wożą seniorom je-
dzenie oraz koordynują akcję szycia 
maseczek dla służby zdrowia. – W 
każdą sobotę odwiedzamy około 10 
osób, dostarczając im artykuły spo-
żywcze. Do każdego trafia paczka o 
wadze około 10 kg. Są to działania 
cykliczne – podkreśla Renata Miro-
sław. - Dziś wiele osób, które mają 
taką możliwość, pomaga innym. 
Radny powiatowy Robert Lichocki 
realizuje np. seniorom, którzy boją 
się wyjść z domu, recepty.
 Nie jest to jedyna aktywność pia-
seczyńskich radnych, którzy weszli 
we współpracę z hurtownią materia-
łów oraz osobami szyjącymi baweł-
niane maseczki wielokrotnego użyt-
ku. Pierwszych 100 sztuk otrzyma-
ła przychodnia na Grapie w Kon-
stancinie-Jeziornie. Kolejne mają 

trafić do Stoceru oraz przychod-
ni przy ul. Fabrycznej w Piasecz-
nie. – Z tymi maseczkami jest na-

prawdę sporo roboty, bo najpierw 
trzeba zdobyć materiały i przeka-
zać je szyjącym, a potem odebrać 
maseczki i je rozwieźć – przekonu-

je Renata Mirosław. – W tej chwi-
li maseczki szyje 6 osób. Mogłoby 
więcej, ale nie mają maszyn. Stara-
my się im je dostarczyć. Za zaan-
gażowanie w akcję szycia maseczek 
bardzo dziękuję mieszkance Mag-
dalenki, pani Longinie Milczarek.
Radni próbowali kupić płyn 
do dezynfekcji, który chcie-
li przekazać jednej z przychod-
ni, ale nie udało im się go dostać.
– Będziemy wspierać ośrodki zdro-
wia w inny sposób – zapowiada pia-
seczyńska radna. 

Tomasz Wojciuk

Radni rozwożą potrzebującym jedzenie i angażują się w akcję 

szycia maseczek dla przychodni i szpitali

Za pieniądze ze zbiórki 

szpitalowi św. Anny kupiono 

m.in. rękawiczki ochronne

i płyn odkażający



<<
  /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


